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Concept 
 
Ius patrium en ius commune. 
Twee zijden van een medaille 
 
Inaugurele rede B.C.M. van Erp-Jacobs 
5 september 2008 
 
 
 
Mijnheer de Rector Magnificus, 
Dames en Heren, 
 
 
 
Op 17 januari 1999 overleed Father Arthur Hyne Amy. Ruim een half jaar daarvoor, op 2 
juni 1998, had Father Amy zijn testament gemaakt en daarin twee executeurs 
aangewezen die zijn laatste wil moesten uitvoeren. Naast een aantal specifieke legaten in 
geld liet Father Amy de inkomsten uit zijn aandelen in een uitgeversbedrijf gezamenlijk na 
aan twee met name genoemde vrouwen en na hun dood aan een viertal goede 
doelenorganisaties. Het  resterende deel van zijn nalatenschap ging voor gelijke delen 
naar vier andere personen. Op het eerste gezicht lijkt er niets bijzonders aan de hand met 
deze laatste wil, ware het niet dat er tussen het maken van het testament en het 
overlijden van de erflater iets gebeurde, dat tot een probleem met betrekking tot de 
erfenis zou leiden. Op 9 december 1998 kregen de aandeelhouders van de uitgeverij 
namelijk een aanbod van een andere uitgeverij om hun aandelen om te ruilen. Er waren 
twee varianten in het aanbod: een eerste waarbij de helft van de aandelen in aandelen 
van de nieuwe uitgeverij zou worden omgezet en de andere helft in contanten zou 
worden uitbetaald en een tweede waarbij de aandelen volledig in contanten zouden 
worden omgezet. Father Amy koos voor de eerste variant. Op 10 januari 1999, slechts 
een week voor zijn overlijden, werd deze keuze gehonoreerd.  Father Amy ontving een 
cheque met het geldsbedrag en een certificaat voor de nieuwe aandelen. De executeurs 
troffen de ongeïnde cheque en het aandelencertificaat vervolgens aan onder de 
bezittingen van de overledene. Zij stonden daarna voor de vraag aan wie het geld en de 
aandelen toekwamen. Ten aanzien van de omgezette aandelen was de tekst van het 
testament duidelijk. Die vielen onder een in het testament opgenomen clausule (een 
zogenaamde ‘saving provision’) dat deze aandelen vervangen konden worden door 
andere aandelen. Wat echter te doen met het in contanten omgezette deel van de 
aandelen. Viel dit bedrag nu onder het legaat of niet? 1 Dat was de kwestie. 
 
Voordat ik verder ga, moet ik eerst melden, zoals u waarschijnlijk al vermoedt, dat het 
hier niet om een Nederlandse casus gaat. De zaak speelde zich af op het Kanaaleiland 
Jersey.  

Jersey is tegenwoordig vooral bekend vanwege het aantrekkelijke fiscale klimaat 
en als een aangenaam vakantieoord. Oudere jongeren kennen Jersey daarnaast wellicht 
ook nog uit de jaren tachtig, toen acteur John Nettles daar als sergeant Jim Bergerac tien 
jaar lang op de meest pittoreske lokaties zijn politiejob mocht uitoefenen, voordat hij in 
Midsomer moorden ging oplossen. 

 
1 www.jerseylegalinfo.je/judgements/JerseyLawReports  2000 JLR In the Estate of Father Amy / In 
re Amy, Royal Court, 4 april 2000. 

http://www.jerseylegalinfo.je/judgements/JerseyLawReports


 2 

Jersey is een domein van de Engelse kroon. Het heeft een eigen parlement en 
een eigen bestuurs- en rechtssysteem.2 Rechtspraak geschiedt door het Royal Court, 
bestaande uit de baljuw en twaalf gezworenen of jurats. Aan dit college legde een van de 
executeurs het probleem voor en verzocht een uitspraak daarover. Omdat de feiten niet 
werden betwist, hield de baljuw zitting zonder gezworenen. In zijn uitspraak gaat de 
baljuw uitvoerig in op het door de verschillende partijen aangehaalde toepasselijke recht. 
Behalve uit eigen en voor een deel ook Engelse wetgeving, mits die met een Order in 
Council uitdrukkelijk ook voor Jersey van toepassing is verklaard, bestaat het recht van 
Jersey voor een belangrijk deel uit gewoonterecht dat is gebaseerd op oud-Normandisch 
gewoonterecht, op oud-Frans recht en op Engels recht.3 Het erfrechtelijke gewoonterecht 
van Jersey is volgens de baljuw in belangrijke mate gebaseerd op het Normandische 
recht en daarom moest daar in de aan hem voorgelegde zaak eerst naar worden 
gekeken en daarna naar het Franse recht.  Maar ook het  Engelse recht mocht worden 
bezien. Het Hof is echter niet gebonden aan een van deze autoriteiten. Uiteindelijk 
interpreteerde het Hof de intentie van de erflater met inachtneming van alle 
omstandigheden, zoals ook in het Normandische  - en het Franse – recht  gebeurt, terwijl 
daarentegen in het Engelse recht de intentie van de erflater niet relevant is, maar alleen 
de letter van het testament. Zo kregen de dames legatarissen dus niet alleen de nieuwe 
aandelen maar ook de cheque. 
 
Waarom vertel ik u nu deze casus?  Wel, om u te laten zien, dat in het hedendaagse 
Europa soms nog dagelijks moeiteloos met eeuwenoude rechtsregels wordt omgegaan. 
Het oude recht is niet achterhaald of antiquarisch, maar springlevend, en advocaten en 
rechters passen het toe en interpreteren het in een hedendaagse context. 
 
Nu is – anders dan in Jersey en landen met een common law traditie - in landen met een 
zogenaamde civil law traditie en een 19de-eeuwse codificatiegeschiedenis, zoals 
Nederland, de formele gelding van het oude recht doorbroken. Maar daarmee is het vóór 
de codificatie geldende recht materieel, inhoudelijk, niet in alle opzichten automatisch 
verdwenen. De codificaties brachten niet alleen nieuwe regels, maar bouwden ook voort 
op het bestaande recht.  
 
Mijn vraag voor vandaag is dan ook waaruit bestond dat recht van voor de codificatie in 
Nederland ofwel wat waren de toen geldende rechtsbronnen, die de hedendaagse 
rechtsbronnen zijn voorgegaan en die ons gevoel moeten bijbrengen voor de relativiteit 
van het geldende recht? 
 
Allereerst moet ik daarvoor iets zeggen over de door mij gebruikte terminologie ius 
patrium of (oud)-vaderlands recht. Daarna ga ik in op een aantal rechtsbronnen van het 
oud-vaderlandse recht, waarbij ik eindig met het rechtsgeleerde ius commune, het 
(al)gemene of gemeenschappelijke recht, en vervolgens zal ik ingaan op de vraag hoe 
zich de genoemde bronnen van het ius patrium en het ius commune tot elkaar verhielden. 
Aan het einde van mijn betoog probeer ik mijn conclusie daarover te verbinden met 
hedendaagse rechtsontwikkelingen in Europa. 

 
2 Zie voor deze bestuursorganisatie Background briefing on the Crown Dependencies: Jersey, 
Guernsey and the Isle of Man van het Department for Constitutional Affairs van het Verenigd 
Koninkrijk (2006): www.dca.gov.uk/constitution/crown/crwdep.htm 
3 Richard Southwell, QC, ‘The Sources of Jersey Law’, The Jersey Law Review  1 (1997) 
aflevering 3; Gordon Dawes, ‘A brief History of Guernsey Law’, The Jersey Law Review,  10 
(2006) aflevering 1. 
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Terminologie Ius Patrium 
 
Het ius patrium ofwel het traditionele, inheemse of oud-vaderlandse recht wordt in het 
handboek Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke 
Nederlanden tot de Bataafse omwenteling een engiszins dubieuze term genoemd.4 
Waarom dat dubieus is wordt niet verder uitgelegd. Gaat het om de term vaderland, die 
ook wel in sterk nationalistische zin is gebruikt? We zouden in plaats daarvan ook kunnen 
spreken van oud-Nederlands recht. Aan de term Nederlands kan men weliswaar een 
anachronistische connotatie toekennen, maar ‘de Nederlanden’is tenslotte ook al weer 
een heel oude begripsaanduiding.5 In de tegenwoordig meer gangbare aanduiding 
Nederlandse rechtsgeschiedenis wordt de term Nederland dan ook in het algemeen 
zonder verdere discussie gebruikt. Moeiteloos spreken we ook over oud-Fries of oud-
Frans recht.  
 
Er is natuurlijk wel enig verschil of we het over de geschiedenis van het recht hebben of 
over het recht als zodanig uit een bepaalde tijd of cultuur. 
We bestuderen vandaag de dag het Romeinse recht, het Nederlandse, Duitse, Franse, 
Engelse enz. Zo kunnen we ook het oud-Friese of het oud-Nederlandse recht, het recht in 
een bepaalde periode uit het verleden, bestuderen.  
 
Rechtshistorici willen echter in het algemeen het recht uit het verleden niet sec bezien, 
maar in context van de sociale, economische, politieke en andere niet-juridische 
omstandigheden van de samenleving waarin dat recht is ontstaan of heeft 
gefunctioneerd. Hoewel het oude recht als zodanig van belang kan zijn, ook - soms - voor 
het hedendaagse recht, gaat het er toch meestal om de ontwikkeling van dat recht te zien 
om de verbanden tussen het oude en het hedendaagse te ontdekken en op die wijze 
meer begrip te krijgen voor hedendaagse normen en de relativiteit daarvan.6  
 

 
4 J.Ph. de Monté ver Loren, J. E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie 
in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling (7de dr. Deventer 2000) 7.  
5 Zie evenwel Jan Bank, ‘Onmisbaar zelfbewustzijn’, NRC Webpagina’s 26 juni 1997, 
www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Historie/zelfbewustzijn.html 
Bank geeft aan dat de als uitvloeisel van de Verlichting in de 18de eeuw opgekomen 
vaderlandsliefde in de 19de eeuw leidde tot een verplicht schoolvak vaderlandse geschiedenis 
(Onderwijswet 1857) “tot opwekking van vaderlandsliefde als bestanddeel der nationale 
opvoeding”. Ook de universiteiten kregen in deze eeuw vaderlandse geschiedenis en oud-
vaderlands recht als vakken. In de jaren zestig van de 20ste eeuw verdween het ‘vaderland’ vrijwel 
overal uit de vakomschrijvingen. Bank stelt dat de Europese integratie enerzijds de betekenis van 
de natie-staat reduceert, maar anderzijds leidt tot een herwaardering van de eigen cultuur, die de 
natie-staat of het natie-gewest juist weer sterker in beeld brengt in de vorm van een hernieuwd 
nationalisme of in vreedzamer gedaante van hernieuwde interesse voor de eigen culturele 
oorsprong en context in de Europese ruimte. 
6 Zie onder anderen Franz Wieacker, Notizen zur rechtshistorischen Hermeneutik [Nachrichten der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen, I. Philologisch-Historische Klasse, 1963, nr. 1] 
(Göttingen 1963). Wieacker  beschouwt de rechtsgeschiedenis als een ‘begrijpende’ wetenschap, 
die uit de dogmatisch-autoritaire verhouding van de jurisprudentie tegenover de rechtshistorische 
bronnen is geëmancipeerd en zijn dogmatische legitimatie heeft verlaten. De rechtshistoricus heeft 
voor dat begrip zijn eigen ervaring van het recht nodig, die hij in het verleden tracht terug te 
vinden, maar waaraan tegelijkertijd niet als apriori mag worden vastgehouden. 

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Historie/zelfbewustzijn.html
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De rechtsgeschiedenis kent daarbij overigens geen eindpunt. Vandaag is morgen 
gisteren en dus geschiedenis. 
 
Maar als wij spreken van oud-vaderlands recht dan eindigt dat traditioneel rond 1811, het 
moment van de invoering van de Franse codificatie. Waarom niet 1809, wanneer de 
eerste wetboeken van burgerlijk recht en strafrecht worden ingevoerd? Waarom niet 
1838, wanneer, weliswaar op basis van de Franse wetboeken, eigen Nederlandse 
wetboeken worden ingevoerd? 
Waarom komt er met de invoering van wetboeken een nieuw-vaderlands recht? De 
inhoud daarvan gaat, zoals gezegd, voor een (belangrijk) deel toch ook weer terug op 
oudere rechtsregels en rechtsbegrippen?  
 
Waar zouden we in de common law landen dan de grens van oud en nieuw recht moeten 
leggen? Zij kennen geen codificatie en hun hedendaagse regels staan daardoor nog 
sterker en directer dan de onze op de schouders van het vroegere recht. 
 
Maar ik zie op dit moment verder af van een discussie over de grenzen van het oud-
vaderlandse recht.  
 
Belangrijker thans is te ontdekken wat dat ius patrium nu eigenlijk is. Daarvoor moeten 
we terug naar de bronnen van dat recht, dat wil zeggen de bronnen waaruit het geldende 
recht onmiddellijk voortvloeit. Ik ga daarbij niet terug tot de vroege Middeleeuwen van de 
Germaanse en Frankische tijd, maar beperk me tot de periode tussen1200 en 1800, 
waarin geschreven bronnen een steeds grotere rol gaan spelen en rechtsinstellingen zijn 
ontstaan die gedurende deze gehele periode hebben bestaan, en sommige – denk 
bijvoorbeeld aan de waterschappen - zelfs tot de dag van vandaag.  
 
 
De bronnen van het oud-vaderlands recht 
 
Vanaf de 12de eeuw zien we in toenemende mate een verschriftelijking van het recht 
optreden in Europa. In de Nederlanden zien we de verschriftelijking van de samenleving 
vooral in de 13de eeuw een enorme vlucht nemen en daarmee verandert vanaf dat 
moment de rechtscultuur hier van een orale cultuur steeds meer in een schriftcultuur.7 Dit 
leidt op den duur ook tot een scala aan geschreven rechtsbronnen.  
 
Privileges 
 
Het geschreven recht na 1200 bestond allereerst vooral uit privileges. Landsheren gingen 
consuetudines, bestaande gewoonten, erkennen alsook nieuwe voorrechten en vrijheden 
verlenen. Dat gebeurde in privilegia gratiosa, privileges die uit welwillendheid werden 
verleend, en in privilegia pactitia, privileges, die in feite contracten vormden tussen de 
landsheer en de destinatarissen.   
 
Zo beloofde hertog Jan I van Brabant in 1291 zich aan de uitspraak van de ridders Jan, heer 
van Cuyk en Wouter Volcart te zullen houden omtrent datgene wat zij zouden vaststellen over 
welke rechten, privileges en vrijheden (super iuribus, privilegiis et libertatibus) waren verleend 

 
7 Zie hierover W. van Anrooij, Handschriften als spiegel van de middeleeuwse tekstcultuur (oratie 
Leiden 16 december 2005) 7-9. 
https://www.openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/4310/1/Oratie+Anrooij.pdf 

https://www.openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/4310/1/Oratie+Anrooij.pdf
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aan de burgers van ’s-Hertogenbosch, alsmede wat deze burgers krachtens rechten en 

gewoonten van oudsher bezaten (secundum iura et consuetudines ... ab antiquo). 8 

 
Naast de genoemde vrijwillige en contractuele privileges ontwikkelde zich ook een 
privilegevorm, die inhoudelijk algemene geboden en verboden van de landsheer 
bevatten, het privilegium ut iussum generale. Met de komst van de Bourgondische 
landsheren in de Nederlandse gewesten nam dit type privilege toe, maar ook uit 
willekeuren en wijsdommen ontwikkelde zich wetgeving, terwijl daarnaast onder invloed 
van de rechtswetenschap een autonome herleving van het wetsbegrip uit de Romeinse 
en vroeg-middeleeuwse periode plaatsgreep.9  
 
Gewoonterecht wordt opgetekend 
 
De erkenning van het bestaande gewoonterecht, die uit het genoemde Bossche 
voorbeeld blijkt, leidt tot de vraag waaruit dat gewoonterecht bestond.  
 
In oorsprong betreft dit gewoonterecht niet opgetekend recht, het recht dat zich in de 
rechtspraktijk van de lokale gemeenschappen ontwikkelde en dat de rechtsgenoten 
kenden en erkenden. Maar met de opkomende schriftcultuur kwam hierin verandering. 
 
Vanaf de 12de eeuw gingen op diverse plaatsen in Europa particulieren de plaatselijke 
gewoonten in rechtsboeken optekenen. In onze streken is een van de meest bekende het 
begin 15de-eeuwse Rechtsboek van Den Briel, dat door de Vereeniging OVR in 1880 als 
eerste deel van de serie Werken werd uitgegeven.10 In Brabant schreef Willem van der 
Tanerijen eveneens in de 15de eeuw zijn Boec van der loopender practijken der 
Raidtcameren van Brabant.11 Dergelijke rechtsboeken kregen vaak groot gezag in de 
lokale rechtspraktijk en behielden dat soms eeuwenlang. Het kon zelfs voorkomen dat het 
gezag zo groot was dat zij in de praktijk beschouwd werden als formele geldingsbron van 
het recht.  
 
Belangrijker echter was dat ook van overheidswege het op schrift stellen van het 
gewoonterecht werd bevorderd en bevolen. Onder de Habsburgse landsheren kwamen 
er, in navolging van het Franse voorbeeld van koning Karel VII uit 1454, bevelen tot het 

 
8 H.P.H. Camps, ed., Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, deel I, 1 (’s-Gravenhage 1979) 
nrs 458-459, 24 januari 1291. Zie hierover verder B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in ’s-
Hertogenbosch voor 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad (Assen-Maastricht 
19860 12-13.  
9 J.P.A. Coopmans, ‘Het privilege als vorm van wetgeving in de late middeleeuwen’, in: W. Frijhoff 
en M. Belksma, red., Bewogen en bewegen. De historicus in het spanningsveld tussen economie 
en cultuur (Tilburg 1986) 95-116. Heinz Mohnhaupt, ‘Privatrecht in Privilegien’, in: Heinz 
Mohnhaupt, Historische Vergleichung im Bereich von Staat und Recht. Gesammelte Aufsätze 
(Frankfurt am Main 2000) [Ius Commune. Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte,  
Sonderheft 134] 275-294, (oorspronkelijk verschenen in: Vorträge zur Geschichte des Privatrechts 
in Europa. Symposion in Krakau 9.-12. Oktober 1979 (Frankfurt am Main 1981) [Ius Commune, 
Sonderheft 15] 58-75) beschrijft de privilegeleer van de rechtsgeleerden, die alle privileges als wet 
zagen. Hij citeert daarbij onder andere Bartolus: “Est privilegium lex scripta contra ius commune”. 
10 Jan Matthijsen, Het rechtsboek van den Briel beschreven in vijf tractaten, ed. J.A. Fruin en M.S. 
Pols (’s-Gravenhage 1880). 
11 Voor andere voorbeelden, zie J.Ph. de Monté ver Loren, J.E.Spruit, Hoofdlijnen uit de 
ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse 
omwenteling (7de dr. Deventer 2000) 230-235. 
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het redigeren van de costumen en het opsturen van de optekeningen ter homologatie 
naar de landsheer. De eerste keer werd dit bevel door Karel V voor de Nederlanden 
uitgevaardigd in 1531, maar er zouden, omdat de opvolging van het bevel nogal te 
wensen overliet, onder zijn opvolgers nog ettelijke malen hernieuwde bevelen volgen, en 
ook die hadden lang niet overal het gewenste effect, vooral niet in de noordelike 
gewesten. 12  
 
Het ging enerzijds om een betere kennis van het traditionele recht te bereiken en de 
bewijslevering van het bestaan van een regel te vergemakkelijken, maar vooral was de 
homologatie bedoeld om tot een zekere mate van unificatie van het lokale en regionale 
recht te kunnen komen. ‘Slechte’ costumen of ‘corruptelen’  werden namelijk afgeschaft. 
In het kader van dit optekenings- en homologatieproces bleven er daardoor veel minder 
costumen over dan er oorspronkelijk waren. 
 
Door de optekening en vooral de officiële erkenning van het costumiere recht door de 
landsoverheid veranderde ook de status van de costumen in die van geschreven recht 
dat tot op zekere hoogte vergelijkbaar was met het bevolen recht. De gehomologeerde 
costume werd een bindende norm voor rechters en partijen. Deze verandering maakte 
bovendien het gewoonterecht minder flexibel. Een opgetekende, erkende gewoonte was 
niet zomaar te veranderen, al bestonden en bestaan hierover verschillende opvattingen.13    
 
In elk geval leverden de opgetekende costumen bewijs op van het bestaan van het 
gewoonterecht. Niet opgetekende costumen moesten worden bewezen. Daarvoor diende 
in de Nederlanden, evenals in Frankrijk, het middel van de turbe. Een aantal personen, bij 
wie kennis omtrent het bestaan van een rechtsregel werd verondersteld, moest verklaren 
omtrent het bestaan van de door een van partijen gestelde gewoonte. Waren er 
voldoende verklaringen dan achtte het gerecht het bestaan van de gewoonterechtsregel 
bewezen. De rechter kon ook op eigen initiatief een turbe houden. Deze laatste variant is 
zelfs ouder dan dan het beroep dat een partij kon doen op een turbe.14 Tot in de 18de 

 
12 John Gilissen, La coutume (Turnhout 1982) Typologie des sources du Moyen Age occidental 41, 
A-III, 1. 
13 Vgl. Judgement of the Lords of the Judicial Committee of the Privy Council, 29-01-2001, In WLR 
2 92001) 1180 in de zaak Anthony John Snell v. Mrs. Margaret Beadle (nee Silcock). De Privy 
Council stelt zich op het standpunt dat een ‘gecodificeerde coutume’ alleen bij wet kan worden 
gewijzigd, daarbij de opvatting volgend van Charles Routier, Principes généraux du droit Civil et 
Coutumier de la province de Normandie ( 1742). Overigens is er voor Jersey geen ‘gecodificeerde 
coutume’. Vgl. de zaak La Cloche v. La Cloche uit 1870 zoals beschreven door Richard Southwell, 
QC, ‘The Sources of Jersey Law’, Jersey and Guernsey Law Review  Review  1 (1997) aflevering 
3. Zie ook W.J. Zwalve, ‘Snell v. Beadle – The Privy Council on Roman law, Norman Customary 
Law and the Ius Commune’, in : L. de Ligt e.a., red., Viva vox iuris romani : essays in honour of 
Johannes Emil Spruit (2002) 379-386 en Richard Southwell QC, ‘Citations from other legal 
systems’,  Review  8  (2004) aflevering 1, welke laatste zich uitdrukkelijk keert tegen het beroep 
door de Privy Council op het Romeinse recht voor de interpretatie van het gewoonterecht van 
Jersey. In de zaak van The Connétable of St. Helier v. (1) Gray and (2) Att.Gen. uit 2004, JRC 
177, zijn de Deputy Baillif en twee Jurats ingegaan tegen de uitspraak van de Privy Council. Zij 
achten verandering van gewoonterecht – in casu de gewoonte ten aanzien van benoeming van 
een politiecommissaris -mogelijk ondanks het bestaan van een uitspraak van het Royal Court 
daarover. 
14Andere opvatting: bron???? 
 Onder invloed van het geleerde recht kwam de regel op dat wie stelt moet bewijzen, ook als het 
om iets anders dan de feiten ging. De legisten gingen onderscheiden tussen notoire en niet-notoire 
gewoonten. Wat notoir was behoefde volgens een canoniekrechtelijke theorie geen bewijs. 
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eeuw zijn in de Nederlanden dergelijke verhoren voorgekomen.15 Een mooi voorbeeld 
van een turbe is die omtrent het zogenaamde ‘huisrecht’ in ’s-Hertogenbosch. De schout 
mocht volgens het Bossche gewoonterecht een woning niet, althans niet zonder 
rechterlijk vonnis of rechterlijke aanwezigheid, betreden om iemand te arresteren of om 
huiszoeking te doen als de voordeur en de naastgelegen ramen gesloten waren. 
Niettemin werd deze regel door diverse schouten overtreden. Een van hen, Jacob van 
Brecht, die met veel geweld enige woningen was binnengedrongen, werd in de 16de eeuw 
hiervoor voor de Raad van Brabant gedaagd en de stad droeg ten bewijze van het 
bestaan van de huisrechtregel de verklaringen van een groot aantal personen aan. 16 
 
De regel ius curia novit, de rechter kent het recht, ging dus niet altijd op.17  
 
Ook in het hedendaagse recht is dat feitelijk soms het geval, vooral ten aanzien van 
buitenlands recht. Indien buitenlands recht van toepassing is, kan daarvan bewijs 
geleverd worden door partijen ofwel moet dit recht door de rechter ex officio worden 
vastgesteld op basis van zijn eigen kennis of door het inroepen van expertise van 
buiten.18  
 
Ten aanzien van het gewoonterecht gaat de Hoge Raad in het moderne Nederlandse 
recht ervan uit dat de gewoonte niet hoeft te worden bewezen door degene die zich erop 
beroept. De Hoge Raad zelf is echter in cassatie niet bevoegd tot nader feitelijk 
onderzoek, indien feiten waaruit een van de partijen het bestaan van een 
gewoonterechtsregel afleidt, worden betwist. Dat is een zaak van de lagere rechter. 19  
 
Dat blijkt zowel uit het bekende arrest Quint/Te Poel, waar de Hoge Raad overwoog “dat 
zich inderdaad het geval laat denken, dat een onder het vroegere recht algemeen 
aanvaarde rechtsregel, welke door het [Burgerlijk] Wetboek nòch uitdrukkelijk aanvaard, 
noch uitdrukkelijk verworpen is, na de invoering van het Wetboek blijft voortleven, en 

 
Aangezien notoiriteit een juridisch begrip werd, verlangden latere juristen echter ook daarvoor  
bewijs, dat door middel van een turbe kon worden geleverd. Niet notoire gewoonten moesten door 
het afzonderlijk verhoor van getuigen (singulariter) worden bewezen. 
15 In Frankrijk werd de turbe in 1667 afgeschaft. 
16 B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in ’s-Hertogenbosch voor 1629. De bestuursorganisatie van 
een Brabantse stad (Assen-Maaastricht 1986) 108-109. 
17 Zie hierover ook B.C.M. Jacobs, ‘Is het wel de rechter die het recht vindt?’, in: Erik-Jan Broers 
en Bart van Klink, De rechter als rechtsvormer (Den Haag 2001)27-46. 
18 Vgl. Art. 67 Rv. Zie voor een vergelijking van de systemen in verschillende Europese landen 
hieromtrent Trevor C. Hartley, ‘Pleading and proof of foreign law: the major European systems 
compared’, International and Comparative Law Quaterly 45 (1996) 271-292. Art. 293 van de 
Duitse Zivilprozessordnung zegt ten aanzien van buitenlands recht: “Das in einem andere Staate 
geltende Recht, die Gewohnheitsrechte und Statuten bedürfen des Beweises nur insofern, als die 
dem Gericht unbekannt sind. Bei Ermittlung diesere Rechtsnormen ist das Gericht auf die von 
Parteien erbrachten nachweise nicht beschränkt; es ist befugt, auch andere Erkenntnisquellen zu 
benutzen und zum Zwecke einer solchen Benutzung das Erforderliche anzuordnen.” Voor 
Nederland geldt in grote trekken hetzelfde systeem als in Duitsland. 
19 Art. 79 lid 2 Wet RO. Vgl. HR 1 juli 1994 NJ 1995, 547. D.J. Veegens, Cassatie in burgerlijke 
zaken [Asser Procesrecht deel 7, I] (4de dr. bewerkt door E. Korthals Altes en H.A. Groen, 
Deventer 2005) 177-189. T.R. Hidma, G.R. Rutgers, Pitlo, Het Nederlands burgerlijk recht, Deel 7, 
Bewijs (8ste dr. Deventer 2004) 28-29. 
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deze regel alsdan krachtens de traditie als geldend recht moet worden aanvaard;”20, als 
ook uit bijvoorbeeld arresten ten aanzien van het recht van handwissel ofwel het recht 
van de dertiende penning. Hierin stelt de Hoge Raad onder andere dat het oordeel van 
de rechter omtrent het geldende gewoonterecht een rechtsoordeel is, ter zake waarvan 
de rechter niet gebonden is aan de regels omtrent de bewijslevering, noch aan de ten 
processe door partijen verdedigde standpunten. Overigens doet de Hoge Raad in 1994 
hetzelfde wat de rechter in Jersey doet, die steeds met oude rechtsbronnen werkt. Hij 
interpreteert en plaatst het gewoonterecht in een hedendaagse context, zoals blijkt uit de 
overweging dat het Hof zijn beslissing had gebaseerd op het geldende gewoonterecht, 
waaromtrent geen zekerheid bestaat, en “uitgaande enerzijds van die onzekerheid en 
anderzijds van de juiste gedachte dat ook een door het gewoonterecht beheerst (oud-
vaderlands) zakelijk recht zich in beginsel leent voor verdere ontwikkeling op grond van 
zich wijzigende maatschappelijke omstandigheden, aansluiting gezocht bij hetgeen met 
voldoende zekerheid kan worden vastgesteld met betrekking tot de daadwerkelijke 
uitoefening van dat recht gedurende de meest recente, meer dan vier decennia 
beslaande periode.”21  
 
Iets soortgelijks deed ook onlangs de rechter nog bij onze oosterburen, zoals blijkt uit een 
uitspraak in hoger beroep van het Oberlandesgericht Oldenburg van 11 februari 
jongstleden, waarbij een in het veengebied van Oost-Friesland bestaand plaatselijk 
gewoonterecht, genaamd “Inwiekenrecht”, wordt erkend, dat wil zeggen het recht van 
bewoners en pachters van grondstukken langs een nevenkanaal of Inwieke om de grond 
vlak langs het kanaal (met andere woorden de vroegere voet- en karrenpaden) tot een 
breedte van 3 meter als weg te mogen gebruiken om hun achtergelegen grondstukken te 
bereiken.22 
 
Overigens was volgens de 17de-eeuwse Hollandse jurist Simon van Leeuwen voor het 
bewijs van het bestaan van een costume, die niet in strijd was met de wetten, in de 
Nederlanden niet een op tegenspraak gewezen vonnis noodzakelijk. Dat was ook de 
opvatting van bijvoorbeeld het Hof van Utrecht en de Groot Raad van Mechelen. En zelfs 
ging dat volgens Christinaeus op voor costumen en gewoonten die tegen het geleerde 
recht ingingen. Een rechterlijke uitspraak was dus geen constitutief vereiste voor het 
gelden van een regel van gewoonterecht.23 

 
20 HR 30-1-1959, NJ 1959, 548. Overigens achtte de Hoge Raad dit hier niet het geval. Ook 
annotator Veegens spreekt over de traditie als rechtsbron en de verbindende kracht van het 
gewoonterecht. 
21 HR 1 juli 1994, NJ 1995, 547 met verwijzingen naar HR 10 oktober 1975, RvdW 1975, 82 en HR 
25 april 1969, NJ 1970, 3. Zie voor het recht van de dertiende penning F.C.J. Ketelaar, Oude 
zakelijke rechten vroeger, nu en in de toekomst (Leiden-Zwolle 1978) 206-217. Krachtens de Wet 
van 3 oktober 1984, Stb. 434 wordt het recht van de dertiende penning op een termijn van 30 jaar 
afgeschaft en voor de tussenliggende periode bepaald op 11% van de waarde van de betrokken 
onroerende zaken. De inhoud van het recht is echter door deze wet niet gewijzigd en wordt nog 
steeds bepaald door regels van ongeschreven recht, dat wil zeggen door de inhoud van gebruiken 
en gewoonten. 
22 OLG Oldenburg, 15. Zivilsenat, Urteil, 15 U 55/07, d.d. 11.02.2008. Beroep tege uitspraak van 
het Landgericht Aurich van 9.-07.2007 afgewezen. Zie voor een overzicht van de rechtstheorie en 
rechtspraktijk ten aanzien van het gewoonterecht in Duitsland vanaf de 19de eeuw tot heden: 
Matthias Frühauf, Zur Legitimation von Gewohnheitsrecht im Zivilrecht unter besonderer 
Berücksichtigung des Richterrechts (Berlijn 2006). 
23 Simon van Leeuwen, Paratitula juris novissimi. Dat is: een Kort begrip van het Rooms Hollands 
Regt, waar in de Roomse Wetten, met het huydendaagse Neerlands Regt ... over een gebragt 
werden (Leiden 1652)..... 
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Wat werd onder costumen verstaan ?  
 
Om vast te kunnen stellen wat men in de 15de en 16de eeuw onder costumen verstond 
kunnen we het beste kijken naar de bevelen van de landsheer tot optekening en naar de 
optekeningen die daaruit voortvloeiden. Als voorbeeld neem ik de bevelen van de 
aartshertogen Albert en Isabella van 31 juli en 14 oktober 1606 aan de hoogschout, 
schepenen en raad van de stad ’s-Hertogenbosch om over te zenden ‘alsulcke 
costuymen, ofte landtrechten, als die voorss. Stadt waere hebbende ende gebruyckende, 
of voor costuymen houdende’.  Het stadsbestuur vergaderde over de aanschrijving en 
benoemde een commissie om hem te informeren over de ‘privilegien, ordonnantiën, 
statuyten, costuymen, usancien, ende hercomen’, door de hertogen en hertoginnen van 
Brabant aan de stad verleend en bevestigd, zoals uit ‘oude registeren, depositien, ende 
gethuygenissen, by maniere van turbe, over vele jaeren daer op geproduceert, ende in 
gescrifte achter-gelaeten, hoe, ende in welcken manieren, die tot noch toe hergebracht, 
achter-volcht, ende geobserveert zyn geweest’. De commissieleden onderzochten deze 
bronnen om te achterhalen wat de stad ‘voor costuyme oft landt-rechte’ hield en 
gebruikte, en brachten vervolgens rapport uit. Het stadsbestuur besloot daarna, zoals 
bevolen was, een optekening ‘costuymen ende landtrechten der stad’, naar de Raad van 
Brabant te sturen. 
Deze optekening bevatte 24 titels met betrekking tot de rechterlijke organisatie, 
procesrecht, veel  privaatrecht, en een beetje strafrecht. Aan het einde ervan stond de 
verklaring dat alle voorgaande punten en artikelen zijn en worden nageleefd, op grond 
van verschillende privileges aan de stad verleend, ‘als op grond van oude statuyten, 
ordinantiën, herbrengen ende usantien: behalve dat die voorscreven stadt alnoch is 
hebbende versceyden previlegien, de administratie van justicie, policie, vrydicheden ende 
exemptien van tollen, houdtschadt, visseryen, ende andere, der voorscreven stadt 
aengaende, statuten, ordinantiën, rechten van heemraden, dyckagien, ende diergelycke, 
der stadt, soo in ’t generael, als tot behoeff van kercken, cloosteren, goitshuysen, 
collegien, ende ambachten in ’t particulier’, door de hertogen en hertoginnen van Brabant 
verleend en bevestigd, die men naleeft, ‘mitsgaders nae de generale rechten, previlegien, 
mandamenten, edicten, ende ordinantien’ door de landsheren uitgegeven en gestatueerd, 
en ‘daer egeene en zyn , nae dispositie van de gemeyne gescreven rechten’.  
 
De costumenoptekening was dus een optekening van het lokale recht, zoals dat in 
gebruik was en als recht werd beschouwd, en bevatte zowel bevolen recht (privileges, 
statuten) als gewoonten (herbrengen, usantiën). Bepaalde andere privileges en 
wetgeving van de landsheer behoorden daar niet bij, werden niet als costumen 
beschouwd, en evenmin behoorde daartoe het geleerde recht, al was dat ook allemaal 
geldend recht.  
 
De opstellers, en ook gebruikers van de costumen die komen met een 
rechtsbronnenhiërarchie, gaan hierbij voorbij aan het feit dat menige in de 
costumenoptekingen opgenomen bepaling haar wortels in het geleerde recht heeft. 
Kennelijk is dat van een andere orde dan ‘de gemene rechten’ als zodanig. 
Maar over dat geleerde recht en de rechtsbronnenhiërachie zeg ik zo dadelijk nog wat 
meer. Eerst nog enkele opmerkingen over de costumenoptekeningen. 

 
NB: Door hedendaagse auteurs (bijvoorbeeld Kramer) en bijvoorbeeld ook het Duitse 
Bundesgerichtshof wordt deze eis soms wel gesteld. Maar hier heeft de codificatie en het 
wetspositivisme inmiddels toegeslagen. 



 10 

 
In de collecties handschriften en oude drukken van de Tilburgse universiteitsbibliotheek 
bevinden zich nogal wat afschriften en edities van 16de-  en 17de -eeuwse 
costumenoptekeningen uit verschillende delen van Brabant.24 De hoofdmoot bestaat uit 
afschriften en edities van de Bossche costumen. Over deze Bossche costumen is door 
Byl en Gilissen, maar vooral door Lijten al veel behartenswaardigs geschreven.25 De 
costumen uit andere Noord-Brabantse regio’s hebben minder aandacht gekregen en 
vooral is er nog weinig over de inhoud van deze optekeningen gepubliceerd.  
 
Er zijn bijvoorbeeld officiële costumenoptekeningen in Breda die dateren van 1547 en van 
na het nieuwe bevel van de landsheer in 1570. In Bergen op Zoom kwamen in 1550 en 
1570 optekeningen tot stand. Opvallend is dat er daarna nog een nieuwe optekening 
kwam op bevel van de stedelijke overheid. In 1613 maakte men daarmee een aanvang, 
in 1619 kon de stedelijke Brede Raad de optekening goedkeuren en in 1627 werd door 
de Raad van Brabant in Den Haag deze goedkeuring bekrachtigd.26  
 
Gelukkig is er door het recente in Maastricht verdedigde proefschrift van Bram van 
Hofstraeten weer een nieuwe dimensie toegevoegd aan het onderzoek naar de 
costumen. Van Hofstraeten heeft de inhouds- en vormbepalende factoren onderzocht van 
de costumiere redacties van Antwerpen en van het Gelderse Land- en Stadsrecht uit 
1620. Zijn studie vormt een uitstekend voorbeeld en een prachtig startpunt voor 
onderzoek naar de costumenoptekeningen in bijvoorbeeld Breda en Bergen op Zoom en 
andere plaatsen. Er waren zelfs plaatsen waar de inwoners soms zelf niet eens goed 
wisten welk recht er gold. Zo vroegen de inwoners van Dinteloord en Prinsenland zich in 
de 17de eeuw af welke costumen zij moesten volgen ten aanzien van het erfrecht. Meestal 
volgden zij de costumen van Steenbergen, die ten aanzien van het erfrecht grotendeels 
spoorden met het Hollandse recht en de costumen van Bergen op Zoom. In antwoord op 
de vraag van de Dinteloorders en Prinsenlanders bepaalde de heer van hun heerlijkheid 
echter dat zij de costumen van Breda moesten volgen. Immers ook het hoger beroep van 
uitspraken van de plaatselijke schepenbank moest geschieden bij de hoofdbank van 
Breda. Desondanks bleven de inwoners zich meestal toch op de gewoonten van het 
naburige Steenbergen richten.27 
 
Het zou van belang zijn om van deze costumen, net als Lijten voor ’s-Hertogenbosch 
heeft gedaan, een overzicht te maken van handschriften en van gedrukte edities. Voor 

 
24 Zie hierover B.C.M. Jacobs, ‘Ontsloten bronnen. Costumenoptekeningen en andere juridische 
handschriften in de Brabant-Collectie van de Tilburgse Universiteitsblbliotheek’, Noordbrabants 
Historisch Jaarboek 19 (2002) 117-135, i.h.b.118-126. 
25 R. Byl, ‘Les sources et le ressort territorial du droit coutumier de Louvain et de Bois-le-Duc’, 
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van 
België XXV (1971-1972) 387-493; J. Gillissen, ‘Les phases de la codification et de l’homologation 
des coutumes dans les XVII Provinces des Pays-Bas’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18 
(1950) 36-67, 239-290; M.J.H.A. Lijten, Het burgerlijk proces in Stad en Meierij van ’s-
Hertogenbosch 1530-1811 (Assen-Maastricht 1988). 
26 Jacobs, ‘Ontsloten bronnen’, 121-126. W.A. van Ham, Macht en gezag in het Markiezaat. Een 
politiek-institutionele studie over stad en land van Bergen op Zoom (1477-1583) (Hilversum 2000) 
203-206, 276-309. 
27 ’t Recht van successie volgens de costumen der Stadt en Lande van Breda (Brabant collectie 
KOD 1663 Br. 1) p. 58. In de tekst staat dat dit is bepaald door Prins Philip Willem op 6 augustus 
1656. Philips Willem van Oranje was echter in 1618 overleden. Mogelijk wordt hier een onjuiste 
datum vermeld of de beslissing toegeschreven aan de verkeerde heer. 
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deze laatste zal in belangrijke mate gebruik kunnen worden gemaakt van het nog te 
verschijnen overzicht van oude Brabantse drukken, waaraan hier op de universiteit wordt 
gewerkt.28 Vervolgens zal dan ook studie kunnen worden gemaakt van de inhoud van de 
verschillende versies. Hoe is de ontwikkeling in tijd geweest, maar ook, hoe verhoudt de 
inhoud van de verschillende optekeningen zich tot die in naburige regio’s.  
 
In de studie van Van Hofstraeten is de invloed van het humanisme op de Antwerpse en 
Gelderse costumen aangetoond. Maar er was volgens hem geen sprake van een 
blindelingse receptie van het Romeinse recht. Het humanisme bevorderde juist dat het 
Romeinse recht minder gezag kreeg en dat de gewoonte voorging op het geleerde recht. 
De inhoud van de costumiere bepalingen als zodanig en het gebruik daarvan in de 
rechtspraktijk is echter nog in belangrijke mate buiten dit al zeer diepgaande onderzoek 
gebleven. Onderzoek naar die inhoud en vooral ook de toepassing van 
costumenbepalingen zou daarom een volgende stap kunnen zijn bij het 
costumenonderzoek. Daarbij heeft de mogelijkheid van dergelijk onderzoek in Nederland 
een achterstand in vergelijking bij dat bij de zuiderburen. Moderne, wetenschappelijke 
uitgaven van costumen bestaan er in Nederland namelijk, anders dan de 19de-  en 20ste- 
eeuwse edities van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en 
verordeningen (KCOW) of de Commission royale pour la publication des anciens lois et 
ordonnances (CRALO) voor België, nauwelijks. De oudste uitgave in België is de uitgave 
van de costumen van het land en hertogdom Luxemburg en het graafschap Chiny uit 
1867, gevolgd door die van Gent  in 1868.29 De in 1879 opgerichte Vereeniging tot uitgaaf 
der Bronnen van het OVR heeft zich in de 19de en begin 20ste eeuw vooral op de uitgave 
van middeleeuwse bronnen gericht en in de naoorlogse 20ste-eeuwse uitgaven ligt een 
zwaar accent op de bronnen voor de geschiedenis van de codificatie, de wetgeving en, in 
de sedert 2000 verschijnende serie Procesgidsen, op de bronnen voor het procesrecht. 
Slechts incidenteel vinden we in de Werken en de Verslagen en Mededelingen bijdragen 
over landrechten of costumen.30  
 
Ook mijn voorganger op de leerstoel van de Stichting OVR, Keverling Buisman, vroeg in 
zijn oratie in 2000 al aandacht voor de landrechten, door hem omschreven als 
optekeningen van het recht dat in een bepaald gewest of onderdeel daarvan gelding 
heeft gehad, en vervolgens kortweg aangeduid als gewestelijke of regionale wetboeken. 

 
28 Deze uitgave wordt verzorgd door drs. J. Kuylen, bibliothecaris van de Brabant Collectie van de 
Bibliotheek van de Universiteit van Tilburg. Ik dank de heer Kuylen voor de bereidwillige 
terbeschikkingstelling van zijn concepten voor deze uitgave. 
29 M.N.J. Leclercq, ed., Coutumes des pays et duché de Luxembourg et comté de 
Chiny/Costumen van het land en hertogdom Luxemburg en het graafschap Chiny (Brussel 1867); 
A.E. Gheldolf, ed., Coutume de la ville de Gand (Brussel 1868). Overigens verschilt de 
wetenschappelijke kwaliteit van de verschillende uitgaven sterk. Zie J. Gilissen, ‘Slotrede’, 
Verslagen en Mededelingen OVR, Nieuwe Reeks 2 (1980) 129-133. 
30 Zie hiervoor 120 jaar Verslagen en Medede(e)lingen. Algemeen register. Met een inleiding door 
Theo Veen (Hilversum 2000). Zie hierin ook de opmerkingen over de oorspronkelijke 
tijdsafbakening en de uitbreiding, respectievelijk verwijdering daarvan uit de statuten alsook over 
de toegenomen aandacht voor de beoefening van de rechtsgeschiedenis en het verwerken van 
bronnen gedurende de laatste decennia. Zie verder de website van de tegenwoordige Stichting  tot 
uitgaaf van de Bronnen van het Oud-Vaderlandse recht: 
http://www.rechten.unimaas.nl/ovr/default.htm 
Voor de Werken bijvoorbeeld als uitzondering: J. Habets, Limburgsche wijsdommen, 
dorpscostumen en gewoonten [Werken van de Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-
Vaderlandsche Rechts, Eerste reeks, nr. XII] (‘s-Gravenhage 1891). 

http://www.rechten.unimaas.nl/ovr/default.htm
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Hij stelde dat deze landrechten voorkomen onder benamingen als keuren of landkeuren, 
handvesten, landbrieven, costumen of privileges en dat de terminologie afhangt van de 
wijze van vaststelling van de regels. Keverling Buisman richtte zich vervolgens vooral op 
de statutaire (vorm van de) landrechten in de landgewesten van de Noordelijke 
Nederlanden en liet de costumiere vorm, de inhoud alsmede de lokale rechtsregels 
grotendeels buiten beschouwing.31 Was dat voor de landrechten van de door hem 
centraal gestelde landgewesten een logisch uitgangspunt, voor de costumen in een 
gewest als Brabant is dat alleen al onmogelijk omdat deze costumen nooit het recht van 
het heel gewest betreffen, maar steeds het recht van de afzonderlijke steden en hun 
omliggende platteland of zelfs van kleine dorpsregio’s. Er was niet één Brabantse 
costumenoptekening en de verschillende optekeningen allemaal als ‘wetboeken’ 
betitelen, zeker als zij slechts opgetekend zijn, slechts een deel van het lokale recht 
betreffen en niet gehomologeerd, gaat mij vooralsnog ook wat te ver.32  Ik pleit daarom – 
net als Keverling Buisman en Van Hofstraeten overigens – voor verdergaand vergelijkend 
onderzoek. Er zijn, om met Patrick Glenn, te spreken veel ‘common laws’ die gezamenlijk 
en vergelijkend moeten worden bestudeerd om meer inzicht te krijgen in hun 
overeenkomsten en verschillen en daarmee in de rechtscultuur van de tijd waarin zij 
hebben gegolden.33 
 
Belang van de costumen 
 
Er werd aan de costumen in de tijd van en na hun optekening zo’n belang gehecht dat al 
in artikel 1 van de Unie van Utrecht uit 1579, het grote verdrag dat de fundamentele wet34 
voor de Republiek der Verenigde Nederlanden zou worden, werd bepaald dat  
“onvermindert nochtans een ygelick provincien ende die particulier steden, leden ende 
ingesetenen van dyen haerluyden spetiaele ende particuliere privilegien, vrijheyden, 
exemptien, rechten, statuten, loffelicke ende welheergebrochte costumen, usantien ende 
allen anderen haerluyden gerechticheyden, waerinne siluyden den anderen nyet alleen 
geen prejudicie, hynder ofte letsel doen sullen, maer sullen den anderen daerinne met 
alle behoirlicke ende moegelicke middelen, ja met lijff en goet (ist noot) helpen 
handthouden, stijven ende stercken ende oick beschudden ende beschermen tegens 

 
31 Frank Keverling Buisman, ‘Mer ’t is geen lantrecht’. Over regionale wetboeken als bron van het 
oud-vaderlands recht van de Middeleeuwen tot de tijd van de Republiek (Amsterdam 2000) 5-6. 
32 Wellicht het oude landcharter van Brabant uitgezonderd, maar dat betrof een hertogelijk 
privilege uit 1292 voor de ammanie van Brussel en het schoutambacht van Antwerpen met een 
grotendeels strafrechtelijke inhoud, dat weer voor een belangrijk deel overeenkomt met een 
privilege van Maria van Grimbergen in 1275 aan Grimbergen verleend. E.J.J. van der Heijden- 
BH.D. Hermesdorf, Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht (7de dr. 
Nijmegen-Utrecht 1965) 111-112. Voor de tekst zie E.J.J. van der Heijden, W. Mulder S.J., 
Nijmeegsche studieteksten, deel 3 Landrechten (Nijmegen-Utrecht 1928) 25-33. W. van Anrooij, 
Handschriften als spiegel van de middeleeuwse tekstcultuur (Leiden 2006) noot 56, vermeldt dat 
Willem van den Mortre, de griffier van de schepenbank van Ukkel in 1337 het gewoonterecht van 
Ukkel vastlegde, dat tevens als landrecht van Brabant gold. Dit landrecht is echter, zoals uit het 
voorgaande blijkt, veel ouder dan de optekening uit Ukkel. 
33 Patrick Glenn, On common laws (Oxford 2005) ..... 
34 Over het begrip fundamentele wetten, zie Heins Mohnhaupt, ‘Die Lehre von der “Lex 
Fundamentalis” und die Hausgesetzgebung europäischer Dynastien’ en ‘Von den “leges 
fundamentales” zur modernen Verfassung in Europa.Zum begriffs- und dogmengeschichtlichen 
Befund (16. – 19. Jahrhundert)’, in: Heinz Mohnhaupt, Hisotrische Vergleichung im Bereich von 
Staat und Recht. Gesammelte Aufsätze (Frankfurt am Main 2000) 1-33 en 35-72. 
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allen ende een ygelick, wie ende hoedanich die souden moegen wezen, die hem 
daerinne enich datelicke imbreecke soude willen doen, ... “35 
 
Het behoud van het eigen recht speelde dus een belangrijke politieke rol in de 16de  en 
17de  eeuw in de Nederlanden. Maar niet alleen hier te lande werd het onaangetast 
handhaven van het bestaande ‘eigen’ recht als garantie door de verdragsluitende partijen 
aan elkaar gegeven.  
 
Eenzelfde soort bepaling vinden we begin 18de eeuw in de Treaty of Union waarmee de 
koninkrijken van Engeland en Schotland aan elkaar verbonden werden. In artikel 18 van 
dit verdrag staat: “That the Laws concerning Regulation of Trade, Customs, and such 
Excises, to which Scotland is, by virtue of this Treaty, to be liable, be the same in 
Scotland, from and after the Union, as in England; and that all other laws in use, within 
the Kingdom of Scotland, do, after the Union, and notwithstanding thereof, remain in the 
same Force as before, (except such as are contrary to, or inconsistent with this Treaty) 
but alterable by the Parliament of Great-Britain, with this Difference betwixt the Laws 
concerning public Right, Polity, and Civil Government, and those which concern private 
Right; that the Laws which concern public Right, Polity, and Public Government, may be 
made the same throughout the whole united Kingdom; but that no Alteration be made in 
Laws which concern private Right, except for evident Utility of the subjects within 
Scotland.” Behalve het eigen Schotse privaatrecht dat hierdoor tot op de de dag van 
vandaag bleef behouden, behield Schotland ook op grond van het daaropvolgende artikel 
19 zijn eigen rechterlijke organisatie die dit recht moest toepassen.36 
 
Kennelijk is het belang dat aan ‘eigen’ recht en het behouden daarvan gehecht wordt een 
universeel en tijdloos verschijnsel. Ook vandaag de dag is er in Europees verband veel 
discussie over de Brusselse regelzucht en heersen er zeer verschillende opvattingen 
over de eenmaking van het recht in Europa.37 
 
Wetgeving 
 
Zoals gezegd kon bevolen recht in de vorm van privileges worden uitgevaardigd. 
Daarnaast ontwikkelde zich ook direct, afzonderlijk bevolen recht.  
In Brabant gaat de stedelijke wetgevings- of keurbevoegdheid terug tot de 13de eeuw. 
Soms wordt de wetgevingsbevoegdheid uitdrukkelijk verleend aan een stadsbestuur, 
maar ook waar dat niet is gebeurd zien we stedelijke wetgevingsactiviteiten, die zich na 

 
35 A.S. de Blécourt, N. Japikse, ed., Klein plakkaatboek van Nederland. Verzameling van 
ordonnantiën en plakkaten betreffende regeeringsvorm, kerk en rechtspraak (14e eeuw tot 
1749) (Groningen-Den Haag 1919) nr. XIX, 120-125. 
36 http://www.parliament.uk/actofunion/lib/visuals/pdf/articlesofunion.pdf 
37 nog bronvermeldingen geven.  
 
Thomas Hoeren, ‘Derogation im Zivilrecht. Historische und Rechtstheoretische Überlegungen zum 
Verhältnis von Gesetzes- und Gewohnheitsrecht’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 61(1993) 
493-527, i.h.b. 493 vraagt zich af of het afnemen van het vertrouwen van de burger in wetgever en 
rechter, zeker ook door de toenemende vloed van Europese verordeningen en richtlijnen, door 
gewoonterecht en andere vormen van zelfregulering kunnen worden opgevangen. Naast 
wetpositivisme en natuurrecht, naast ‘te veel wet’ en ‘te weinig wet’, ziet hij als derde weg die van 
het gewoonterecht. 
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verloop van tijd in omvang uitbreiden. Er is sprake van “geboden, ordinantien en 
statuten”, of  “ordinationes et statuta, dicta vulgariter coren”.38 
 
In de stad ’s-Hertogenbosch zijn de beide wetgevingsvormen duidelijk te onderkennen. In 
de eerste plaats komen we wetgeving in de vorm van privileges of bezegelde oorkonden 
tegen, maar daarnaast kende de stad jaarlijkse geboden, die door het stadsbestuur 
werden vastgesteld, in het openbaar afgekondigd en in registers opgetekend. Opvallend 
is dat de geldingsduur van deze jaarlijkse ordonnanties in deze stad aanvankelijk 
gekoppeld was aan de zittingsduur van het stadsbestuur dat ze had afgekondigd. 
Onmiddellijk na de jaarlijkse wisseling van de schepenen moesten ze daarom hernieuwd 
en/of herzien worden. Vanwege de problemen die het ontbreken van geldende wetgeving 
opleverde in geval van uitstel of nalatigheid om dat te doen, werd in de 16de eeuw 
besloten dat de regels bleven gelden tot het moment van hernieuwing, waarvoor een 
maand de gelegenheid werd geboden.39 
 
Behalve de steden kenden ook andere lokale collectiviteiten en organisaties 
regelgevende bevoegdheid. Zo waren binnen de steden bijvoorbeeld de ambachtsgilden 
bevoegd tot het maken van geboden en verboden ten behoeve van hun interne 
organisatie en het gildenbelang. Plaatselijke en streekwaterschappen, die vanaf de 12de 
eeuw in de lage landen ontstonden, kregen eveneens meestal de bevoegdheid tot het 
maken van keuren, die zich zelfs tot het stellen van strafbepalingen waarop dood- of 
lijstraffen stonden, kon uitstrekken. Tot op de dag van vandaag spreken we nog over 
waterschapskeuren als we het over regelingen van waterschappen hebben. 
 
In de landsheerlijkheden en gewesten in de Nederlanden nam ook het belang en de 
omvang van de wetgeving van de hoge overheid in de loop der tijd toe. Landsheren 
vaardigden ordonnanties of edicten uit, die wegens het zegel dat aan de officiële 
uitvaardiging werd gehecht, in de wandeling ook als plakkaten gingen worden 
aangeduid.40  
Na de verlating van landsheer Filips II in de 16de eeuw ging de wetgeving in de 
Noordelijke Nederlanden uit van de provinciale Staten en de Staten-Generaal. De 
staatsrechtelijke constellatie ging steeds meer uit van bevolen recht op allerlei terreinen 
van het recht. Niet langer ontwikkelden rechtsregels zich vooral in de samenleving van 
onderop, maar zij werden nu in belangrijke mate van bovenaf opgelegd. In de 
rechtsbronnenhiërarchieën zien we dit toenemende belang van wetgeving terug, doordat 
van ‘wetten en gewoonten’ werd gesproken. 
 
Jurisprudentie 

 
38 GA ’s-Hertogenbosch, Oud Archief, inventaris Sassen, nr. 18. ( nog inv.nr. nieuwe inventaris 
opzoeken) Camps, Oorkondenboek, nr. 595. 
39 B.C.M. Jacobs, ‘La législation communale de Bois-le-Duc au Moyen Age’, in: “ J.-M. Cauchies, 
E. Bousmar, “Faire bans, edictz et statuz”: légiférer dans la ville médiévale. Sources, objets et 
acteurs de l’activité légisaltive communale en occident, ca. 1200-1550. Actes du colloque 
international tenu à Bruxelles les 17-20 novembre 1999 (Bruxelles 2001) 439-459. Zie voor 
Europese overeenkomsten en verschillen ook het inleidende artikel van J.-M. Cauchies, ‘L’activité 
législative communale dans l’Occident médiéval: directions et pistes de recherche’ , 1-15 en de 
‘Conclusions générales’, 671-686 door A. Rigaudière en de vele andere artikelen in deze bundel. 
40 Veel ordonnanties betroffen het strafrecht en het procesrecht, maar ook delen van het 
privaatrecht werden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de Criminele ordonnantiën van Filips II van 
1570. Zie voor Staats-Brabantse voorbeelden E.J.M.F.C. Broers, Van plakkaat tot praktijk. 
Strafrecht in Staats-Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw (2de dr. Nijmegen 2006).  
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Vond de rechtspraak aanvankelijk nog mondeling plaats, volgens overgeleverde 
procedures, ook daarin kwam verandering. Enerzijds door de opkomst van de schriftelijke 
romano-canonieke procedure en de uitvaardiging van ordonnanties met betrekking tot de 
procesgang voor de lokale gerechten en voor de vanaf de 15de eeuw opgekomen 
gewestelijke justitiehoven. Steeds vaker ook werden de rechterlijke uitspraken 
opgetekend. Allereerst in vonnisboeken of registers van het gerecht zelf, maar in de 17de 
en 18de eeuw ook steeds vaker door raadsheren van diverse gerechten en andere juristen 
in particuliere jurisprudentieverzamelingen. Van uitspraken van de Brusselse Raad van 
Brabant verschenen bijvoorbeeld de verzamelingen van Petrus Stockmans en Goswinus 
de Wijnants 41. Uit het verschijnen van dergelijke verzamelingen valt af te leiden, dat 
vroegere vonnissen in de praktijk een voorbeeldwerking konden hebben en dat de 
betekenis van jurisprudentie als rechtsbron toenam, hoewel er duidelijk verschil van 
mening bleef bestaan over de autoriteit van rechterlijke vonnissen.42  
 
 
Geleerd recht 
 
In de rechterlijke uitspraken en derhalve ook in de jurisprudentieverzamelingen, maar ook 
in het gewoonte- en wettenrecht treft men niet altijd zuiver traditioneel, inheems recht. 
Integendeel. 
 
Vanaf de 11de eeuw was de studie van het Romeinse en het canonieke recht opgekomen 
aan universiteiten die in heel Europa werden opgericht. Universitair geschoolde juristen 
gingen in de loop der daaropvolgende eeuwen besturen en rechtscolleges bevolken, als 
advocaat optreden of als adviseur van de hoge overheid. Zij brachten hun kennis van het 
geleerde recht in de praktijk, zodat dit geleerde recht zich ging mengen met het lokale en 
regionale,  inheemse, recht of dit zelfs op bepaalde terreinen ging overvleugelen.  
 
Uit deze ontwikkeling wordt wel de conclusie getrokken dat op deze wijze in Europa een 
ius commune, een gemeenschappelijk, recht is ontstaan. Maar was dat geleerde recht 
wel zo geunificeerd en gemeenschappelijk als wel wordt beweerd? De rechtsgeleerden 
kenden geen eensluidende opvattingen. Zij streden over de interpretatie van teksten en 
rechtsregels.43 Die verschillen in opvattingen werkten door in de rechtspraktijk. En naast 
het geleerde recht bleef, getuige de rechtsbronnenhiërarchie die vele geleerde juristen 
beschreven waarbij de wetten en gewoonten voorafgingen aan de geleerde ‘gemene 
rechten’, toch altijd ook het traditionele, eigen recht, het ius patrium bestaan.  
 
Ik sluit mij derhalve aan bij Paul Nève en anderen die bestrijden dat er in een groot deel 
van Europa voor 1800 (naast het lokale en regionale recht) één rechtssysteem of ius 
commune heeft bestaan. Nève gaat bij zijn redenering hieromtrent in op de bewijsleer 

 
41 Petrus Stockmans, Decisionum curiae Brabantiae sesqui centuria (Bruxellis, edities uit 1670 en 
1692). Goswinus de Wijnants, Supremae curiae Brabantiae decisiones recentiores (2 dln. 
Bruxellis, edities uit 1744 en 1765). 
42 Zie hierover J.P.A. Coopmans, ‘Vrijheid en gebondenheid van de rechter vóór de codificatie’, in: 
.... red.,  Rechtsvinding. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.M. Pieters, ter gelegenheid van zijn 
afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg (Deventer 1970) pp.???? 27-33 
Pagina’s uit de overdruk, oorspronkelijk pagina’s nog opzoeken. 
43 Denk aan de diverse stromingen in de loop der tijden zoals die van de glossatoren en 
commentatoren, het humanisme, de Hollandse Elegante school, de usus modernus en de 
natuurechtsleer. Ook binnen deze stromingen bestonden vele meningsverschillen.  
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van Bartolus en andere Italiaanse processualisten omtrent datgene wat de rechter 
ambtshalve kende, aanvulde en moest toepassen enerzijds en het recht dat door partijen 
moest worden bewezen anderzijds. Deze bewijsleer werd in grote lijnen in de Duitse 
landen overgenomen en daarmee werd de weg bereid voor de overname van het 
geleerde recht in de inheemse rechtspraak. De Duitse doctrine ging er op den duur van 
uit dat partijen het recht moesten bewijzen dat zij aanhaalden behalve de notoire 
gewoonten en statuten. Zo kwamen statuut en gewoonte tegenover het ius commune in 
de zin van geleerd recht te staan.44  
 
Dezelfde ontwikkeling deed zich in de Nederlanden voor, zij het dat er zowel invloed 
vanuit het Duitse Rijk als, door toedoen van de Bourgondische landsheren, vanuit 
Frankrijk was. In Frankrijk was juist de ontwikkeling van een algemeen Frans recht 
gestimuleerd. Dit idee kon echter in de Nederlanden niet doorzetten. Het ontstaan van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden bracht met zich mee dat er in de 17de en 18de 
eeuw maar weinig sprake was van centrale wetgeving en dat er ook geen centraal 
rechtscollege van de grond kwam. De rechtswetenschap ontwikkelde zich daarentegen 
wel en zou in de 17de en 18de eeuw bijdragen aan de receptie van het Romeinse recht in 
de verschillende gewesten. Overigens geeft Nève aan dat nog weinig bekend is omtrent 
de verschillen in Romaniseringsstadia in deze gewesten45, en, zeg ik erbij, in de 
verschillende regio’s daarbinnen. Want hoewel de gewesten eigen Hoven van Justitie 
kenden, is mijn inziens wel degelijk ook binnen een provincie verschil in invloedsniveau  
mogelijk, zeker daar waar, zoals bijvoorbeeld in Staats-Brabant geen algemeen landrecht 
bestond.  
 
Ik zou het daarom op de volgende manier willen zeggen: 
Noch het geleerde recht was overal en altijd gelijk, noch was de receptie ervan overal 
even sterk. Samen vormen het geleerde ius commune en het ius patrium echter een 
medaille, waarvan de dikte van de beide zijden per rechtskring kon verschillen, waarbij 
beide rechtsconglomeraten voor een deel versmolten waren, en die samen het recht van 
de rechtskring uitmaakten. Al naar gelang de zijde die men bekijkt ziet men dan meer van 
het geleerde recht of meer van het traditionele wetten- en gewoonterecht. Het ius patrium 
omvat dus in deze optiek de privileges, gewoonten en wetten én het daarin 
doorgedrongen geleerde recht, ofwel er is een overheersend ius commune dat veel 
gemeenschappelijks heeft, maar tegelijkertijd eigen lokale en regionale kenmerken en 
karakteristieken vertoont. 
 
Daarmee is ook duidelijk dat opvattingen als die van Du Moulin buiten Frankrijk in 
gebieden waar geen sterk centraal vorstelijk gezag bestond uiteindelijk onhaalbaar 
waren. Du Moulin schreef in 1539: Consuetudines nostrae sunt ius commune, niet het 
geleerde ius commune, maar de Franse costumen moeten het gemeenschappelijk recht 
worden. Niettemin geeft een dergelijke opvatting blijk van al een 16de-eeuwse 

 
44 P.L. Nève, Ius commune oftewel ‘gemeen recht’: traduttore traditore?, in: O.E.Tellegen-
Couperus, P.L.Nève en J.W. Tellegen, Tertium datur. Drie opstellen aangeboden aan Prof. mr. 
J.A. Ankum (Tilburg 1995) 3-58. Zie voor de betekenis van het Romeinse voor de Europese 
rechtscultuur en het juridische denken onder anderen Paul Koschaker, Europa en het Romeinse 
recht (Nederlandse editie verzorgd door Theo Veen, 3de dr. Deventer 2000); Peter Stein, Roman 
law in European History (Cambridge 1999); G.C.J.J. van den Bergh, Geleerd recht. Een 
geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in vogelvlucht (3de dr. Deventer 1994). 
45 Paul L. Nève, ‘(Europäisches) Ius Commune und (nationales) Gemeines Recht: Verwechslung 
von Begriffen?’, in: Gerhard Köbler, Hermann Nehlsen, red., Wirkungen euroäischer Rechtskultur. 
Festschrfit für Karl Kroeschell zum 70. Geburtstag (München 1997) 871-884. 
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tegenstelling tussen juristen die aan het geleerde ius commune vasthielden en juristen 
die dit tot op zekere hoogte afwezen. Vooral de Franse humanistisch geschoolde juristen 
in de 16de eeuw maakten zich sterk voor het primaatschap van het gewoonterecht boven 
het Romeinse recht. Ook advocaten voor het parlement van Parijs deden dat.46 De 
opvattingen van Du Moulin en anderen legden het echter buiten Frankrijk af tegen 
andere. De rechtsgeleerden daar schonken toch vooral aandacht aan het Romeinse en - 
in mindere mate - aan het canonieke recht.47 Sommigen schreven zelfs met minachting 
over het oorspronkelijke, eigen, inheemse recht.  
 
In de 17de en 18de eeuw was deze Romanistische rechtsgeleerdheid in de Republiek der 
Verenigde Nederlanden zeer sterk geworden. Zo gingen de werken van de zogenoemde 
‘Hollandse’ rechtsgeleerden, al waren dat lang niet allemaal Hollanders, grote invloed 
uitoefenen op de rechtspraktijk en op de juristen in de rechtspraktijk en werden ook deze 
– net als de vroegere costumiere rechtsboeken – tot rechtsbron voor de rechter. 
Doordat men is gaan spreken van Rooms-Hollands recht, kunnen we duidelijk zien dat 
het geen algemeen Europees ius commune was, maar een ius patrium bestaande uit een 
mengsel van Romeins en ‘Hollands’ recht. En op de inheems-Hollandse oorsprong valt 
soms ook nog wel af te dingen. 
 
Een mooi voorbeeld daarvan betreft de handelingonbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw en de uitzonderingen daarop, zoals Hugo de Groot deze in zijn Inleidinge tot de 
Hollandse rechtsgeleerdheid beschrijft.48 Tot ruim 50 jaar geleden de Lex van Oven in 
1956 daarin verandering bracht, konden in Nederland en de Nederlanden gehuwde 
vrouwen niet zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Zij werden vertegenwoordigd door 
hun echtgenoot, die ook eventueel de nietigheid van de door hun vrouw verrichte 
rechtshandelingen kon inroepen. Niettemin was het in het dagelijks leven van belang dat 
gehuwde vrouwen toch rechtshandelingen konden verrichten zonder de assistentie van 
hun man. Dat gold zeker voor vrouwen die zelfstandig een beroep uitoefenden. Het 
Hollandse recht, zo geeft De Groot aan, kende daarom een beperkte aansprakelijkheid 
van de man voor rechtshandelingen van zijn vrouw en hij kon ook niet zo maar altijd de 
nietigheid van dat handelen inroepen. Van deze door De Groot als ‘Hollands’ recht 
beschreven regeling weten we met zekerheid dat deze niet van Hollandse oorsprong was 
en kunnen we laten zien hoe deze in het Hollandse recht verzeild is geraakt en dat is niet 
via de receptie van het Romeinse of canonieke recht. De regeling stamt namelijk bijna 
letterlijk uit het stadsrecht van Haarlem van 1245 en via filiatie met dit recht kenden ook 
andere Hollandse steden soortgelijke regelingen. Maar daarmee is het nog geen 
oorspronkelijk ‘eigen’ Hollands recht. De Haarlemse stadsrechtbepaling gaat namelijk 
weer letterlijk terug op een overeenkomstige bepaling in het oudere stadsrecht van ’s-
Hertogenbosch van het einde van de 12de eeuw.49  

 
46 Lyndan Warner, ‘Customary law? Roman law? Sixteenth-century lawyers’pleadings before the 
Parlement de Paris’, in: Andreas Bauer en Karl H.L. Welker, Europa und seine Regionen. 2000 
Jahre Rechtsgeschichte (Köln-Weimar-Wien 2007) 253-261. 
47 Dit is de hoofdstroom van de usus modernus, die verderbouwt op de oude mos italicus, zij het 
met humanistische correcties. 
48 Hugo de Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, ed. Dovring Fischer Meijers,  
... 
49 Art. 41: Soe wat poirteren een wyff heeft die te backene oft te bruwene plach, die sal moigen 
van harte verliesen dbroet van enen vollen ovene ende also oic een bier, also dat haer man daer 
tegen egeen actie sal moigen hebben. In der selver manieren, weert dat uymants wijff wullen 
garen oft lynen garen pleghe te vercopenen, die sal mogen van haere verliesen enen steen 
garens. Ende weer yemants wijff die niet en plege te comanschappen, soe sal haer man allene 
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Het is dus een pragmatische middeleeuws stedelijke regeling, die ten gevolge van de 
Brabants-Hollandse stadsrechtfiliatie een brede uitstraling heeft gekregen. 
 
 
Doorwerking van het geleerde recht in de lokale rechtspraktijk versus behoud van 
eigen recht 
 
Zoals gezegd werkte het geleerde recht door in de rechtspraktijk. Door onderzoek naar 
de rechtspraak van gewestelijke justitiehoven en centrale rechtscolleges als de Grote 
Raad van Mechelen en de Hoge Raad van Holland en Zeeland, alsook via moderne 
uitgaven van eigentijdse jurisprudentieverzamelingen van rechters zoals bijvoorbeeld de  
Observationes Tumultuariae van Cornelis van Bijnkershoek hebben we inzicht gekregen 
in de receptie via de hoge rechtspraak. Daar oordeelden immers juristen. 50 
 
Er is echter veel minder bekend omtrent het - al dan niet - doordringen van het geleerde 
recht in de lokale plattelandsrechtspraak. Daarom past mijn inziens naast het onderzoek 
naar de lokale costumen in samenhang daarmee ook onderzoek naar de rechtspraak van 
de lokale schepenbanken.  
 
De plaatselijke gerechten op het platteland ontbeerden meestal geleerde juristen in hun 
midden.51 De schepenen of andere rechtsprekers kwamen uit eigen kring en waren de 
notabelen uit de plaatselijke samenleving. Zij kenden in beginsel de plaatelijke privileges, 
gewoonten en wetten, maar niet de door de wetenschapsbeoefening verkregen inzichten 
omtrent het Romeinse en canonieke recht.  
 
Lieten zij zich in hun rechtsprekende functie dan ook in beginsel leiden door het lokale en 
regionale recht? Dat is een vraag waarop het antwoord niet zo eenvoudig te geven is.  
 
Bovendien kon het voorkomen dat het lokale recht voor het voorliggende geschil geen 
oplossing bood of dat de rechtsprekers niet ‘vroed’ waren, geen oplossing wisten. In dat 
geval konden zij te hoofde gaan bij een ander gerecht. Vaak was dat het gerecht van de 
moederstad of van een naburige stad. Toen de gewestelijke justitiehoven waren ontstaan 
kon men ook daar om lering trekken. Aangezien in deze laatste colleges wel geleerde 
juristen zitting hadden, kon via die weg ook op lokaal niveau geleerd recht binnensluipen.  
 
Toen Karel V in de 16de eeuw deze hoofdvaart op de justitiehoven verbood, introduceerde 
hij als alternatief daarvoor de advisering door een of meer onafhankelijke 
rechtsgeleerden. In het algemeen werden daarvoor advocaten gevraagd, die veelal zowel 
van het plaatselijke als van het geleerde recht op de hoogte waren. Zij gingen hun 
adviezen geven in de vorm van concept-vonnissen die de schepenbank alleen nog maar 

 
scade van vier penningen van haer lyden. H.P.H. Camps, ed., Oorkondenboek van Noord-Brabant 
tot 1312, I, De Meijerei van ’s-Hertogenbosch (2 dln. ’s-Gravenhage 1979) nr. 77. Volgens W. 
Steurs, ‘’s-Hertogenbosch: terug naar de bronnen’, in Noordbrabants Historisch Jaarboek 9 (1992) 
189-196 dateert de Bossche tekst pas uit het begin van de 13de eeuw, maar in elk geval is deze 
ouder dan die van Haarlem, die op haar teruggaat. Zie verder C.L. Hoogewerf, Het Haarlemse 
stadsrecht (1245). Inleidende beschouwingen, tekst, vertaling en artikelsgewijs commentaar 
(Amsterdam 2001) 223-226. 
50 Zo bijvoorbeeld A. Wijffels, Qui millies allegatur. Les allégations du droit savant dans les 
dossiers du Grand Conseil de Malines (causes septentrional, ca. 1460-1580) (2 dln. Leiden 1985). 
51 Overigens was dit ook weer niet overal zo. Bij de Gelderse ambtsgerichten waren de 
lekenrechters wel omringd door juristen. 
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hoefde uit te spreken.52 In de archieven van diverse Brabantse schepenbanken zijn 
dergelijke adviezen, zowel in civiele als in criminele zaken, terug te vinden alsook in 
bewaard gebleven advocaten-archieven.53 In het algemeen wordt aangenomen dat via 
deze juristen en hun juridische adviezen het Romeinse en canonieke recht in de 
rechtspraktijk van het platteland is binnengedrongen. Maar nauwelijks of niet onderzocht 
is tot nu toe de vraag of deze plaatselijke juristen niet allereerst hun adviezen gewoon 
baseerden op het lokale recht en pas subsidiair met allegaten kwamen aanzetten. Is de 
hele receptie niet vooral een zaak geweest van de justitiehoven en de schepenbanken 
van de grote steden en is het platteland niet langer dan deze rechtscolleges en sterker 
blijven vasthouden aan het plaatselijke recht? Of gingen de lokale lekenrechters af op de 
geleerde betogen van de advocaten die voor hun rechtscollege de zaak van hun partijen 
bepleitten?54 En wat beweerden deze advocaten dan omtrent het toepasselijke recht? 
Veel is nog onduidelijk hieromtrent en het zou van belang zijn via de jurisprudentie van en 
de rechtsgeleerde adviezen voor de plattelandsrechtbanken te achterhalen in hoeverre 
het lokale en regionale recht nu werkelijk voorging op het geleerde recht.   
 
Ook andere bronnen kunnen voor het achterhalen van die lokale rechtspraktijk dienstig 
zijn. Een interessante observatie bieden bijvoorbeeld de aantekeningen van een 
gebruiker van een editie van Ant. Van Beusekom uit 1758 van de Costuymen ende 
Usancien van de hoofdstad ’s Hertogenbosch.55 Deze gebruiker is vermoedelijk een 18de-
eeuws jurist geweest, die grondige kennis had van het plaatselijke recht. Hij verwijst in 
zijn kanttekeningen voortdurend naar het commentaar van Gerard van Soemeren, - een 
van de redactieleden van de derde redactie in 1606 van de Bossche costumen, die ook 
betrokken was bij de herziening van daarvan in 1638 - , getiteld Collectanea sive 
commentarius ad consuetudines Buscoducenses. Aan dit commentaar werkte Van 
Soemeren tot zijn dood in 1652. Het werd nooit uitgegeven, maar een aantal 
handschriftexemplaren is bewaard gebleven.56 
 
De eerste aantekening betreft de kracht en waarde van de costumen in rechte. Hier 
beschrijft de onbekende commentator een strikte rechtsbronnenhiërachie. Voor ’s-
Hertogenbosch staan voorop de lokale costumen, usanties en rechten. Daarna komen de 
algemene costumen van een geheel landschap of provincie. Pas wanneer en geen lokale 
of generale costumen bestaan, mogen de plakkaten en privileges van Brabant worden 

 
52 De Monté Ver Loren, Hoofdlijnen, 298-300. 
53 B.C.M. Jacobs, ‘Willem Cornelis Ackersdijck. Een toegewijd dienaar van Themis en Clio’, 
Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 94-133, i.h.b. in de in de noten 23 en 25 genoemde 
registers. Enige voorbeelden van bij Brabantse schepenbanken bewaard gebleven adviezen: 
Regionaal Archief West-Brabant, Schepenbanken Etten-Leur, inv.nrs. 110-110c. Stadsarchief ’s-
Hertogenbosch, Archief schepenbank ’s-Hertogenbosch 1366-1811, inv.nr. 2273; Regionaal 
Historisch Centrum Eindhoven, Archief schepenbank Geldrop 1458-1810, inv.nr. 67; Archief 
schepenbank Heeze, Leende, Zesgehuchten 1400-1810, inv.nr. 1496. Andere voorbeelden in 
Jacobs, ‘Is het wel de rechter’, 34-37. 
54 D.A.J. Overdijk, De gewoonte is de beste uitleg van de wet ((diss. Nijmegen 1999) 70-74 zegt 
dat het voor de Gelderse ambtsgerichten moeilijk is vast te stellen welke rechtsbronnen deze 
rechters gebruikten. Anderzijds geeft zij als rechtsbronnenhiërarchie: landrecht en wetgeving van 
Provinciale Staten en stedelijke wetten, ongeschreven gewoonterecht, geleerd recht, recht van 
naburige gebieden. Sommige commentatoren van het landrecht zeggen zelfs; geschreven en 
ongeschreven landrecht, analogie, eventueel recht van naburige gebieden, en dan pas geleerd 
recht. In de praktijk deed men echter volgens haar evenwel voortdurend een beroep op het 
geleerde recht.  
55 Deze editie met aantekeningen van de onbekende commentator is in eigen bezit. 
56 Lijten, Het burgerlijk proces, 26-28. 
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gevolgd en pas als allerlaatste, wanneer ook die er niet zijn, mag de rechter het ius 
scriptum Romanium volgen. 
  
De Bossche costumen hebben volgens de commentator ook ‘kracht van wet’ in de gehele 
Meierij voor zo ver een plaats geen eigen particuliere costumen heeft en ook niet de 
bijzondere costumen volgt van andere plaatsen, hoewel dit laatste niet onomstreden is.57 
Zo hebben bijvoorbeeld Asten en de dorpen in de hoge Peel, te weten Lierop, Someren, 
Deurne, Liessel, Vlierden, Bakel, Gemert, Geldrop, Heeze, Leende Maarheze, budel, 
Soerendonk, Tongelre, Wetten, Nederwetten, Nuenen, Gerwen, Son, Breugel, Liempde, 
Veghel, Erp, Lieshout, Aarlebeek, Rixtel en Mierlo, hun eigen costumen, maar er bestaat 
discussie over de vraag of zij deze wel in rechte mogen produceren teneinde daarop 
recht gedaan kan worden. De dorpen Hilvarenbeek, Riel, Diessen, Westelbeers, Hulsel, 
Hoge en Lage Mierde, Tilburg en Goirle en Moergestel, die allemaal hetzelfde recht 
hebben, hebben ten opzichte van het successierecht hun eigen bijzondere costumen. 
Empel in het Meierijse kwartier Maasland volgt, blijkens een turbe in 1601 gehouden voor 
en erkend door de Bossche schepenbank, het Heusdense recht.  
 
De hier opgetekende rechtsbronnenhiërarchie spoort min of meer met die, welke Hugo de 
Groot ons in zijn Inleidinghe tot de Hollandsche rechts-geleerdheid voorschotelt. De 
Groot noemt achtereenvolgens de beschreven landrechten, handvesten, keuren en 
gewoonten, dat wil zeggen het bevolen recht en het gewoonterecht. Pas daarna komt 
volgens hem het Romeinse en canonieke recht, dat, omdat het redelijk en billijk recht 
was, door gewoonte als wet is aangenomen.58 In zijn De iure belli ac pacis 2.4.5.2. schrijft 
De Groot verder dat de gewoonte alleen geldt waar een wet ontbreekt en alleen 
krachtens veronderstelde stilzwijgende instemming van de soeverein.59 Dat is dan weer in 
tegenstelling tot de bovengenoemde hiërarchie, waar uitdrukkelijk costumen en privileges 
boven het bevolen recht gaan. 
 

 
57 Er volgen verschillende opsommingen van plaatsen die het Bossche costumiere recht volgen en 
plaatsen die eigen costumen kennen. 
58 Hugo de Groot, Inleidinghe tot de Hollandsche rechts-geleerdheid (eerste editie 1631; hier citaat 
uit ed. Dovring, Fischer, Meijers 1965) I,2,21: ‘Zo wanneer van eenige zaken gheen beschreven 
landrechten, hand-vesten, keuren ofte ghewoonten en werden bevonden, zoo zijn de rechters van 
ouds bye ede vermaent geweest daer in te volgen de beste reden nae hare wetenheid ende 
bescheidenheid. Doch alzoo de Roomsche wetten inzonderheid sulcx als die ten tijde des keizers 
Justiniaen vergadert zijn ghewseest, by verstandighe luiden bevonden werden wijsheyds ende 
billickheyds vol te zijn, zoo zijn de zelven eerst als voorbeelden van wijsheid ende billickheid, ende 
mettertijd door gewoonte als wetten aengenomen: Ghelijck oock daer nae ghebeurt is dat eenighe 
zaken in meerder billickheid zijnde overleit, by een groot deel der christenheid iet naerders 
aengenomen ende zeer oneighenlick bekomen hebbende de naem van geestelicke ofte 
pauselicke rechten, oock in dese landen kracht van wet heeft bekomen.’   
59 ????? G.C.J.J. van den Bergh, Geleerd recht. Een geschiedenis van de Europese 
rechtswetenschap in vogelvlucht (3de dr. Deventer 1994) nog nieuwere druk nakijken Vergelijk de 
formulering van Hugo de Groot met die van Charles Routier, Principes Généraux du Droit Civil et 
Coutumier de la Province de Normandie (1742) 1: “La coutume n’est autre chose qu’un droit non 
écrit, qui s’est introduit par un tacite consentement du Souverain & du peuple, pour avoir été 
observée pendent un tems considérable.”, geciteerd in de bovengenoemde zaak Snell v. Beadle.  
Opmerking over normale ratio scripta positie nog verwerken. 
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Volgens deze en door andere auteurs gegeven rechtsbronnenhiërarchieën heeft het 
geleerde ius commune in het algemeen steevast subsidiaire werking.60 Toch wordt 
desondanks meestal gesteld dat de praktijk anders was en dat het geleerde recht, of ook 
wel het Romeinse recht, in de praktijk veelal voorging op statuten en gewoonten.61 zoals 
hierboven als is gesuggereerd is het mijn inziens echter de vraag of dat niet te globaal 
gesteld is en of dat ook weer niet vooral op opvattingen van juristen en eventueel de 
rechtspraak van de hoven van justitie is gebaseerd. En ook die juristen erkennen steeds 
weer voorbeelden van geldend gewoonterecht en wettenrecht, die voorgaan op of 
derogeren aan, - afhankelijk vanuit welke optiek wordt gekeken -, gemeenrechtelijke 
regels. Zo schrijft Simon van Leeuwen in zijn Rooms Hollands Regt over algemene 
ongeschreven wetten of gewoonten, dat wil zeggen die in geheel Holland gelden, zoals 
bijvoorbeeld de gemeenschap van goederen, of bijzondere, die in een enkele plaats 
voorkomen, zoals bijvoorbeeld het naastingsrecht.62  
 
Er ligt derhalve naar mijn mening nog werk genoeg voor de rechtshistorische bronnen-
onderzoeker. 
 
 
Tot slot 
 
In het voorgaande heb ik proberen duidelijk te maken, dat er een spanningsveld is 
geweest tussen het traditionele, geldende, gewoonte- en wettenrecht en rechtsregels die 
via het geleerde recht in de rechtspraktijk doordrongen. Er ontstond daardoor echter niet 
overal een en hetzelfde recht, niet één ius commune, maar wel telkens overal een nieuw 
ius patrium, met overeenkomsten, maar ook met verschillen met het recht van andere 
lokale, regionale en nationale rechtskringen.  
 
Na de 19de-eeuwse codificatiegolf in de continentale Europese landen zou de 
rechtswetenschap deels het nationale van het recht sterk gaan benadrukken, deels de 
gemeenschappelijke wortels in het Romeinse recht in zekere zin ‘cultiveren’ door dit als 
civil law-systeem tegenover het common law te benadrukken.  
Het beeld van het bestaan van een uniform ius commune in de civil law-landen is echter 
niet juist. Patrick Glenn spreekt daarom over de ontwikkeling van vele iura communia of 
common laws.63  
 
Ik heb in het voorgaande deze diversiteit of dit pluralisme trachten uit te drukken met het 
beeld van de twee zijden van de medaille, die verschillend van dikte kunnen zijn en die je 
van de ene of de andere kant kunt bekijken, maar die wel samen één medaille vormen.  
 

 
60 Dat geldt ook voor de wetgeving. Volgens het Eeuwig Edict van 1611 bijvoorbeeld komen voor 
de berechting van delicten achtereenvolgens de plakkaten, het plaatselijke gewoonterecht en dan 
pas het geleerde recht aan de orde. 
61 J. Ph. de Monté ver Loren, J.E. spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie 
in de Noordelijke nederlanden tot de Bataafse omwenteling (7dr. Deventer 2000) 295-296 en de 
daar genoemde literatuur. 
62 Simon van Leeuwen, Paratitula juris novissimi. Dat is: een Kort begrip van het Rooms Hollands 
Regt, waar in de Roomse Wetten, met het huydendaagse Neerlands Regt ... over een gebragt 
werden (Leiden 1652). 
63 Patrick Glenn, On common laws (Oxford 2005) 1-43, 95-131. Zie over het juridisch pluralisme 
bijvoorbeeld ook Alain Wijffels, ‘Qu’est-ce que le ius commune?’, in: Alain Wijffels, red., Le Code 
civil entre ius commune et droit privé européen  (Brussel 2005) 643-661. 
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Misschien kan dat beeld ook een relativerende bijdrage leveren in het kader van de 
discussies over de rechtsontwikkeling in het hedendaagse Europa, waar fanatieke 
strevers naar harmonisatie en unificatie van het recht voor heel Europa staan tegenover 
starre nationalisten, die elke verandering en daarmee in hun ogen gepaard gaand verlies 
van eigen recht betreuren, en vele anderen met posities daartussenin. Tegen al deze 
groepen zou je kunnen zeggen, kijk naar de ontwikkelingen in het verleden. Er is in de 
zes eeuwen vóór de nationale codificaties, en de daarmee gepaard gaande opkomst van 
een nationaal gerichte rechtswetenschap, niet één ius commune ontstaan. Maar er heeft 
ook geen totale diversiteit bestaan, en het was de rechtspraktijk die bepaalde hoever en 
op welke wijze het geleerde recht kon doordringen. Bezie de Europese ontwikkelingen 
eens op die manier. Aan de ene kant is er het Europese recht, de gezamenlijke regels, 
aan de andere kant zijn en blijven er eigen regels. Inderdaad hebben de hedendaagse 
Europese en nationale wetgever meer kracht dan die in het verleden.64 Maar de 
rechtspraktijk zal nog steeds (bij)sturend werken. De dikte van de beide zijden van de 
medaille van het recht kan en zal verschuiven, maar de medaille blijft twee kanten 
houden, die samen steeds het eigen recht vormen, dat derhalve niet een ius commune, 
maar steeds een ius patrium zal zijn.65 
 
 
 

 
64 Van het voorstel van François Hotman in 1567 om een nieuwe, door de Franse koning af te 
kondigen, wetgeving te laten ontwerpen door een groep van rechtsgeleerden, hoge 
staatsfunctionarissen en praktijkjuristen, die alle privaatrechtelijke en staatrechtelijke regels in het 
Frans zou samenvatten, teneinde de problematiek van de meningsverschillen tussen de 
rechtsgeleerden en de ongeschiktheid van het Corpus Iuris Civilis voor de rechtspraak in de 
Nieuwe Tijd op te lossen, kwam bijvoorbeeld niets terecht. Zie Isabelle Deflers, ‘Der juristische 
Humanismus an der Rechtsschule von Bourges im 16.Jahrhundert’, in: Andreas Bauer en Karl 
H.L. Welker, Europa und seine Regionen. 2000 Jahre Rechtsgeschichte (Köln-Weimar-Wien 
2007) 251-252. 
65 Vergelijk ook de opvatting van Jarkko Tontti, ‘European legal pluralism as a rebirth of Ius 
commune’, Retfaerd. Nordisk juridisk tidsskrift 94 (2001) 40-54. Zie ook de conslusies van Jan 
Smits, The Making of European Private Law.Toward a Ius Commune Europaeum as a Mixed 
Legal System (vert. door Nicole Kornet, Antwerpen-Oxford-New York 2002). 


