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Quod non ab utroque semitorio 

simul et plebeio ordine sancitum est, 

Neomagi vini legis non habet 

G C INDE BETOUW 

1. Ter inleiding 

Voor allen, die ambts- of beroepshalve bij de rechtspraak hier ter stede 

betrokken waren, was de 20ste mei 1811 een bijzondere dag, die zij zieh 

nog lang met een zekere weemoed zullen hebben herinnerd Met ingang 

van die dag hield namelijk de aloude Nijmeegse schepenbank op te func

tioneren en zelfs te bestaan, omdat ter zelfder dage om elf uur 's morgens 

Guillaume Charles Ghislain de Mérode Westerlo, 'Membre du Sénat 

Conservateur, Comte de l'Empire, Membre de la Légion d'honneur', als 

commissaire installateur van 's Keizers wege te Brussel het tot cour impériale 

opgewaardeerde cour d'appel installeerde ! Dit heengaan in stilte van de 

Nijmeegs-Rijkse' schepenbank werd slechts zéér ten dele gecompenseerd 

1 Vertaling Wat met beiderzijds door de colleges van Raad en Gemeenslieden als geldend 
recht erkend is heeft te Nijmegen geen wetskracht Citaat uit G C in de Betouw, DÌ ordì 
ne proceâendi coram Neoniagensiutn tnbunalibus ci vctustissmus quibusdam avitntis 
Ncoimigensis consuctudimbus, diss Univ Leiden 1786 (vgl stelling V bij dit proefschrift) 

2 Gewaarmerkt afschrift van het proces-verbaal van installatie d d 20 5 1811 in 
Gemeentearchief Nijmegen (Afk GAN), Inventaris - H A M Janssen van 'het rechterlijk 
archief van het kanton en arrondissement te Nijmegen 1811 1838'(sic), inv nr 619, pp 16 
17 Met vriendelijke dank aan mr W J Meeuwissen, gemeentearchivaris van Nijmegen, die 
zijn welwillende medewerking verleende bij het opzoeken van diverse voor dit afscheids
college benodigde gegevens 

3 'Rijks' in de zin van 'van het Rijk van Nijmegen De stedelijke schepenbank fungeerde 
immers vanouds tevens als rechterlijk orgaan van (het ambt ν an) het Rijk van Nijmegen 
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door de installatie op die zelfde dag van het nieuwe Nijmeegse vredegerecht 

à la française, gevormd door de oud-raadssecretaris B.J.C. Mackay als vre

derechter, zijn beide plaatsvervangers en hun griffier.'' Voor het overige ont

stond er in het arrondissement Nijmegen een rechterlijk vacuum, omdat de 

installatie van het voor Nijmegen voorziene tribunal de première instance nog 

enkele weken op zich zou laten wachten ... 

Deze verdwijning van de Nijmeegse schepenbank in de nacht van de 19de 

op de 20ste mei 1811 vormde in wezen het sluitstuk van een sinds de Bataafse 

Omwenteling op gang gekomen afbraak- en omvormingsproces, waarbij de 

eeuwenoude bestuurlijke, rechterlijke en rechtsinstellingen van de fiere 

Waalstad, ééns rijksstad, ééns kwartiershoofdstad en protocollair vanouds 

de urbs primaria Gelriae,* de een na de ander vervangen werden door nieuwe, 

gecreëerd door uniformerende regelgeving van organen op hoger niveau 

dan het stedelijke. Ook de Nijmeegse gerechten en het Nijmeegse stedelijke 

recht ontkwamen niet aan dit gelijkschakelingsproces. 

Voor dat vroegere Nijmeegse recht en voor de vroegere rechtspleging hier 

ter stede wil ik vanmiddag een ogenblik aandacht vragen, waarbij ik mij 

alleen al uit hoofde van de mij ter beschikking staande tijd in tweeërlei 

opzicht zal beperken: chronologisch zoveel mogelijk tot de 18de eeuw, dus 

4 Zie M J. Steenkamer o.f.m , 'De stedelijke regering van Nijmegen tussen 16 februari en 25 
juli 1810', in: H.J.J. Hendriks e a , Nijmcgeti onder Raadpensionaris, Koning, Keizer en 
Souveräne Vorst, Zutphen 1971 (Gelderse Historische Reeks 2), pp 82 en 84 

5 Vgl A van Slichtenhorst, XIV Boeken van de Geldersw Geschiedenissen e tc , Arnhem 1654 
(anast. herdr. Arnhem 1967), ρ 33 r k. (Dk. I cap. 58): 'Nijmegen, de eerste stad in 
Gelderland ende de hoofdstad van het Nymeeghsse vierdeel'. Vgl. ρ 34 l.k. (Bk.I cap. 59): 
'Gelijk Gelderland in de algemeyne vergadcringh van de zeven vrije landschappen, zoo is 
Nymeghen onder de Geldersse moedersteden de eerste op de rij en het hoofd daerbehal-
ven van haer vierdeel'. De passus 'de eerste stad in Gelderland' is een vertaling van de 
overeenkomstige Latijnse passus in Joh. Isac[usJ Pontanus, Hisionae Gelncae libri XIV etc., 
Amsterdam 1639. 
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tot het laatste ontwikkelingsstadium van het Nijmeegse recht en de 

Nijmeegse rechtspraak vóór die door successievelijk de koninklijk-

Hollandse en de keizerlijk-Franse wetgeving weggevaagd zouden worden, 

en wat de rechtspraak betreft zoveel mogelijk tot die in civiele zaken, omdat 

ik aan die in criminele zaken in een recente publicatie al enige aandacht wijd

de.' 

II. Iets over het oud-Nijmeegse recht 

Allereerst dus iets over het oud-Nijmeegse recht. Dat vormde in de 18de 

eeuw nog steeds een mixtum compositum van geschreven en ongeschreven 

recht, al was in kwantitatieve zin het overwicht sinds de latere 

Middeleeuwen steeds meer verschoven naar het geschreven recht. In het 

18de-eeuwse Nijmeegse rechtsleven speelde het stedelijke costumière 

oftewel gewoonterecht - want dàt is met dat ongeschreven recht bedoeld 

- nog slechts een betrekkelijk bescheiden rol: een enkele maal als entge 

rechtsbron, vaker als aanvullende rechtsbron, terwijl ook de zogenaamde 

dérogatoire gewoonte bij wijze van spreken nog voortdurend 'op de loer 

lag' om geschreven recht - vooral stedelijke verordeningen - als het ware 

sluipenderwijze te ontkrachten.7 

6 O Moorman van Kappen, De Nymeegse Crurunele Ordonnantie van 1614, in Tijdsclmft 
voor Rcchtsgeschiedems 65 (1997), pp. 321-347. 

7 Op dit laatste wijst mijns inziens de omstandigheid, dat vele van de op last van de 
Nijmeegse magistraat in de 17de en 18de eeuw afgekondigde keuren, ordonnanties en 
anders genaamde verordeningen hetzij periodiek - soms zelfs jaarlijks - hetzij occasioneel, 
dat wil zeggen bij gebleken noodzaak, herafgekondigd werden Vgl. het meerdelige 
'Publicatieboek' van de stad Nijmegen over de jaren 1688-1812 GAN, Oud-Archief (Afk. 
OAN), inventans-de Jong nrs. 518-524 passim); H D J. van Schevichaven, Peiischelsen uil 
Nijmegen's verleden, 3 din , Nijmegen 1898-1904, III, ρ 198. 
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Gewoonlijk schrijft men deze zich ook elders manifesterende verschui-

vingstrend van ongeschreven naar geschreven recht toe aan de sterke 

groei van de geschreven regelgeving sinds de 16de eeuw/ alsmede - maar 

dat betreft meer in het bijzonder het pays de droit coutumier in Frankrijk en 

de Zuidelijke Nederlanden - aan het verschriftelijkingseffect van de groot

schalige, van hogerhand geordonneerde costumenoptekening sinds de 

15de, respectievelijk 16de eeuw/ Wat Nijmegen betreft gaat het eerste wel 

op, het tweede niet: Nijmegen heeft nooit een grootschalige costumenop

tekening gekend, terwijl de stad al evenmin later, in de 17de of 18de eeuw, 

een zogenaamd 'gereformeerd stadrecht' tot stand gebracht heeft.10 

Naast de toename van de lokale en boven-lokale regelgeving sinds de 

16de eeuw zijn er twee andere factoren aan te wijzen, die te Nijmegen een 

steeds verdere terugdringing van het stedelijke gewoonterecht bewerk

stelligden. In de eerste plaats zij erop gewezen, dat een niet gering aantal 

laat- en namiddeleeuwse keuren, overdrachten en anders genaamde ver-

8 Vgl. onder meer J. Gilissen, Historische inleiding tol het recht, Antwerpen 198Γ, pp. 237-238. 
9 Vgl. Gilissen, Historische inleiding (nt.8), pp 277-284; R. Filhol, La rédaction des coutumes 

en France au XVe et XVIe siècles, in: J. Gilissen (éd.), La rédaction des coutumes dans Ie passé 
et Ie présent Bruxelles 1962, pp. 63-85; J Gilissen, La rédaction des coutumes en Belgique 
aux XVIe et XVIIe siècles, in Lit rédaction des coutumes etc., pp. 87-111; J Gilissen, Les pha
ses de la codification et de l'homologation des coutumes dans les XVII Provinces des Pays-
Bas, in: Tijdschrift vooi Rechlsgeschiedems / Revue d'Histoire du Droit 18 (1950), pp. 36-67 en 
239-290. 

10 Zulks in tegenstelling tot Gelderse steden als Zutphen (1615, gedrukt 16381), Tiel (1659), 
Elburg (1719), Zaltbommel (1721) en Harderwijk (1734) Zie O. Moorman van Kappen, 
Stadtrechtsreformationcn des 16 Jahrhundert·; in den Niederlanden, in: M. Stolleis (ed.). 
Recht, Verfassung und Vcrzmltung in der fruhneuzeithchcn Stadt, Koln-Wien 1991 
(Stadteforschung, Reihe A, Darstellungen Bd. 31) pp 141-157 Overdezgn gereformeerde 
land- en stadrechten in het algemeen: P. Gerben7on en N.E. Algra, Voorlgangh des rechtes 
De ontwikkeling van het Nederlandse recht legen de achlergrond van de Westeuropese cultuur, 
Alphen a d Rijn 1987", pp 130-132, J R Thorbecke, Schets eener geschiedenis der provin
ciaal-burgerlijke wetgeving in de Republiek der Vereenigde Nederlanden, in: J.R. 
Thorbecke, Historische Schetsen, 's-Gravenhage 1872', pp. 38-65. 
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ordeningen niet zozeer nieuw recht creëerden ten aanzien van onderwer

pen, die voordien niet door het recht bestreken werden, als wel reeds 

bestaand gewoonterecht preciseerden, verbeterden en aanvulden. Welnu, 

bij het redigeren van al die verfijningen, aanvullingen en verbeteringen 

zag men zich veelal impliciet genoopt - alleen al om zo'n keur voor de 

burger begrijpelijk te doen zijn - de gewoonterechtelijke regel of regels, 

die men wilde preciseren, modificeren of aanvullen mede op schrift te stel

len, althans de modificatie of aanvulling zodanig te redigeren, dat daaruit 

de 'onderliggende' costume mede kenbaar was." Aldus zette al in de 15de 

eeuw een kleinschalige optekening van het Nijmeegse gewoonterecht 'bij 

stukjes en beetjes' in12 die, doordat dit proces tot eind 18de eeuw doorging, 

op den duur tot een niet onaanzienlijke mate van verschnftelijking van het 

lokale gewoonterecht leidde zonder dat er van een grootschalige costu-

menoptekeningsoperatie sprake was. 

De tweede factor vormde de zich ook te Nijmegen sinds het midden van 

de 16de eeuw manifesterende receptie van de zogenaamde 'gemene' of 

'gemene, beschreven rechten' als subsidiair recht, waarop de Nijmeegse 

gerechten in de 17de en 18de eeuw teruggrepen in geval van stilzwijgen, 

onvolledigheid of duisterheid van het stedelijke costumière of statutaire 

11 Voorbeelden van keuren en overdrachten waarin het bestaande gewoonterecht expliciet 
wordt vermeld in: C.C N. Krom en M S Pols (ed.), Stndrcditen van Nijmegen, 's-Gravenhage 
1894 (Werken d. Vereemging tot uitgave der bronnen ν h. oude vaderlandsche recht, eer
ste reeks no. 11), p. 178 nr. 37, ρ 203 nr. VI-2 en ρ 247 nr 50. 

12 Een duidelijk voorbeeld uit vele vormt het Nijmeegse 'statuut' op de zgn. voordeelgoede
ren d d. 2 januari 1612 (GAN, OAN inv nr 487, pp 92-93). Zonder dit erfrechtelijke insti
tuut wezenlijk aan te tasten werd de kring van 'voordeelbeurders' ingeperkt tot de erfge
namen, terwijl in verband met de toenmalige (schoorvoetende) erkenning van de 
'testamentmakinge' voor testamentmakers de mogelijkheid geschapen werd het voordeel-
recht bij testament uit te sluiten. 
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recht.11 Volgens een Nijmeegse raadsresolutie van 26 maart 1652 waren 

daarmee 'de gemene, beschrevefn], civi[e]le Roomsche rechten' bedoeld" 

en tot voor kort zou ik dan ook niet geaarzeld hebben om in dit verband 

te spreken van de receptie van het Romeinse recht, dat wil zeggen die van 

de 6de-eeuwse Justiniaanse codificatie zoals geïnterpreteerd en becom

mentarieerd door de (meest invloedrijke en gezaghebbende vertegen

woordigers van de) middeleeuwse rechtsgeleerde scholen van successie

velijk de Glossatoren en Commentatoren." Edoch in het licht van de 

recente, mede door collega Néve" aangezwengelde discussie over de 

rechtshistorische betekenis - of liever: betekenissen - van het begrip ius 

commune en deszelfs niet-Latijnse equivalenten waag ik dat niet meer ... 

Gelet op vooral de inhoud van de kanttekeningen, die 17de- en 18de-

eeuwse, in de Nijmeegse rechtspraktijk werkzame juristen plaatsten in 

hun handgeschreven privé-collecties van Nijmeegse en andere Gelderse 

13 Zo bepaalde art 77 van de provisionele Nijmeegse civiele procesordonnantie van 21 janu
ari 1608, dat zaken, waaromtrent noch deze ordonnantie noch de overige Nijmeegse 'sta
tuten, costumen en overdragten' bepalingen inhielden, beslist dienden te worden naar 'de 
gemeene regten'. 

14 Zie [J J. van Hasselt,] Aantekeningen op de gereformeerde landrechten ende gcivoonlen van het 
Rijk van Nijmegen, van de ampten van tusschen Maas en Whaal, Over-cnde Ncder-Betuiven enz , 
Nijmegen 1777-1781, pp 8-9. 

15 Vgl. J. Gilissen, Le problème des lacunes du droit dans l'évolution du droit médiéval et 
moderne', in C Perelman (éd ), Le problème des lacunes en droit, Bruxelles 1968, pp. 197-246, 
ι h bijz. pp 225-226, waar hij de uitdrukking 'droit commun écrit' c.q. 'lus commune scrip
tum' c.q. 'gemeines geschriebenes Recht' c.q. 'gemeen geschreven recht' 'inhoudelijk 
karakteriseert als 'l'ensemble du droit romain et du droit canonique, avec l'interprétation 
donnée surtout par les écoles italiennes, non plus seulement celle des Glossateurs, mais 
surtout celle de Dartole et de Balde'. 

16 Ρ L Néve, (Europaisches) lus Commune und nationales Gemeines Recht. Verwechslung 
von Begriffen7, in G Kobler und H Nehlsen (ed ), Wirkungen europäischer Rechtskulltir 
Festschrift fur Karl Kroachell zum 70 Geburlstag, München 1997, pp. 871-884; P.L Néve, 
Enige opmerkingen over het voorkomen en de betekenis van de termen 'keizer(lijk)recht', 
'gemeen recht' en 'geschreven recht' in Noordnederlandse bronnen 1500-1600, in· J.-F. 
Gerkens e a. (ed.). Mélanges Fritz Sturm etc., Liège 1999, pp 813-831. 
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rechtsbronnen,17 formuleer ik het maar liever zo: wat gerecipieerd werd 

waren eigenlijk de leerstellingen van invloedrijke auteurs op het gebied 

van de toenmalige continentale, West- en Centraaleuropese privaatrechts

wetenschap met inbegrip van de begrippen uit en de regels van het 

Corpus Iuris Civilis, waarop zij teruggrepen.'6 Binnen deze niet al te pre

cies bepaalbare literatuurmassa kwam het primaat onmiskenbaar toe aan 

de praktijkgerichte literatuur over het zogenaamde Rooms-Hollandse 

recht." 

De receptie van dit 'geleerde' recht was uiteraard een Begleiterscheinung en 

tevens een gevolg van het naar mijn indruk vooral sinds het midden van 

de 16de eeuw groeiende aantal juristen en 'halfjuristen', zoals procureurs 

en notarissen, die een steeds belangrijker inbreng kregen in de stedelijke 

rechtspraak en regelgeving. Voor hen was het bij schijnbare onvolledig

heid of duisterheid van de consuetude loci nu eenmaal veel gemakkelijker 

om één of meer toepasselijke regels of rechtsbeginselen uit het Corpus iuris 

Civilis en de daarop betrekking hebbende rechtsgeleerde literatuur op te 

17 Bedoeld is de - overwegend 17de- en 18de-eeuwse - verzameling handschriften met 
afschriften van Nijmeegse rechtsbronnen en van Gelderse stad- en landrechten, berustend 
in GAN, OAN inv.nrs. 479-509. 

18 Naast de hier bedoelde auteurs waren uiteraard ook rechtsgeleerde auteurs op het gebied 
van het Gelderse recht invloedrijk zoals Frederik (van) de Sande, Lambert Goris en Johan 
Schrassert. Van de Zuidnederlandse juridische auteurs waren te Nijmegen vooral Ρ - en 
wat de latere drukken betreft ook S - van Chnstynens In leges imimapiiles civiuni 
Mechlmiensmm etc (Antwerpen 1625') en Practicarum queslionum etc (Antwerpen 1626') 
alsmede F. vande Zype's Notitia juris belgici (Antwerpen 1635') in trek 

19 Naast Hugo de Groots Inleidingc tot de Hollandbche Rechts-geleerdlieyd (Den Haag 1631') 
vooral Simon van Leeuwens Rooms-Hollands Regt (Leiden 1652') en Simon Groenewegen 
van der Made's Trnctatus de legibus abwgatis (Leiden 1649') Ook wordt nogal eens verwe
zen naar de zgn. Hollaiidvhe Consultaticn. Ik vraag rruj af of het feit, dat nogal wat zonen uit 
de kring van het Nijmeegse patriciaat in Leiden rechten hadden gestudeerd, deze 
Hollandse invloed in de hand werkte. 
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diepen dan via omvraag of anderszins op zoek te gaan naar een mogelijk 

toepasselijke niet-notoire 'costume', waarvan men bestaan en inhoud dan 

óók nog eens voor het gerecht moest zien te bewijzen...211 

Vervolgens het te Nijmegen eertijds gegolden hebbende geschreven recht. 

Daartoe behoorden in de eerste plaats de secuur in 'de Blok"' opgeborgen 

middeleeuwse en fruhnneuzeitliche privileges van de stad, waaronder 

uiteraard de bekende stadsbrief van 1230, waarbij de Rooms-Koning 

Hendrik VII (1220-1235) aan de aves de Noviomago alle rechten en vrij

dommen verleende, waarmee zijn voorgangers Aken en andere rijksste

den begiftigd hadden" alsmede een hele reeks bevestigingen daarvan 

door latere Rooms-Koningen en keizers.13 Blijkens de inhoud van 'de Blok' 

en het daarmee in beginsel corresponderende zgn. Legerboek van de stad2·1 

rekende men tot deze massa keizerlijke, koninklijke en landsheerlijke pri

vileges tevens een hele reeks andere middeleeuwse en namiddeleeuwse 

stukken, die mede tot bewijs konden dienen van allerlei rechten van de 

stad en de daarvan afgeleide rechten van Nijmeegse burgers, zoals over

eenkomsten tussen Nijmegen en andere steden, bij overgaven van de stad 

bedongen capitula tievoorwaarden, het bij Nijmegens toetreding tot de 

Unie van Utrecht ontvangen renversaal en zelfs diverse brieven van hoge 

20 Vgl. Gilissen, Historische inleiding (nt 8), ρ 661 
21 Zie Η G.M de Heiden, De Dlok Nijmegens oudste archiefbewaarplaats, in: Nuimiga 25 

(1978), pp. 64-71, M.A F.T. van Son, Archiefzorg en archiefbeheer door het stadbestuur 
vóór 1815, in* VÎÏIÎ Blok vol rechten tot Arscnml vol iveteiisivaardighcden, Nijmegen 1979, pp. 9-
24, ι h bijz. pp. 9-15 

22 Gedrukt in o m L A J W. Sloet (ed ), Oorkondenboek dei graafscliappen Gehe en Zutphen lot op 
den slag van Woelingen, 5 juni 1288, 's-Gravenhage 1872-1876 nr. 536; [ƒ. in de Betouw (ed.),] 
Handvesten en oiiuitgegeeuene charters behoorende tot de Beschrijving en Chronijk van Nijmegen 
enz , Nijmegen s d [1785], pp. 1-5. 

23 In de Betouw, Handvesten (nt 22), pp 6-75 
24 GAN, OAN, inv nr. 578 
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kerkelijke en wereldlijke autoriteiten.::, Samen met de eigenlijke privileges 

werden ze kennelijk beschouwd als wat men later, in de 18de eeuw, onder 

invloed van de 'Reichspublizistik' zou gaan noemen de leges fundamenta

les;" de 'fundamentele wetten' van Nijmegen, die de juridische basis 

vormden van de rechtspositie van de stedelijke gemeenschap. 

In het kader van deze privileges zij nog even speciaal de aandacht 

gevestigd op het chronologisch jongste bevestigingsprivilege, dat 

Nijmegen op 20 oktober 1576 te Regensburg van de toen nèt verkozen 

Rooms-Keizer (erweiter Römischer Kaiser) Rudolf II (1576-1612, Rooms-

Koning 1575-1576) had weten te verkrijgen.27 Hoe rampzalig de regering 

van deze menschenscheue Sonderling voor het rijk als geheel ook uitpak-

te:s, Nijmegen mocht hem zeker in goud beslaan, want doordat in deze 

oorkonde een zeer verstrekkend Akens privilege van 1442 integraal was 

ge'insereerd-*, doordat zij daarnevens een expliciete verwijzing bevatte 

25 Een duide]i)ke indruk van deze collectie geeft de systematische inhoudsopgave achterin f J 
in de Detouw (cd ),] Vervolg der Handvesten van Nijmegen en? , Nijmegen 1789, pp 182-200, 
welke inhoudsopgave mede betrekking heeft op In de Betouws Handvesten (nt. 22). Buiten 
beschouwing liet In de Betouw dan nog de gewestelijke privileges, de 'verbondsbrieven' 
tussen de Staten van de Gelderse kwartieren, die tussen de kwartiershoofdsteden onder
ling alsmede middeleeuwse 'landbneven' van de onderscheidene ambten in het Nijmeegse 
kwartier, die de stad uit hoofde van haar hoedanigheid van eerste in rang onder de 
Gelderse steden en van kwartiershoofdstad als bewaarneemster onder rich had 

26 Vgl. S J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, Amsterdam 198510, pp 
3-5 (Verh d. Kon. Akademie ν. Wetensch., Afd. Letterkunde, nieuwe reeks, dl 68-3) 

27 In de Betouw, Handvesten (nt. 22), pp. 60-75; GAN, OAN, Inventaris-De Jong v.h. oud-
archief, dl II (Regestenlijst) nr 865 (het voorafgaande nr. 863 hangt er als voorbereidings
maatregel ongetwijfeld mee samen). 

28 Vgl Η Conrad, Deutsche Rechtsgescluchte, Bd II· Neuzeit bis 1806, Karlsruhe 1966, pp. 22 vlg. 
29 Onder verwijzing naar dit door hem op 21 juni 1442 aan Aken verleende privilege had de 

Rooms-Koning Frederik ΠΙ (Rooms-Koning 1440-1452, keizer 1452-1493) zeven weken 
later (11.8 1442) aan Nijmegen dezelfde rechten verleend, zulks met bevestiging tevens van 
alle door zijn voorgangers aan Nijmegen reeds verleende rechten en vrijdommen. Vgl In 
de Betouw, Handvesten (nt 22), pp 51-59. 
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naar een óók al zeer verstrekkend privilege, dat Nijmegen in 1357 ver

leend was door keizer Karel IV (Rooms-Koning 1346/47-1355, keizer 

1355-1378)v en doordat zi) - evenmin trouwens alle eerdere bevesti

gingsoorkonden van Rooms-koningen en keizers - met geen woord 

repte van de pandheerlijke rechten van de Gelderse landsheren sinds 

1247-1248," leek Nijmegen met dit Rudolfsprivilege - nota bene na het 

Verdrag van Augsburg, dat de zgn. Zeventien Nederlanden qua onder

worpenheid aan de rijkswetgeving, fiscaal en jurisdictioneel vergaand 

had losgemaakt uit het rijksverband, al bleven zij formeel tot het Heilige 

Roomse Rijk behoren32 - een uiterst belangrijke nieuwe rechtstitel ver

worven te hebben ten bewijze van zijn aanspraken op dezelfde rechten 

en vrijdommen als Aken en andere rijkssteden toen bezaten. Dat was 

niet niks, want omstreeks 1576 benaderden de rechten van de grotere 

rijkssteden als Aken reeds het complex hoogheidsrechten oftewel rega-

30 Zie In de Betouw, Handvesten (nt. 22) pp. 41-49, die dit privilege als Nijmegens 
'Goude[n] Bulle' betitelt. 

31 Zie voor deze verpanding van het castrum quod vocatur Noviotnagutn met al wat er aan 
rechten, goederen en personen toe behoorde: Sloet, Oorkondenboek Gelie en Zutphen (nt. 
22) nrs 679,680, 668 en 693, In de Betouw, Handvesten (nt 22), pp. 82-89, E Bary e.a., De 
verpanding van Ni]megen, in: Het Valkhof te Nijmegen, Nijmegen 1980 (Catalogi v.h. 
kunstbezit v.d gemeente Nijmegen 3), pp 25-26; Ρ Leupen, Nijmegen en het Rijk, in" Κ. 
Flink en W. Janssen (ed ), Königtum und Rcichsgciualt am Nicdcrrhein, Kleve 1983 
(Schriftenreihe des Stadtarchivs Kleve nr 4), pp. 57-58 Deze verpanding met haar 
rechtsgevolgen vormt overigens één van de vele topics uit Nijmegens rechtsverleden, 
die nog volstrekt onvoldoende onderzocht zijn. Hoe nodig dit is bewijst de studie van 
G. Landwehr, Die Vcrpßndung der deutschen Reichsstädte im Mittelalter, Köln-Graz 1967 
(Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte V), die te dezen een rijke en veelvormige 
casuïstiek laat zien. 

32 Over dit verdrag en zijn gevolgen* Ρ L. Néve, Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden 
Coinpetcntic-terntoir-ai chieven. Assen 1972, pp. 121 vlg. Het hield overigens «pressis ver
bis de leenband van de Bourgondisch-Habsburgse vorstendommen in de Nederlanden 
met het Rijk in stand 
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Ha, dat elders in het Rijk door de Territorialfürsten placht te worden uit

geoefend.33 

Zonder hier en nu nader in te kunnen gaan op de vele intrigerende 

rechtsvragen, waartoe dit op het eerste gezicht verbazingwekkend gene

reuze Rudolfsprivilege aanleiding geeft/4 beperk ik mij tot de constate-

33 Vgl H. Conrad, Deutsche Rechtsgcschichtc, I3d I Fruhzeit und Mittelalter, Karlsruhe 1962:, 
p . 337 'In der Hand der Reichsstädte befanden sich wichtige Hoheitsrechte wie Münze, 
Zoll, Judenrcgai, Marktrecht, Wehrhoheit, Befestigungshoheit, Gerichtshoheit, so daß 
sie an staatlicher Macht den Landesherren kaum nachstanden' Deze ontwikkeling cul
mineerde m het lus tei tifoni et supeuontatis, dat de rijkssteden bij de Vrede van 
Westfalen (1648) werd toegekend Vgl Conrad, Deutsche Rechtsgeschicliie II (nt 28), pp 
193-195 en 232. 

34 Om er maar enkele te noemen Hoe verhield de verlening van dit privilege /ich tot de 
pandheerhjke rechten van de Gelderse landsheer - toentertijd Philips II - ten aanzien 
van Nijmegen en het Rijk van Nijmegen' Waren die begrepen in de clausule 'doch Uns 
[ .] und sonst menigelich an seinem Rechten und gerechtigkaiten unvergriffen und 
unschedlich', die het Rudolfsprivilege behelsde7 En hoe verhielden zich de verstrek
kende Nijmeegse hoogheidsrechten, die de keizer bij dit privilege erkende, tot die van 
Philips II als Nijmegens stads- en pandheer? Al deze rechten slechts als 'een nadere uit
werking van het privilege van 1230' te beschouwen, zoals Bary c.s. (De verpanding (nt 
31) ρ 26) stellen, gaat m ι toch te ver Naar mijn indruk heeft het er alle schijn van, dat 
de Nijmeegse magistraat zich in elk geval steeds op het standpunt gesteld heeft, dat de 
verwijzing naar de rechten en vrijheden van Aken en andere rijkssteden in de 
Nijmeegse stadsbnef van 1230 niet alleen terug-, maar ook 'vooruitwerkte' in die zin, 
dat óók na 1230 aan Aken 'en andere rijkssteden'verleende rechten geacht werden mede 
aan Nijmegen toegekend te zijn, al waren Nijmegens vroede vaderen wel zo verstandig 
dit door latere keizers en koningen herhaaldelijk te laten bevestigen. Opmerkelijk is 
voorts, dat het door zijn verpanding in de jaren 1247-1248 'gemediatiseerde', dus niet 
meer njksonmiddellijke Nijmegen (vgl. Néve, Rijkskamergerecht (nt 32), pp 222 en 314-
315) anno 1576 erkend werd dezelfde piivtlcgia und freyhalten te bezitten als de rijksstad 
Aken Zonder zelf (meer) rijksstad te zijn7 Ook Néve (t a.p.) aarzelt op dit punt, wij/end 
op 'reminiscenties aan de rijksstedehjkheid', die in Nijmegen 'zeer lang bleven bestaan', 
op de Nijmeegse 'rechtsgang naar Aken', die tot in 1749 bleef bestaan en die dus 'de 
mediatisenng van de rijksstad' zo lang bleef doorstaan, op Nijmegens betrokkenheid als 
(mede)gedaagde m een tweetal muntprocessen, in de zestiger jaren van de 16de eeuw 
aanhangig bij het Rijkskamergerecht (dat zich blijkbaar niet onbevoegd achtte) en op 
Nijmegens munthdmaatschap van de Westfaalse kreits na 1567 De vraag is gemakke
lijker gesteld dan beantwoord, temeer als men bij H. Mitteis en H Lieberich (Deutsche 
Rechtsgeschichte, München 19S5]7, pp 275-276, IV. 36 III.l) leest, dat de lossing van 
'Reichspfandschaftcn'sind 1519 weliswaar 'reichsrechtlich unmöglich' geworden was 
en dat mitsdien verpande rijkssteden 'endgültig zu Landstädten wurden', maar dat 
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ring, dat de stad tot ver in de 18de eeuw van dit zowel als van haar eer

dere en oudere koninklijke en keizerlijke privileges, die erdoor beves

tigd werden, vele malen dankbaar gebruik gemaakt heeft ter verdedi

ging van haar 'privilegiën, alden herkommen ende gebruycken'. Bij 

voorbeeld in februari 1579, toen Nijmeegse gedeputeerden ze met alles

zins bevredigend resultaat hanteerden in het kader van hun onderhan

delingen over de voorwaarden, waaronder de stad en het naar haar 

genoemde kwartier zouden toetreden tot de Unie van Utrecht. De ren-

versaalbrief, die Nijmegen toen verkreeg, eerbiedigde al haar keizerlij

ke, koninklijke en landsheerlijke privileges alsmede haar band met het 

Heilige Roomse Rijk." Veel minder onder de indruk ervan betoonde 

zich Prins Maurits, die zich na de Reductie van Nijmegen (1591) in strijd 

met alle oude privileges en gebruiken het recht van de jaarlijkse magi

straatsbestelling reserveerde. Tevergeefs bleef de stad decennia lang 

insisteren op haar aloude vrije 'keurrecht', tot in de vergadering van 

'ihre Zugehörigkeit zum Reich' niellemin 'nominell aufrechterhalten' werd, hoezeer ze 
ook 'von Reichs- und Kreistagen ausgeschlossen' waren En zij wordt nog gecompli
ceerder als men haar be/iet tegen de achtergrond van de toenmalige meningsverschil
len tussen de Gelderse landsheer, Philips II, die Gelre-Zutphen - en dus het aan Gelre 
verpande Nijmegen - ontwijfelbaar begrepen achtte onder de bij het Verdrag van 
Augsburg gecreëerde (nieuwe) 'Bourgondische kreits' (hetgeen naar de letter van dit 
verdrag ook zo was; vgl. Néve, Rijkskanicrgcrccht (nt. 32), p. 128) en de Gelderse Staten, 
die het (antérieure) Tractaat van Venlo (1543) zo interpreteerden, dat Karel V hun daar
bij gegarandeerd had, dat er aan de toen bestaande rechtsverhouding van Gelre-
Zutphen (en dezelver ridderschappen en steden) tot het Rijk niets zou veranderen 
Inderdaad heeft Karel V bij een akte van 15 juni 1549 uitdrukkelijk verklaard, dat de 
ratificatie van het Verdrag van Augsburg door de Gelderse Staten niet ten nadele zou 
strekken van het Tractaat van Venlo (GAN, OAN, inv.nr. 3703). 

35 Zie voor deze renversaalbricf d d. 24 februari 1579* [In de Betouw,] Handvesten (nt. 22), pp 
290-296 Deze maakt in elk geval /eer duidelijk hoe Nijmegen zelf over zijn positie dacht 
de stad en het Rijk van Nijmegen behoorden weliswaar pignoratitiojure tot het vorstendom 
Gelre, maar 'sunst immediate onder het Heilige Roomsche Rij'k'. 
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Hun Hoog Mogenden toe...1* In de 17de en 18de eeuw bracht Nijmegen 

zijn Rijksprivileges vooral in het kader van de intern-Gelderse politiek 

in stelling, meer in het bijzonder om de totstandkoming van de stad 

en/of haar burgers bindende besluiten van de Landdag, die inbreuk 

dreigden te maken op het Nijmeegse recht- de stedelijke privileges daar

onder begrepen - te verhinderen17 en om de niet-tenuitvoerlegging van 

resoluties en sententies van het Hof van Gelre en Zutphen, die indruisten 

tegen het Nijmeegse recht, te motiveren. 

De tweede categorie geschreven stedelijk recht werd gevormd door de 

algemeen verbindende besluiten van de Nijmeegse raad, waartoe ook de 

schepenen en de beide 'regerende' burgemeesters - ook wel 'de burge

meesteren in der tijt' genoemd - behoorden.18 In belangrijke gevallen. 

36 Zie R J. Kolman, De Reductie van Nijmegen (1591), voor- en naspwl, Gromngcn-Djakarta 1952, 
pp. 57-86. Aldaar kan men ook nalezen (pp 161-162), dat Nijmegen tot in de ti|d van het 
Twaa^arig Bestand (1609-1621) is blijven volhouden een 'vrije Rijcxstadt' te zijn, die op die 
grond als de eerste in ordre onder de steden van de Geünieerde Provinciën' diende te gel
den. Vandaar ook, dat Nijmegen in het rcnversaal d d 24 februari 1579 (nt 35) ook zijn 
muntrecht exptcssis vei bis had laten opnemen, waarvan de stad geen afstand kon doen 'ver
mogens aan den Heiligen Rijke gedanen assuration', waarmee het Nijmeegse munthd-
maatschap na 1567 van de Westfaalse en Nedernjnse kreits bedoeld zal zijn (nt. 34) Ook 
weigerde Nijmegen toentertijd (1618') nog obstinaat zijn geschil over het recht van magi
straatsbestelling te laten beslissen door de Gelderse Landdag, omdat het zijdens de 
Gelderse landsheren nooit privileges op dat stuk had ontvangen Gn nog veel minder door 
het Hof van Gelre en Zutphen, aan welks rechtsmacht Nijmegen als njksstad 'noch int 
civiel, noch crimineel, veelmin int stuck van policie' onderworpen was. 

37 Bij de besluitvorming ter Landdag gold namelijk ook in wetgevingszaken weliswaar het 
beginsel, dat twee van de drie kwartieren het derde konden 'overstemmen', maar met in 
zaken van belastingen, privileges of "t bijzonder regt van 't een of 't ander quartier'. Vgl 
mijn inleiding in: J Drost, Gelderse Plakkaienlijst 1740-1815, s 1 (Zutphen] 1982 (Werken d 
Stichting t. uitgaaf d. bronnen v.h oud-vaderlandse recht 8), p. 16 in fine. 

38 Vgl. voor de samenstelling van de Nijmeegse raad in de periode 1558-1591: P.P.J L van 
Peteghem, De raad van de 'njksstad' Nijmegen Een leconstritctte van de laatnnddeleeuzuse poli
tieke structuren, Nijmegen 1985 (Nijmeegse Studien XII), over die na 1591: J.J A. Buylmckx, 
Burgemeesters, schepenen en raden, 1592-1815, in: Het Stadhuis van Nijmegen, Nijmegen 
1982, pp. 178-188 (Catalogi ν h kunstbezit v.d gem Nijmegen 4) 
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vooral als er sprake was van ingrijpende wijziging of afschaffing van 

'levend' stedelijk recht, was voor zo'n besluit de medewerking vereist 

van de 'meesteren' van het Sinter Claesgilde, na de Reductie van 1591 

opgevolgd door het college van de zgn. Gemeenslieden.'' Het geheel 

van deze stedelijke verordeningen - in de Middeleeuwen overdrachten, 

of keuren genoemd, waarnaast later allerlei 'modernere' benamingen in 

zwang kwamen, zoals ordonnantie, reglement of zelfs statuut - vormde, 

zoals juristen het noemden, het statutaire recht van Nijmegen. Dank zij 

de goede zorgen van de 16de-eeuwse raadssecretairs Johan van den 

Have10 werden de laat-middeleeuwse stadskeuren - voor zover niet 

obsoleet geworden - goeddeels samengebracht in een drietal keurboeken 

alsmede in het Overdrachtsboek van de stad. Het merendeel van deze 

keuren en overdrachten werd eind 19de eeuw door Krom en Pols uitge

geven met inbegrip van de Oude Brief, de Oude Niemue en de Nieuwe 

Brief, die te beschouwen zijn als 15de- en 16de-eeuwse pogingen om 

althans de voornaamste keuren tot een overzichtelijke compilatie te 

bundelen.41 In tegenstelling tot vele andere laat-middeleeuwse enfruh-

neuzeitliche keuren, die allengs in vergetelheid geraakten, bleven deze 

39 Over het Sinter Claesgilde Krom en Pols, Stadrechten Nijmegen (nt 11), pp 191-211;) LA. 
Terpstra, Nijiiicgen in de Middeleeuzucn, Amsterdam 1917, pp. 78-82; R.M J. Meens e a , Het 
stadsbestuur, oorsprong en taak tot 1591, in: Het Stadhuis van Nijmegen (nt 38) pp. 12-13. 
Over het Gemeenslicdencollege Kolman, Reductie Nijmegen (nt. 36) pp 65-66; E Ruesen, 
Het gemeenslicdencollege van Nijmegen als franje nan het stedelijk vaandel, onuitgeg 
doctoraalscripte Ned rechtsgeschiedenis K.U. Nijmegen 1980 (raadpleegbaar op het 
GAN). Over het instituut van de Gemeenslieden in de Gelderse en Overijsselse steden in 
het algemeen. Th Ruijs J. Psn , De gezworene gemeente in Overijssel en Gelderland naar aanlei
ding van art 132 Gemeentciuel Incoriseli toegelicht, Kampen 1873 

40 Zie over deze M A F T van Son, De stadssecretaris Johan van den Have, in: Het Stadhuis 
van Nijmegen (nt. 38), pp. 191-195. 

41 Krom en Pols, Stadrechten Nijmegen (nt 11), pp. 139-190. 
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'brieven' nog tot in de Bataafse tijd belangrijke basiselementen van het 

Nijmeegse statutaire recht vormen/2 

Van de (minuten van de) 17de- en 18de-eeuwse stedelijke verordenin

gen - vooral de omvangrijkere werden veelal niet in het raadsignaat 

opgenomen - zal destijds ongetwijfeld een doorlopende reeks ter kan

selarij ten stadhuize aanwezig zijn geweest. Van die verzameling is 

thans weinig of niets meer over.43 

Als derde soort vroeger hier ter stede gegolden hebbend geschreven 

recht komt de gewestelijke regelgeving in aanmerking: de plakkaten, 

ordonnanties en reglementen, die tot in 1581 door of althans op naam 

van de Gelderse hertog uitgevaardigd werden, nadien door de Staten, 

'de Landdag" zoals men hun vergadering in het Gelderse placht te noe

men." Ook elders geldende - meestal in het hele vorstendom, soms 

alleen voor de ingezetenen van het Nijmeegse kwartier - vormden zij 

42 In 18de-eeuwse verhandelingen over het Nijmeegse recht en in juridische adviezen ofte
wel consultaties uit die tijd wordt er nog geregeld naar verwezen 

43 Afgezien van een bescheiden aantal losse ordonnanties (GAN, OAN, inv nrs 512-515 
en 517) en van een 18dc-eeuws register van 'zommige' ordonnanties uit de periode 
1647-1714 (inv nr 516) is het zesdelige Publicatwboek van de stad over de jaren 1688-1812 
(inv nrs 518-524) bewaard gebleven. Dit behelst echter ook 'van hogerhand ter publica
tie toegezonden' stukken, terwijl lang niet alle publicaties stedelijke of gewestelijke 
regelgeving in eigenlijke zin betroffen In de 17dc- en 18de-eeuwse raadsignaten 
(inv nrs. 77-212) - een reeks die trouwens diverse hiaten vertoont - zij'n weliswaar de 
besluiten tot vaststelling van raadsverordemngen te vinden, maar lang niet altijd de 
verordeningen zelf; vooral de uitgebreidere werden veelal niet in het raadsignaat opge
nomen 

44 Eenvoudigheidshalve reken ik daartoe ook de zogenaamde conventies, door de Gelderse 
Staten met die van naburige provinciën dan wel met de prinsbisschop van Munster of 
de hertog van Kleef gesloten overeenkomsten, voor zover de Gelderse ingezetenen bin
dende regels bevattend 
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geen specifiek Nijmeegs recht, maar, eenmaal ter stede afgekondigd/' 

gold ook dit geschreven recht daar wel. 

Alleen: tot zo'n publicatie kwam het niet zonder daartoe strekkende last 

van de magistraat. Hoe stelde die zich op? 

Achter deze vraag gaat een politiek en juridisch mijnenveld schuil: de pro

blematiek van de verhouding tussen gewestelijke regelgeving enerzijds en 

het Nijmeegs-stedelijke recht anderzijds, een problematiek die trouwens 

onder het bewind van Karel V en Philips II ook in andere Gelderse steden 

èn op het platteland speelde. Na 1543,'"' het jaar van Gelre's incorporatie in 

de Habsburgse Nederlanden, werd men namelijk ook in de Gelderse ste

den en ambten geconfronteerd met een wassende stroom producten uit de 

Habsburgs-landsheerlijke wetgevingskeuken, die zonder overleg met -

laat staan medewerking van - de Gelderse Staten door landsheerlijke 

juristen tot stand gebracht waren, die in de optiek van de Staten op aller

lei punten inbreuk maakten op de bestaande privileges, stad- en land

rechten en die nochtans via de vorstelijke 'Kanselarij' in Arnhem ter 

45 In de Middeleeuwen meestal in de St Stevenskerk vóór of na de mis, sinds de 15 de eeuw 
meer en meer vanaf de 'love' of 'leuve', een soort verhoogde zuilengalerij langs de voor
gevel van het stadhuis (vgl. F Gorissen, Stede-atlas van Niyjuc^cji, Brugge 1956, p. 95 r k. en 
A G. Schulte, Het stadhuis aan de Burchtstraat, in· Het Stadhuis van Nijmegen (nt 38), p. 25) 
en in de 17de en 18de eeuw doorgaans vanuit een getralied venster van het stadhuis (vgl. 
Van Schevichaven, Penschetsen (nt. 7) ΠΙ ρ 198) Sinds de 16de eeuw geschiedde de afkon
diging door openbare voorlezing door één van de stadssecretarissen in tegenwoordigheid 
van één van de stedelijke 'roeidragers' (stadsdienaren) 

46 Vóór 1543 manifesteerde zich deze problematiek amper In de steden gold het eigen ste
delijke recht, ten plattelande het landrecht van het betrokken kwartier of de betrokken 
streek Aan de 'verbetering' van de landrechten werkte de landsheer desver/ocht mee door 
de verlening van landbneven, in de steden vervulde de eigen regelgeving een zelfde func
tie 'Landsgemene' landsheerlijke regelgeving werd in beginsel slechts met medewerking 
van de Staten - mondjesmaat - tot stand gebracht, wier toestemming nodig was \ oor wij
ziging van de bestaande stad- en landrechten. De beide Bourgondische bezettingen (1473-
1477 en 1481 -1492) vormden slechts intermezzo's. 
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afkondiging toegezonden werden.·1" De aanzwellende stroom van protes

ten van ridderschappen en steden, telkens verwijzend naar hun door het 

Tractaat van Venlo gegarandeerde privileges, gerechtigheden, welheerge-

brachte plebiscieten en gewoonten,46 resulteerden onder Philips II in 

steeds ernstiger wrijvingen en spanningen tussen de vorst, diens stadhou

ders en de 'raden' van de Kanselarij enerzijds en de Staten anderzijds, 

voorspel van de Opstand, waarin ook Gelre - zij het schoorvoetend en met 

tegenzin - betrokken zou worden.49 

Wat de opstelling van de Nijmeegse magistraat in dezen betreft: naar mijn 

indruk werd die gekenmerkt door een tamelijk consistente en bestendige 

gedragslijn. Of Nijmegen nu de 'Spaanse' (vóór 2.1.1579 en 1585-1591) dan 

wel de 'Staatse' (1579-1585 en na 1591) zijde hield en ongeacht het confes

sionele overwicht in de raad (katholiek, remonstrants of gereformeerd), 

steeds heeft hij zich op het standpunt gesteld, dat de wetgevende macht 

van eerst de vorst, later de Gelderse Landdag als diens rechtsopvolger ten 

aanzien van Nijmegen haar begrenzing vond in de door de meergenoem

de keizerlijke en koninklijke privileges verleende en beschermde rechten, 

vrijheden, 'plebiscicieten, aide heerkomen en guede gewoenten', die per 

slot van rekening door de successieve Gelderse landsheren-pandheren 

bezworen waren, die ook in het door de stad bij haar toetreding tot de 

47 Vgl voor een summier overzicht van deze - ook m andere provincies afgekondigde -
ordonnanties en plakkaten. E.J.J. van der Hei]den en Β H D. Hermesdorf, Aantekctwigeii bij 
de geschiedenis van het oude vaderlandse recht, Nijmegen-Utrecht 1968s, pp. 179-184. 

48 Zie. F. Keverling Buisman (ed.). Het Tractaat van 12 september 1543 De tekst, in F 
Keverling Buisman e.a (red ), Verdrag en Tractaat van Venlo Herdenkmgshundcl 1543-1993, 
Hilversum 1993 (Werken Gelre 43), pp 272-273 art [2] 

49 Uitvoeriger: A. Zijp, De strijd tussclien de Staten van Gelderland en het Hof 1543-1566, Arnhem 
1913 (Werken Gelre 10). 
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Unie van Utrecht (5.3.1579) verkregen renversaal geërbiedigd werden en 

die óók nog eens door die Unie zelf gegarandeerd werden.'0 

Ter bescherming van het eigen stedelijke recht beschikte Nijmegen over 

twee verdedigingslinies. De meest vooruitgeschovene werd gevormd 

door Nijmegens gedeputeerden ter Landdag, die ook zonder speciale 

opdracht geacht werden erop te letten, dat ontworpen of te ontwerpen 

ordonnanties en plakkaten geen bepalingen zouden bevatten, die expliciet 

of impliciet inbreuk zouden maken op Nijmegens privileges en op het 

Nijmeegse recht; daar Nijmegens stem als kwartiershoofdstad binnen de 

Kwartiersstaten zwaar woog, kreeg men de Staten van het Nijmeegse 

Kwartier meestal wel mee, zeker als Tiel en Zaltbommel, de beide andere 

stemhebbende steden van het kwartier, niet 'tegenlagen'. Ter vergadering 

van de Landdag kon het Nijmeegse kwartier desnoods een beroep doen 

op het ongeschreven constitutionele beginsel, dat de besluitvorming bij 

meerderheid van de kwartieren niet gold als de privileges of het 'bijzon

der recht'van een lid van een kwartier in het geding waren.51 

Als die eerste verdedigingslinie niet hielp of überhaupt niet aan bod 

kwam - de Landdag placht heel wat wetgeving te delegeren aan het Hof 

te Arnhem - kwam de tweede in aanmerking. Dat was een veel hechtere: 

ieder ter afkondiging toegezonden wetgevingsproduct van de Landdag of 

50 Vgl do lijst van 'brieven en charters van Graaven en Hertogen van Gelre, houdende alge-
meene confirmation van rechten en privilegieen' achterin [In de Betouw (ed.),] Vervolg der 
Handvesten (nt 25) pp 184-185 Voor die zijdens Philips II. J.A.B M. de Jong, Het oud-archicf 
dei gemeente Nijmegen, 4 din , Nijmegen 1960 II, regestnrs. 615 jo 657 (vgl. nr 662). Voor het 
Nijmeegse renversaal d d 24 2.1579· [In de Betouw (ed ),] Handvesten (nt 22), pp 290-296. 
Voor de garantiebepaling in de Unie van Utrecht art I dier Unie, dat óók de 'spetiaele ende 
particuliere privilegiën, vrijheydon, exemptien, rechten, statuten, loffolicke en welheerge-
brachte costumen, usantien'onz van de 'particulier steden, leden ende ingesetenen'van de 
lidprovincien waarborgde 

51 Vgl. nt. 37 en mijn aldaar vermelde inleiding. 
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van het Hof 'op naam' van de Gelderse Staten werd door de Nijmeegse 

magistraat eerst getoetst op zijn verenigbaarheid met de Nijmeegse privile

ges, statuten en aloude costumen. Viel die toetsing positief uit, dan werd last 

tot afkondiging gegeven. Zo niet, dan werden - althans sinds de Reductie'2 

- de Gemeenslieden geconvoceerd, want in principe diende ieder wijziging 

of afwijking van het bestaande Nijmeegse recht hun instemming te hebben. 

Nadat deze zich separaat op hun in te nemen standpunt beraden hadden, 

deelden hun woordvoerders dat aan de raad mee. Wanneer de meningen 

van raad en Gemeenslieden verschilden vond meestal nader overleg plaats, 

waarbij vooral de beide burgemeesters een bemiddelende en sturende rol 

speelden. Hoe dit toetsings- en besluitvormingsproces uiteindelijk uitviel, 

was vaak moeilijk te voorspellen; veel hing af van de omstandigheden van 

het concrete geval, van de binnensteedse en binnengewestelijke politieke 

verhoudingen van het moment en van de inschatting van de consequenties 

van een eventuele niet-afkondiging. Soms ging Nijmegen door de knieën, 

soms werd de bevolen of verzochte afkondiging eendrachtig geweigerd, 

zoals Alva met zijn Criminele Ordonnantien moest ervaren.53 

52 Voordien de 'Claesmeesters', dat wil zeggen de in het Sinter Claesgilde verenigde mees
ters van de Nijmeegse ambachten en gilden, soms versterkt met die van de broederschap
pen. 

53 Vgl mijn in nt. 6 vermelde artikel pp 335-337. Onder de dreiging van Alva's verschrikke
lijke toorn werden ze uiteindelijk onder protest en onder voorbehoud van al Nijmegens 
privileges, rechten en 'hcerkomen' gepubliceerd, waarna schepenbank en raadsgericht ze 
domweg negeerden ... Of ook later nog bij wijze van tussenoplossing publicaties onder 
zekere reserves hebben plaatsgevonden /al nader onderzoek moeten uitwijzen. 'Door de 
knieën' ging Nijmegen bij voorbeeld in 1749, toen een 'Machtspruch' van Erfstadhouder 
Willem IV de decennialange strijd tussen Nijmegen en het Hof van Gelre en Zutphen over 
Nijmegens zgn Akense appellen in het voordeel van het hof besliste Ter besparing van 
gezichtsverlies schafte de raad toen zelf deze beroepsgang op Aken maar af Vgl. A 
Delahaye, Het rechterlijk archief der stad Nijmegen 1410-1811, Nijmegen 1951, ρ XV; Néve, 
Rijkskamergerecht (nt. 32), pp. 314-315. 
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Als vierde en laatste categorie vermeld ik pro memorie nog even het al 

gereleveerde gerecipieerde 'geleerde' recht, als Ιαιυ in the books uiteraard 

óók geschreven recht. 

III. De opkomst van notarissen en procureurs te 
Nijmegen 

Het was dit, uit een mengeling van ongeschreven en meersoortige 

geschreven componenten bestaande stedelijke recht, dat nog in de 18de 

eeuw voor de Nijmeegse burgers en ingezetenen^gold en dat de vier ste

delijke gerechten dienden toe te passen. Wat die burgers en overige inge

zetenen betreft: juristen mogen dan al beweerd hebben, dat voor hen het 

Nemo ccnsetur ignorare legem gold, feitelijk was het voor hen al lang onmo

gelijk geworden hun weg in dit juridische oerwoud te vinden, laat staan 

zonder deskundige juridische bijstand te procederen, behalve dan in 

bepaalde 'kruimelzaken' voor het burgemeesterengericht. De processuele 

rechtshandhaving m civilibus was in de 18de eeuw al in vergaande mate 

een bezigheid geworden, waarbij men de diensten van een juridisch des

kundige, in elk geval een procureur, maar in 'zware' zaken ook een advo

caat niet kon missen. 

Die waren er dan ook. Het onvolprezen Nijmeegs Hnnd-Boekje voor het jaar 

1785 leert ons bij voorbeeld, dat alstoen 8 van de 12 schepenen jurist waren 

54 Naast de burgerij, de ingc/elenen met (groot of klein) burgerrecht, telde de stad immers 
ook ingezetenen, die het stedelijke burgerrecht niet bezaten en die met expresse of stil
zwijgende toestemming van de magistraat in de stad woonden Veelal waren het onbe
middelde immigranten van het omliggende platteland, die als huispersoneel, dienstperso
neel en als 'losse' arbeidskrachten het hoofd boven water trachten te houden 

20 



evenals trouwens de 5 secretarissen van de stad, die in meerderheid tevens 

als gerichtsschrijver bij de stedelijke gerechten fungeerden. En voorts, dat 

in dat jaar ter stede 19 gegradueerde advocaten een practijk uitoefenden en 

een zelfde aantal procureurs.^Zelfs als men in aanmerking neemt, dat deze 

professionele rechtsbijstandsverleners hun dienstverlening mede tot de 

'banken' op het omliggende platteland uitgestrekt zullen hebben, mag dat 

aantal er op een bevolkingsgroep van 10.000 à 12.000 zielen zijn.*' Een heel 

verschil met begin 15de eeuw, toen de stad nog van de diensten van cleri

ci als schrijver of klerk gebruik maakte - die kenden ten minste Latijn en 

hadden zelfs enige elementaire notie van het 'geleerde', vooral canonieke, 

recht - ^ en toen procespartijen, die hun zaak niet op grond van een vorm-

verzuim wilden verliezen, er verstandig aan deden een 'voorspreker', die 

de procesformules foutloos kon 'opzeggen', in te huren...w 

55 Nijmeegs Hnnd-Boekje of Naam-Register van de Leetlen der Regcenng, zoo utt de Riddei schap al·. 
Steden, Hoge i'n mtnderc aniptenaaren en andere gcqitalificccrde Pcrsttoncn binnen den Quai liete 
van Ni/inegen en? , Nijmegen 1785, p. 6 (schepenen en stadssecretarissen) ρ 34 (advocaten), 
pp 34-35 (procureurs). De raad telde in 1785 15 personen, inclusief de beide adellijke 'rege
rende' burgemeesters, die tevens schepen waren, en alle overige schepenen Van deze 15 
personen waren er 5 geen jurist de beide burgemeesters, twee raadsleden-schepenen en 
één 'raadsvriend'- niet-junst 

56 Vgl Η A Westrate, Gelderland m den Patriottentijd, Arnhem 1903, ρ 19 (± 12.000), M J.M. 
Dongelmans, De Oianjes en hel Valkhof 1786-1787 enz., Nijmegen 1980 (Nijmeegse Studien 
9), ρ 43 Rond het midden van de 17de eeuw bedroeg het inwonertal 12.000 fi 13.000 Zie 
Th L M. Engelen, Nijmegen in de zeventiende eeuw enz., Nijmegen 1978 (Nijmeegse Studien 
7), ρ 16 In 1795 bedroeg het Nijmeegse bevolkingsgetal 12.541 (stad 11 148, schependom 
1393) Zie Gorissen, Stede-atlas (nt. 45), p. 9 r.k en p. 111 k 

57 Zie B.H D. Hermesdorf, Te gast bij Nijmeegse stadsklerken, in. Nunmga 10 (1963), pp 160-
188, ι h bijz ρ 167 

58 In de 16de-eeuwse Nieuwe Brief wordt nog melding gemaakt van het spreken voor het 
gericht 'mit synen rechten voerspraeck' (Krom en Pok, Stadrediten Nijmegen (nt. 11), p. 183 
(art 48) Daar het hier een compilatie van reeds bestaande keuren betreft, zal de bepaling 
zelf ouder zijn geweest. Anderzijds dient erop gewezen te worden, dat de oude benaming 
'voorspraak' - elders ook 'taalman' - in de Nijmeegse volksmond nog lang bleef voortle
ven en overgedragen werd op de nieuwe figuur van de procureur Nog in de 17de eeuw 
werden te Nijmegen de procureurs ook wel 'voorspraecken' genoemd. 
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Het is naar mijn idee in de Bourgondisch-Habsburgse periode van de 

Gelderse geschiedenis geweest, globaal vanaf het laatste kwart van de 

15de tot eind 16de eeuw, dat zich te Nijmegen de juridische professionali

sering van zowel de kanselarij ten stadhuize - om zo te zeggen het ambte

lijke stedelijke bestuursapparaat - als de verlening van processuele rechts

bijstand voltrokken heeft. Blijkens een laat-16de-eeuwse ordonnantie op 

de diensten en inkomsten van de stedelijke secretarissenw zijn dan op de 

kanselarij - naast enkele klerken voor het eenvoudige schrijfwerk - zeker 

3 à 4 stadssecretarissen in een hiërarchisch verband werkzaam onder lei

ding van de eerste of raadssecretaris als ambtelijke chef van de kanselarij. 

Tussen hen bestond een duidelijke werk- en takenverdeling, die onder 

meer impliceerde, dat elkeen hunner één of meer bepaalde stedelijke 

gerechten als gerichtsschrijver bediende. 

Van twee 16de-eeuwse raadssecretarissen, Henrick Poeyn (ambtsperiode 

1530/31-1555/56) en Johan van der Have (ambtsperioden 1556/57-

1581/82,1585/86-1589/90), beschikken we over instructieve schetsen van 

hun ambtelijke acta et gesta60, die laten zien, dat zij in feite veeleer als syn

dicus of pensionaris, als rechtsgeleerde adviseur in vaste dienst van de stad 

werkzaam waren. Hermesdorf heeft het vermoeden geuit, dat Poeyn 'een 

geschoold jurist' was; hij was openbaar notaris. Ook van Van den Have 

staat vast, dat hij notaris was." 

59 Krom en Pols, StadmMen Nijmegen (nt 11) pp 312-315 (ordonnantie d d. 9.3.1589); vgl. 
Hermesdorf, Nijmeegse stadsklerken (nt. 57), pp. 178-186 

60 Over H l'oeyn. Hermesdorf, Nijmeegse stadsklerken (nt. 57) pp 172-178, M A F.T van Son, 
De stadssecretaris Johan van den Have, in Hel Stadhuis van Nijmegen (nt 38), pp. 191-195 

61 Over Poeyn Hermesdorf, Nijmeegse stadsklerken (nt 57), ρ 173, [In de Betouw,] 
Handvesten Nijmegen (nt. 22), pp 194 nt 1 205 nt. 1 en 208 nt 1. Vgl Voor Van den Have. 
A J Mans en H L Driessen, Het archief van het Hof van Celre en Zutplien enz , 3 din , Arnhem 
1973-1978,1, p. 34 nt 29. 
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Verschillende 16de-eeuwse Nijmeegse rechtsbronnen geven blijk van de 

bijzondere bewijskracht, die aan de door de stadssecretarissen-gerechts

schrijvers geschreven (of afgeschreven) en ondertekende stukken werd 

toegekend.^ Mede daarom acht ik het verre van onwaarschijnlijk, dat zich 

ook onder hen notarissen bevonden zullen hebben." In de loop van de 17de 

en 18de eeuw moet zich dan een ontwikkeling voltrokken hebben, waarbij 

de notariële 'halfjuristen''"' geleidelijk aan door 'Volljuristen' vervangen 

werden. Een duidelijke illustratie van het grote belang, dat de magistraat 

hechtte aan juridische advizering op hoog kwalitatief niveau vormt de 

omstandigheid, dat de stad in de 17de eeuw niet minder dan vier eminen

te gepromoveerde juristen in successie als syndicus in dienst heeft gehad,1* 

62 Zie Hermesdorf, Nijmeegse stndsklerken (nt 57), pp. 171, 179-182 Art. 14 van de ordon
nantie van 9.3.1589 (nt 59) gewaagt van het 'affschnven ende authcntiseren van anspraick, 
antwordt, kon[d]schappen, sententien off änderte] genchtlicke acta'. 

63 Vgl vor soortgelijke ontwikkelingen elders P.L. Néve, Het openbaar notariaat op de drem
pel van de Nieuwe Ti]d (15de en 16de eeuw), «v Gepasseerd De rol en positie van noliinssen 
m het verleden, Nijmegen 1987, ρ 39, waar hij gewaagt van het ontstaan van 'dynastieën' 
van stadsklerken vanuit het notariaat. 

64 Met deze niet denigrerend bedoelde term wordt alleen beoogd aan te geven, dat de7e toen
malige notarissen in het algemeen geen (volledige) universitaire rechtenstudie voltooid 
hadden Vgl. A.F. Gehlen, Notai iele akten uit de 17e en 18e eeuw Handleiding voor gebi uikers, 
Zutphen 1986 (Werken St. O V.R 12), ρ 12 1 k 

65 Namelijk successievelijk Dr. johnn Biel (1602-1618), die eerst op stadskosten rechten had 
mogen studeren in Leiden (vgl. Kolman, Reductie Nipnegcn (nt. 36) pp. 109 nt. 3 en 168), Dr. 
]ohan Gliininer, die als zodanig in 1622 voorkomt (zie Mans-Driessen, Archief Hof van Gelre 
(nt 61) I, p. 183), Dr. Lambert Gons (1625-1651), zoon van de laatste kanselier van het 
Gelderse hof Dr. Martin Goris, een groot kenner van het oud-Gelderse recht en vanwege 
zijn geleerde rechtswetenschappelijke publicaties bijgenaamd 'de Gelderse Hugo de Groot' 
(NieuwNed Biogr.Wbk I,Leiden 1911 (ongew.herdr A'dam 1974),kol 956; J.LG.Gregory, 
Martinus Gregoru of Goris, laatste kanselier van Gelderland, in. I.A Nijhoff en Ρ Nijhoff 
(ed ), Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, nieuwe reeks, dl 4 (1866), ρ 
348) en Dr Joliannes (jan) van Sonicrcn (1655-1663), die later secretaris van de Chambre Mi-
Partie werd (1666) Zie over hem. Nieuw Ned.Biogr Wbk II, Leiden 1912 (ongcw herdr 
Amsterdam 1974) kol. 1344-1345; Van Son, Archiefzorg (nt. 21) p. 16. Daarna schijnt dit 
ambt niet meer vervuld te zijn, naar ik vermoed om bezuimgingsredenen 
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hetgeen de noodzaak om in belangrijke rechtszaken, waarin of waarbij de 

stad als zodanig betrokken was, elders juridisch advies in te winnen -

zoals in de 16de eeuw nog geregeld voorkwam" - sterk verminderde, zo 

al niet wegnam. 

Ook wat de verlening van processuele rechtsbijstand betreft moet zich in 

het 16de-eeuwse Nijmegen een ware omwenteling voltrokken hebben. 

Terwijl de 15de- en vroeg - 16de-eeuwse Nijmeegse rechtsbronnen, opge

nomen in de bronneneditie van Krom en Pols, op het stuk van de civiele 

procedure nog een tamelijk archaïsch, door een sterk formalisme geken

merkt beeld laten zien"7, blijken de bordjes begin 17de eeuw verhangen te 

zijn. Inderdaad geven verscheidene Nijmeegse keuren uit de tweede helft 

van de 16de eeuw blijk van een confrontatie met allerlei - krachtig afge

weerde - nieuwigheden, zoals het vorderen van 'con[d]schapp der wair-

heyt van saicken, wer[et]licken handell beroerende' van Nijmeegse bur

gers en ingezetenen ten overstaan van 'den geestelicken officiael off 

notarién' dan wel voor 'commissariën van den hove' en zoals het uitbren

gen van 'insinuation' aan burgers en ingezetenen door notarii68, terwijl 

eveneens een duidelijke toename te constateren valt van aan het geleerde. 

66 Vgl Hermesdorf, Nijmeegse stadsklerken (nt. 57) pp 172-178; Van Son, Johan van den 
Have (nt. 60) ρ 193 Toen Nijmegen in de zestiger jaren van de 16 de eeuw in een munt-
proces voor het Rijkskamergerecht betrokken was, vroeg de stad advies aan de Leuvense 
juridische faculteit. Zie: P.C G Guyot (ed ), Advys, in 1563 uitgebragt door de regtsgeleer-
de faculteit van Leuven, nopens het muntregt der stad Nymegen enz, in Is An. Nij'hoff 
(red ), Bijdragen voor vnderlandschc geschiedenis en oudheidkunde 7 (1850), pp. 114-142. 

67 Vgl. bij voorbeeld de dingtalen en 'gerichtsformulieren' in Krom en Pols, Stadrechten 
Nijmegen (nt. 11), pp. 405-496. 

68 Krom en Pols, Stadrechten Nijmegen (nt 11), pp. 118-119 (art. 12), 132 (art. 174), 260-261. 
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romano-canonieke procesrecht ontleende termen."* Aangezien vóór eind 

16de eeuw universitair gegradueerde juristen in Gelderland met een lan

tarentje te zoeken waren70 stelt zich de vraag waar die geleerdrechtelijke 

invloed dan wel vandaan kwam. 

Bij de huidige stand van het onderzoek enerzijds en de schaarste aan bron

nenmateriaal anderzijds kan ik dienaangaande slechts een hypothese 

opwerpen: die invloed zal naar mijn indruk vooral zijn uitgegaan van kei

zerlijke en pauselijke notarissen, die in tegenstelling tot de patrimoniele 

Bourgondisch-Habsburgse gewesten, waar in elk geval sinds 1531 - in 

sommige gewesten al eerder - een strak admissie- en kwaliteitsbewa

kingsregime voor notarissen was ingevoerd,71 in het weerbarstige 

Gelderland, dat maar bleef pogen om zich, met het Tractaat van Venlo als 

plechtanker, aan de centraliserende en uniformerende maatregelen van 

Habsburgs-landsheerlijke instanties en functionarissen te onttrekken en 

waar al die ordonnanties en plakkaten op het notariaat niet waren inge

voerd72, een vrij jachtgebied vonden, dat zelfs ruimte bood voor processu

ele rechtsbijstandsverlening. Tot bij de 'kanselarij' nieuwe stijl in Arnhem 

toe, waar de bij andere gewestelijke hoven en raden van justitie gebruike

lijke en allengs unumgänglich geworden entourage van advocaten en pro-

69 Zie o.m Krom en Pols, Stadrcchten Nijmegen (nt. 11), pp. 119 (ciwipaneren, exapieren), 134 
(eyndto[o]rdelen ten prinapalen), 185 verwinnen per contumaciam), 298 (in possessorio en m 
petitono) en 301 (repliek ende dupliek, concludiercn). 

70 Zie A J. Mans, De Sint Lucasbroederschap te Arnhem, een rechtsgeleerd gezelschap, in 
Gelders Mengehreik Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland aangeboden aan Mi 
ΡI W. Beltjes, Zutphen 1979, p. 71; Maris-Dnessen, Archief Hof van Gelre (nt 61), Ι ρ 151 

71 Vgl. P.L. Nòve, Schets van een geschiedenis van het notarisambt m het huidige België tot aan de 
pianse zvetgeving, Nijmegen 1995, pp 50 vlg. 

72 Zelfs in de van 1547 da terende instructie van het Hof van Gelre en Zutphen komt niets over 
de admissie van notarissen voor. 
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cureurs tot en met eind 16de eeuw ontbrak, domweg bij gebrek aan uni

versitair-gegradueerde juristen... Het handjevol rechtsgeleerde raadshe

ren, die daar in de eerste decennia een moeizame strijd om hun bestaan 

tegen de Staten te voeren hadden71 en die de bij andere gewestelijke justi-

tiehoven en -raden gepractiseerde stijl van procederen goed kenden, zul

len maar al te ingenomen zijn geweest met procesgevolmachtigden ofte

wel procuratores, die althans stukken konden produceren met een hun 

aansprekende geleerdrechtelijke terminologie.7'1 Ook verscheidene van na 

'Venlo'(1543) daterende Nijmeegse keuren lijken, hoezeer het woord 

'notaris' erin ontbreekt, inhoudelijk zowel als qua terminologie te refere

ren aan praktijken in en buiten de processuele sfeer, die aan notarissen 

doen denken." Paste een keizerlijk notaris trouwens niet in een stad, die 

zich zo graag als 'rijksstad' afficheerde?76 

Hoe dit ook geweest moge zijn: als de stad op 21 januari 1608 een 

'Provisionele ordonnantie op de bedieninge van [de] justitie mitsgaders 

73 Vgl nt.49 
74 Pas een ordonnantie van het Hof van 29 maart 1572 maakte het procederen bij gevolmach

tigde, mits voorzien van 'volcomen procuratie, sulex naer landt-, stadt-ofte anders bescre-
ven rechte behoiren sali', mogelijk en bi) schriftelijk procederen voor beide partijen zelfs 
verplicht. Zie Mans, Sint Lucasbroederschap (nt. 70) pp. 71-72. De eerste door mevr Mans 
gesignaleerde gegradueerde advocaat was de licentiaat in de beide rechten mr. Jacob Soes 
in . 1579-1580.. Pas in 1610 werd de immatnculatie van rechtsgeleerde advocaten op 
dezelfde voet als bij andere gewestelijke hoven geregeld 

75 Zie bij voorbeeld Krom en Pols, Stadrechten Nijmegen (nt. 11), p. 277 (16 4 1561 insertie in 
akten van volmachtverlening van de clausule van procuratie met macht tot substitutie, 
welke voortaan ook in Nijmegen toegelaten zou zijn) en pp. 253-254 (12 6.1547 'voirspra-
ecken' verboden om 'met ennygen parthijen [. .] myt gericht off anders te vorderen' tegen 
een vooraf 'op handtschnfften off ennyge andere obligatie' geconvemeerde beloning, 
lopende zulks aan tegen de oude bevoegdheid van de Nijmeegse gerechten om de beloning 
van de voorspraak vast te stellen. 'Over' de protocollatie van zulke schuldbrieven moch
ten de schepenen zelfs niet 'staan'). 

76 Uiteraard onder voorbehoud dat hij met tornde aan de vanouds bestaan hebbende com-
jDetenties van de stedelijke gerechten. Vgl. nt. 75 in fine 
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stijl en manier van procederen binnen de stad Nijmegen in civi[e]le sank

en' vaststelt/7 blijken de procureurs of voorsprekers - de nieuwe en de 

oude benaming zullen nog lang naast elkaar voorkomen - een gevestigd 

instituut te zijn. Deze ordonnantie - die het overigens tot in 1811 zou uit

houden - wijdt niet minder dan 10 artikelen aan deze rechtsbijstand ver

lenende procesgevolmachtigden; aan de advocaten geen enkele ... 

Dat zal hem niet alleen daaraan gelegen hebben, dat er toentertijd ter stede 

nog amper practizerende advocaten gevestigd zullen zijn geweest, maar 

ook aan het feit, dat te Nijmegen advocaten nog in de 18de eeuw geen 

admissie behoefden. Op de enkele grond van hun universitaire graad wer

den zij bevoegd geacht te kunnen 'postuleren', dus als advocaat - en zelfs 

tevens als procureur - bij de stedelijke gerechten op te treden.76 Zoals ook 

elders werden te Nijmegen advocaten en procureurs scherp onderschei

den. De advocaten waren de rechtsgeleerde raadslieden van partijen in 

civilibus: ze moesten aan een bekende universiteit een rechtswetenschap

pelijke graad behaald hebben.7'' Zij redigeerden de conclusies van eis en 

antwoord, van repliek en dupliek en de overige te wisselen processtuk

ken. Ook waren zij het die pleidooien hielden. De procureur was daaren

tegen de eigenlijke procesgevolmachtigde van een der partijen, die deze 

op grond van zijn procuratio ad lites in rechte vertegenwoordigde. Hij was 

77 GAN, OAN inv.nr. 486 pp. 57-124. Daar het raadsignaat over de jaren 1606-1610 verloren 
is gegaan en er ook geen separate minuut in het OAN voorhanden is, bestaan van deze 
ordonnantie slechts 17de- en 18de-eeuwse afschriften, waarvan er, naar ik aanneem, vele 
door te Nijmegen praktiserende advocaten en procureurs te eigen behoeve zullen zijn 
gemaakt. 

78 Vgl [JJ van Hasselt e.a ,] Aaiitekemngeu (nt 14), pp. 253-254 §5 . Anders was dit sinds 1610 
bij het Hof van Gelre en Zutphen, aldaar praktizerende advocaten moesten bij het Hof 
geimmatriculeerd worden en te Arnhem gevestigd zijn Zie nt. 74 slot 

79 Als regel die van doctor in de beide rechten (doctor utmisque luns). 
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het, die op de rolzittingen voor zijn cliënt compareerde, de processtukken 

indiende, de termijnen in de gaten moest houden en in de eindfase van het 

proces verantwoordelijk was voor de inventarisatie van de in te dienen 

processtukken In tegenstelling tot de advocaten behoefden de procureurs 

geen universitaire rechtenstudie gevolgd, laat staan afgesloten te hebben. 

Mede daarom moesten zij door het gericht, waarbij zij 'postuleerden' toe

gelaten worden, hetgeen in beginsel niet kon geschieden dan na een met 

goed gevolg doorstane toetsing van hun vooral praktische rechtskennis, 

die van de processuele praktijk daaronder begrepen.60 

Wanneer een procespartij zowel door een procureur als door een advocaat 

werd bijgestaan, was een goed samenspel tussen deze beiden een eerste 

vereiste. Die situatie kwam echter lang niet altijd voor. Enerzijds kon een 

advocaat tevens als procureur optreden, anderzijds konden litiganten ook 

volstaan met het 'inhuren' van alleen een procureur. Dat laatste kwam in 

Nijmegen veel meer voor dan het eerste. Zeker in de 18de eeuw behoor

den de advocaten tot de upper middle class ter stede; maatschappelijk 

stonden ze veel meer in aanzien dan de procureurs"', de 'werkpaarden' 

80 Vgl [Van Hasselt,] Aantekeningen (nt. 14), pp 252-258, volgens wie overigens de genchten 
van de vier bovenambten van het Nijmeegse kwartier procureurs, die in één van de steden 
van dit kwartier (Ni]megen, Tiel en Zaltbommel) geadmitteerd waren, zonder meer als 
procureur toelieten, D A J Overdijk, De gmooonte is de besle uitleg van de luet. Een ondei zoek 
naar de invloed van het Hof van Gelre en Zutplien op de reclttspleging m cnnnnele zaken m het 
Kwai tier van Nijmegen in de zeventiende en achttiende eeuw, Nijmegen 1999 (ook verschenen 
als Werken Gelre 53), pp 47-48, in het bijzonder de literatuur vermeld in p. 47 nt. 4 Over 
de verhouding advocaat-procureur bij het Hof van Holland. W. Wedekind, Bijdrage tot de 
kennis van de ontwikkeling van de procesgang m civiele zaken voor het Hof van Holland m deeei-
ste helft van de zestiende eeuw. Assen 1971, pp. 55-56 en de aldaar vermelde literatuur Over 
die bij de Hoge Raad \ an Holland en Zeeland Ch M.O Verhas, De beginjaren van de Hoge 
Raad van Holland, Zeeland en West-Fneslnnd enz., Den Haag 1997, pp. 60 vlg 

81 Soms waren ze geparenteerd aan magistraatsfamihes, een enkele maal zelfs lid of oud-hd 
van de magistraat zoals mr Jacobus de Man en mr Frans Jan Omeling. Wat dit betreft is 
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van de rechtsplegingspraktijk, terwijl ze nogal eens lucratieve nevenfunc

ties op stedelijk en kwartierlijk niveau vervulden. Kortom ook toen al had

den advocaten nu eenmaal de roep 'duur' te zijn. 

Terwijl de advocaten op het lokale schouwtoneel nogal eens 'in the pictu

re' kwamen als ze in een geruchtmakende zaak optraden of een plaatselij

ke célébrité bijstonden en terwijl hun adviezen, die ze, door raad of sche

penbank geconsulteerd, meestal getweeën of gedrieën uitbrachten,62 

verzekerd waren van de aandacht van het de 'jurisprudentie' bijhouden

de Nijmeegse juridische wereldje, vormen de Nijmeegse procureurs een 

zwaar onderbelichte groep, hoezeer zij ook in de overgrote meerderheid 

van de 'gewone' civiele - en trouwens ook criminele - zaken optraden, 

hetzij samen met een advocaat, hetzij alleen. Veel méér dan hun naam of 

handtekening onder in de bewaard gebleven procesdossiers liggende 

stukken, waaruit - zoals Van Schevichaven het karakteriseerde - 'de 

lauwe adem van een sedert honderden van jaren uitgedoofd leven ons nog 

als het ware tegemoet komt'", weten we niet van hen, van hun - zoals men 

het tegenwoordig noemen zou - 'maatschappelijke netwerken', hun oplei

ding, hun professionele activiteiten in en buiten rechte, hun verhouding 

tot de Nijmeegse balie etc. etc. 

het peiljaar 1785 (vgl nt 55) minder gelukkig gekeven, omdat juist onder de Nijmeegse 
advocaten nogal wat patriots gezinden voorkwamen, die deswege uit de raad geweerd 
werden Na de Bataafse Omwenteling daarentegen zullen ettelijke advocaten deel uitma
ken van de raad 

82 Vgl. over dit consulteren van advocaten J Ph De Monté ver Loren en J E Spruit, 
Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Nooidehjke Nederlanden tot de 
Bataafse Omwenteling, Deventer 1982", pp. 243-244 

83 Van Schevichaven, Penschelsen (nt. 7), III p. 198. 
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IV. Wat een Nijmeegs procureursexamen ons leert 

Toch kan over één aspect iets méér gezegd worden, namelijk over de prak

tische kennis, waarover ze bij hun admissie moesten beschikken, zulks 

dankzij het gelukkig toeval, dat in het Nijmeegse oud-archief een in een 

convoluut ingebonden handschrift bewaard gebleven is, dat tot titel 

draagt Notulen voor het examen tot het procuratonum der stad Nijmegen M Dit 

manuscript behelst in vraag en antwoord-vorm de stof, die een adspirant-

procureur bij het aan zijn admissie voorafgaande procureursexamen85 

moest beheersen Chronologisch valt het te dateren op enkele jaren vóór 

het midden van de 18de eeuw8· en op grond van de talrijke marginale glos

sen moet het hebben toebehoord aan iemand, die in het Nijmeegse stad-

recht goed thuis was,h7 zodat het zeer goed zou kunnen hebben toebe

hoord aan iemand, bij voorbeeld een oudere procureur of een advocaat, 

die als 'repetitor' van zich op het procureursexamen voorbereidende can-

84 GAN, OAN, Collectie Aanwinsten nr 69 Het handschrift telt 23 genummerde fohopagma's, 
waaraan nog 3 ongenummerde pagina's met allerlei aanvullingen zijn toegevoegd Voor een 
ander afschrift vgl GAN,OAN rechterlijk archief inv nr 11 Qua opzet en ni\ eau vertoont dit 
procureursexamen o\ erigens veel gelijkenis met de 'korte examens', die m diverse 17de- en 
18de-eeuwse zgn notarisboeken te vinden zijn Vgl A Pitlo, De zeventiende en achttiende eeuiih 
sclie mlarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notanaat leeren, Haarlam 1948, pp 208-211 Qua 
inhoud echter minder, omdat elementaire procesrechtelijke vragen de voornaamste plaats 
innemen 

85 Door wie dit afgenomen werd heb ik tot dusverre nog met kunnen achterhalen Voorshands 
neem ik aan, dat het door éen of meer rechtsgeleerde 'raadsvnenden' die tevens schepen 
konden zijn (vgl nt 38) - geschiedde, al dan met gesecondeerd door de eerste of raadssecre-
taris als (partiele) rechtsopvolger van de 17de-ceuwse syndici 

86 Zulks èn op grond ν an het schrifttype en op grond van het feit, dat dejongste vermelde rechts
bron een Nijmeegse raadsresolutievon 20 juli 1741 is(p 7) 

87 Dit bbjkt met alleen uit de telkenmalige verwijzingen naar 'Stad-R[echt] T[omus] 1 of 2, 
gevolgd door een pagina-aanduiding, waamee ongetwijfeld een tweedelige handschriftelijke 
prive verzameling van Nijmeegse rechtsbronnen bedoeld zal zijn, maar ook uit de verwijzin-
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didaten fungeerde. Achttiende-eeuwse, in het stedelijke recht geverseerde 

juristen mogen met meewarige geringschatting hebben neergekeken op deze 

in hun ogen stellig zeer elementaire examenstof, nu vrijwel al die lokaal-

rechtelijke kennis door de caesuur van het 19de-eeuwse codificatiegebeuren 

en het blote verloop van twee en een halve eeuw goeddeels verloren gegaan 

is, vormt dit repetitorsdictaat voor 21ste-eeuwse rechtshistorici een bijzonder 

welkome en instructieve kenbron van het toenmalige Nijmeegse recht. 

Hoogst interessant is bij voorbeeld al de beginvraag naar wat een procureur 

is. Antwoord: 
'Een publicq en eethjk persoon, die, door idei publique auctonteit van een Edelen ende Achtbaren Raad 

der stad (uingestelt en in eed genomen, bequaam is om alle aclen en contracten m te stellen en alle saken 

van de res}Tcctilejve gcngtcn deser stad waar te nemen ' 

Op deze definitie, die ons - met uitzondering van het laatste gedeelte - als 

vanzelf de definities van een notaris uit vele 17de- en 18de-eeuwse notaris-

boeken in herinnering roept,8*' kom ik dadelijk nog terug. De daarop volgen

de tweede vraag betreft 'de pligten van de procureurs deser stad'. Dat blij

ken er niet minder dan twintig te zijn, die overigens grotendeels terug te 

voeren zijn op de de procureurs betreffende tien artikelen uit de eerder 

genoemde provisionele civiele procesordonnantie van 1608, zoals de in het 

eedsformulier van de - jaarlijks te hernieuwen - procureurseed voorkomen

de passus, dat hij geen zaken mocht 'aannemen off vervolgen, die hij weet off 

bevint onregtveerdig off ongefundeert te sijn'.89 Samenvattend kan men zeg

gen naar sentenhes met precedentwerking en adviezen van geconsulteerde advocaten, en 
enkele maal ook naar praktijkgerichte notarisboeken als Gerard van Wassenaars Practyk 
Notanael (Utrecht 1650') 

88 Vgl A F. Gehlen, De notaris in de Republiek der Verenigde Nederlanden (17de-18de 
eeuw), in Gepasseerd, (nt 63), pp. 57-58. 

89 Ms. pp. 1-2 ) art. 20 (oud) / 21 (nieuw) van de Provisionele civiele procesordonnantie van 
1608 (vgl nt. 77). Vgl. Advocatenwet art. 3 lid 2 (j° art. 63 lid 2). 
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gen dat al deze plichten enerzijds de strekking hadden hen de belangen van 

hun cliënten zo goed mogelijk te doen behartigen, anderzijds een zo hoog 

mogelijke morele standaard bij de beroepsuitoefening te waarborgen. Zo 

mochten procureurs 'geen onnodige exceptien, dilayen etc. proponeeren', 

geen 'ongefundeerde appellen, provocatien, revision of reauditièn' aanra

den, veelmin 'collusien'- heimelijke overeenkomsten - met andere procu

reurs maken tot nadeel van partijen. 

Na deze praealabilia volgt dan de hoofdschotel, het 'echte' examen, dat 

ingedeeld blijkt te zijn in drie delen. Het eerste daarvan™ - het meest 

beknopte - handelt over wat een procureur in het algemeen moet weten 

en waarop hij moet letten. Dat blijken vijf punten te zijn. Ten eerste moest 

hij zijn zaken aanbrengen bij het competente gerecht 'en niet aan [het] ver

keerde, wijl hem anders obsteert de exceptie van incompetentie en ren-

voy'. In de tweede plaats moest hij de zaak via de juiste 'ingang van reg

ten' aanbrengen. Ten derde moest hij 'eene goede en duidelijke conclusie' 

nemen. In de vierde plaats moest hij weten hoe te handelen in geval van 

comparitie dan wel non-comparitie van de verweerder en ten slotte hoe hij 

zijn 'bekome sententie' ten uitvoer moest leggen. 

Dat lijkt allemaal heel eenvoudig, maar zo eenvoudig was het niet. 

Nijmegen telde niet minder dan vier stedelijke gerechten", elk met een 

90 Ms. p. 3. 
91 Te weten: de Raad oftewel het Raadsgencht, het Burgemeesterengericht, het Schepenenge-

nchten het Buitengericht Juridisch zijn het Burgemeesterengericht en het Buitengericht mijns 
inziens te beschouwen als 'Ausschüsse' uit respectievelijk het Raads- en het Schepengencht, 
die om doelmatigheidsredenen voor bepaalde soorten /aken in het leven geroepen zullen zijn 
Immers, oorspronkelijk stond van hun uitspraken het rechtsmiddel van JCfludi/ic door respec
tievelijk de raad en de schejx'nbank open In het algemeen impliceerde dit rechtsmiddel een 
beoordeling van de j'uistheid en de rechtmatigheid van het gewijsde van eén of meer gedele
geerde rechters door het voltallige college, waartoe zij behoorden Zie. M van Hattum en H. 
Rooseboom, Globsanum van oude Nederlandse rcchtsternien, Amsterdam 1975, p. 275. 
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eigen, door statuut of gewoonte bepaalde competentie, die door de ste

delijke jurisprudentie verder verfijnd was.*: Het Schepenengericht hield 

twee keer per week zitting, maar telkens voor andere soorten zaken. 

Het Borgermeesterengericht daarentegen werd slechts 'extra-ordinair' 

gehouden, wat extra eisen stelde aan de inleidende formaliteiten. En ten 

slotte moesten alle aan te brengen zaken in het keurslijf van één van de 

vijf 'rechtsingangen' gegoten worden: citatie, arrest, panding (ook wel 

peindmg of besäet genoemd en in bepaalde gevallen beschut), civiele 

gewaldkiacht en inleiding ten erfhuisrecht (of kortweg in- en uitleiding).n 

Ook dat was niet altijd even gemakkelijk, want al naar gelang aard en 

onderwerp van iemands rechtsvordering moest men niet alleen het juis

te gericht adièren, maar ook de toepasselijke rechtsingang kiezen. En 

welke dat was hing niet alleen af van de aard van wat gevorderd werd. 

92 Een praktijkvoorbeeld: in zaken van 'quaesheuse timmenng'- hoger bouwen dan naar 
burenrecht of een gevestigde erfdienstbaarheid tegenover de buurman geoorloofd was -
moest de beritsstoornisactie voor het raadsgerecht ingesteld worden, de actie 'ten petitoi-
re' daarentegen voor het schepenengericht, zulks ingevolge een raadssententie van 
23.3.1676 in een geval, dat kennelijk precedentwerking had (Ms toegevoegde ongenum
merde pagina). 

93 In tegenstelling tot de alalie, vergelijkbaar met de moderne dagvaarding, waren de overi
ge rechtsingangen van een oorspronkelijk symbolisch, oud-Geldcrs karakter Bij pniiding 
werd bij voorbeeld een soort conservatoir beslag gelegd op goederen van de wederpartij, 
bij nrrest op diens persoon en/of goederen Werd daartegen oppositie gedaan, dan vorm
de de vraag of het arrest c q. de panding rechtmatig geweest was de in/et van de dan vol
gende procedure Om die vraag te kunnen beantwoorden moest het gericht evenwel eerst 
het eigenlijke 'bodemgeschil' beslissen. Ofschoon de procedure zelf bij de meergenoemde 
ordonnantie van 1608 (nt 77) sterk 'gemoderniseerd' werd onder invloed van de stijl van 
procederen bij het Hof van Holland - die op zijn beurt weer sterk beïnvloed was door die 
bij de Grote Raad van Mechelen en uiteindelijk door die bij van Franse koninklijke parle
menten, vooral die bij het Parlement van Parijs -, bleven de genoemde oude rechtsingan
gen hun bestaan taai rekken tot in het begin van de 19 de eeuw Ook op procesrechtelijke 
gebied manifesteerde zich de omstandigheid, dat de Geldersen - zoals Lambert Goris het 
karakteriseerde - retmentes antiquitatis waren ... 
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maar onder omstandigheden ook van andere factoren, zoals het tijds

verloop."4 Wat ten slotte het nemen van conclusies betreft kreeg de procureur 

in spe een allernuttigste leidraad mee voor het redigeren van conclusies van 

eis. Vijf dingen moest hij daarin altijd duidelijk stellen, te weten: a: zme eiste 

en in welke hoedanigheid; b: voor iveik gericht geeist werd; c: wat geëist werd; 

d: uit welken hoofde; en e: van wie geëist werd en in welke qualiteit. 

Het tweede deel van de examenstof - veruit het uitvoerigste95 - betreft de 

samenstelling en competentie van de vier Nijmeegse gerichten alsmede de 

stijl van procederen bij elk daarvan, vanaf de tamelijk gecompliceerde 

materie van het kiezen van de geëigende rechtsingang tot en met de ten

uitvoerlegging van de sententies en de rechtsmiddelen daartegen, zulks 

met telkenmalige differentiatie tevens tussen de procedure op tegen

spraak en die bij verstek. Gezien het tamelijk specialistische karakter van 

deze materie zal ik U daarmee hier en nu niet kwellen. Aangestipt zij 

slechts, dat bij de rechtsmiddelen óók de toen nog in bepaalde gevallen 

bestaande"* zgn. Akense appellen97 van Nijmeegse schepenvonnissen 

94 Wanneer iemand bij voorbeeld meende ten onrechte niet als mcdegerechtigde tot een nala
tenschap erkend te zijn, moest hl] ten overstaan van de schepenen binnen een jaar na het 
overlijden van de erflater inleiding in het sterfiiuis doen - een soort symbolische inbezitne
ming van de zich daarin bevindende goederen als pais pro toto -, hetgeen niet alleen 'ten 
petitoire' geschieden kon, maar ook 'ten possessoire' Had de belanghebbende zulks ver
zuimd, dan kon hij na verloop van die jaartermijn geen inleiding meer doen, maar wèl -
eveneens voor het schepenengericht - een levmdicatie (eigendomsopvorderingsactie) 
instellen, zulks door middel van een civiele geioaltklacht (ms. p. 10) Ander voorbeeld: pro
cedeerde men uit kracht van een 'pandvellige' oftewel 'pandfeylige' obligatie - dat wil zeg
gen een door zakelijke zekerheid in de vorm van een paraat te excecuteren verkooppand 
gedekte rentedragende schuldevordering - dan hing de te kiezen rechtsingang daarvan af 
of zo'n obligatie 'verjaard' dan wel 'onbejaard' was In het eerste geval diende de rechtsin
gang panding te zijn, in het tweede beschut (ms p. 10). 

95 Ms. pp 4-19. 
96 Ook dit vormt een duidelijke indicatie van de datering van dit handschrift (vgl. nt. 86), 

omdat de Akense appellen in 1749 afgeschaft werden Vgl. mijn 'Gijsbert Cornells in de 
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behandeld worden en dat onze repetitor niet nalaat hier en daar verschil

len tussen het specifiek' Nijmeegse procesrecht en dat van het omliggen

de platteland aan te stippen. Zo wijst hij er in het kader van de verstek-

procedure voor het Burgemeesterengericht op, dat 'de oude Geldersche 

contumacie te Nijmegen geen plaats heeft'."5 

Het meest interessant voor vandaag is evenwel het derde deel, handelend 

over 'verscheide[ne] der voornaamste actens'.99 Ook hier eerst weer enige 

algemene punten, waarop een procureur 'in het maken en schrijven van 

een contract' moest letten, zoals de handelingsbekwaamheid en -

bevoegdheid van de contractanten en de vraag of het contract 'na[ar] reg

ten gepermitteert' was. Was de akte 'na[ar] de intentie der contractanten' 

op papier gezet, dan moest de procureur zijn wrochtsel 'duydelijk voor-

Betouw (1765-1805) over de Nijmeegse rechten, gerechten en het Nijmeegse procesrecht', 
in: D C M Jacobs en E C Coppens (red ), Een Rijk Gerecht Opstellen aangeboden aan prof mr 
Ρ L Neve, Nijmegen 1998, pp. 266-270 

97 Uit procesrechtwetenschappeli]k oogpunt is deze benaming overigens volkomen onjuist. 
Omdat de Akense schepenstoel recht moest doen ex nsdcm actis - die daartoe verzegeld 
naar Aken gezonden werden - is eigenlijk van revisie sprake, gelijk ook blijkt uit Lambert 
Gons' Adversanorum iuris subisivorum ad lucem amsuctudinis Ducatus Gelriae I...Ì tmctatus 
quatuor, Arnhem 1651, ρ 363 (IV, 11, annotata § 10 in fine), waar hij een Nijmeegs sche-
penvonnis van 3 2.1644 ter sprake brengt, dat 'facta provocatione postea eodem anno con-
firmatum est in judicio revisono ab Aquisgranensibus'. 

98 Als de verweerder na citatie verstek heeft laten gaan en dit verstek niet binnen 6 weken 
gepurgeert heeft, dient de procureur van eiser voort te procederen 'bij intendit, waarbij alle 
schijn en bescheiden, den regten genoeg sijnde, moetjen] gevoegt worden' Waarna hij ver
volgt· 'Dewijl alle contumacien in dese stad voor odieus gehouden worden, soo heeft de 
oude Geldersche, welke een absolute condemnatie medebrengt, in deselve [stad] geen 
plaats, soals wèl ten landregte, maar moet den eysch, bij intendit genomen, na[ar] behoren 
en den regten genoegjzaam] gejustificcerd worden, of anders word den eysch [ ..] bij 
gebrek van bewijs ontsegt' enz. (ms. p. 8). Dij contumacie van de gedaagde - weerspannig 
niet voor de rechter verschijnen - werd naar landrecht overigens niet alleen de eis zonder 
meer toegewezen, maar werd bovendien de contumax in de proceskosten veroordeeld. 
Vgl. Gereformeerde üindrechten ende gewoonten van het Rijck van Nijmegen enz , Arnhem 1686, 
p. 48 (Titel X art. 61) 

99 Ms pp. 20-23. 
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leesen' en de contractanten daarenboven 'wel onderrigten van de excep-

tien en beneficièn van regten, die tegens het gecontracteerde mogten aan

lopen en derselver effect', opdat zij goed zouden weten 'waarvan sij 

komen te renuntiéren'. Daarna moest de acte dan 'in ordre gebragt' en 

'geperfecteert' worden, waartoe men ook in vele gevallen de protocollatie, 

'realisatie' of registratie bij het schepcnengericht zal moeten rekenen, die 

nu eenmaal bij testamenten, transporten van onroerende goederen en 

diverse andere in akten neergelegde rechtshandelingen vanouds voorge

schreven was. Ook de Nijmeegse schepenen en stadssecretarissen lieten 

zich nu eenmaal niet de kaas van het brood eten ... 

Op deze algemene directieven volgt dan een behandeling van een aantal 

vaak voorkomende aktensoorten: testamenten, togten1"", huwelijkse voor

waarden, nagescheiden"", borgtochten, obligaties oftewel schuldbekente

nissen en tenslotte rekesten. Bij elke soort wordt aangegeven waarop spe

ciaal gelet dient te worden, bij voorbeeld op bedingen die bij voorkeur wel 

of juist niet opgenomen dienen te worden.102 

Van veel meer belang dan al deze particulariteiten, die al met al slechts een 

allermagerst uittreksel vormen van de betere zogenaamde notarisboeken 

uit de 17de en 18de eeuw, lijkt mij evenwel het feit, dat met name uit dit 

deel van het manuscript de juistheid blijkt van de reeds gereleveerde 

100 Vestigingen van een recht van \ ruchtgebruik. 
101 Boedelscheidingen 
102 Zo dienen twee of meer borgen bi| voorbeeld te renuntiéren aan de exceptio divitumis, willen 

/e elk voor het geheel aangesproken kunnen worden, terwijl het bij één enkele borg raadzaam 
is deze afstand te laten doen van de exceptio oirfims oftewel [het beneficium] excussionis. Ook 
raadt de repetitor aan bij contracten 'het slot van verband' \ eel krachtiger te stellen dan alleen 
maar met de woorden 'onder verband als naer regten', omdat zo'n magere clausule wcleens 
geïnterpreteerd you kunnen worden als 'met anders als een simpele personele actie' gevend, 
zulks onder verwijzing naar Van Wassenacrs Prnctyk Notariacl p. 12 No 28 
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definitie van een procureur als een publiek en beëdigd persoon, die (ook) 

bevoegd was om allerlei akten en contracten op te maken. Ziehier het 18 -

de-eeuwse notariaat "Nijmeegse stijl': de 'geadmitteerde' en beëdigde 

procureur-notaris. Het eerder genoemde Nijmeegs Haud-Boekje over 1785 

geeft hiervan een bevestiging: op de 19 alstoen praktizerende procureurs 

volgen 6 notarissen, die alle zes tevens voorkomen in het procureurslijst

je.1"1 Wat, naar wij thans weten, niet betekent, dat de laatstgenoemden geen 

notariële activiteiten ontplooiden. 

Met de vaststelling, dat er in het 18de-eeuwse Nijmegen notarissen waren 

- al heetten ze dan in de regel procureur - is de geschiedenis van het nota

riaat in Nijmegen uiteraard nog niet geschreven. Voorlopig kan ik er 

slechts van zeggen, dat ze er ook vóór de 18de eeuw al waren, zij het 

mondjesmaat. Weliswaar behoeft mijn eerder naar voren gebrachte hypo

these, dat van buiten komende notarissen zich in 16de eeuw in toenemen

de mate in en buiten rechte in het Nijmeegse rechtsleven gingen indrin

gen, nog nadere onderbouwing1", maar vanaf 1592 komt er enig licht in de 

duisternis. In februari van dat jaar werd inderdaad een notaris 'geadmit-

teerd', nadat hij door de magistraat beëdigd was (23.2.1592). Aangezien de 

calvinistische omwenteling in Nijmegen nèt achter de rug was en de 

Reductie nog vers, neem ik aan, dat deze meneer geen pauselijke notaris 

zal zijn geweest... Nauwelijks vijf maanden later (26.7.1592) gelastte de 

103 Nijineegs Hand-Boekje (nt 55) pp. 34-35. Voor Tiel geeft dil boekje 7 advocaten en 5 procu
reurs, maar geen enkele notaris aldaar (pp 37-37) Desalniettemin zal voortgezet onder
zoek moeten leren of de figuur van de procureur-notaris ook elders in Gelre-Zutphen voor
kwam en, zo ja, waar, sinds wanneer en in welke omvang 

104 Hetgeen gezien de zeer lacuncuze Nijmeegse archiefbestanden uit die tijd een zeer moei
zaam onderzoek betekent. 
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raad notarissen, die er stede wilden instrumenteren, 'haare creatiën' te 

tomen, naar ik aanneem bij hun verzoek om admissie.1" Een duidelijke 

indicatie daarvan, dat er meer notarissen waren, die in Nijmegen emplooi 

zochten. Dat zij bij hun ambtsuitoefening bij voortduring stuitten op een 

ware haag van argusogen van schepenen, gerechtsschrijvers en stadsse

cretarissen, bewijst het geval van notaris Strick, die zich verstout had 'een 

acte te celebreren, bij het Keurboek verboden' en die deswege eind 1623 tot 

een boete veroordeeld werd (31.12.1623)."*' In 1638 en 1641 werden twee 

ter stede al praktizerende notarissen tevens geadmitteerd als procureur 

'voor de gerichten deser stad'.10" Een bewijs, dat de combinatie notaris

procureur toen al bestond. 

Bij resolutie van 20 december 1644 bepaalde de raad uitdrukkelijk, dat nie

mand te Nijmegen het notarisambt mocht uitoefenen, tenzij hij daartoe 

van de magistraat permissie gekregen had. Notarissen en procureurs wer

den nog eens herinnerd aan het verbod 'eenige gerigtelijke acten als vol-

magten, condschappen en attestation in te stellen' op straffe van de boete, 

daarop bij het keurboek gesteld. Zulke akten vielen onder de uitsluitende 

bevoegdheid van 'de secretarye'. Evenmin mochten ze aan de raad of de 

gerichten over te leggen akten of 'copieën' authentiseren, zulks op straffe 

van 'rejectie' van zulke documenten. Omgekeerd mochten de niet verbo

den akten door niemand anders dan geadmitteerde notarissen en procu

reurs geschreven worden.108 Sedertdien vindt men - naast een beduidend 

105 GAN, OAN inv.nr. 215 p. 785. 
106 Zient 105 Vgl. Krom en Pols, Stadiechten Nijmegen (nt 11) pp. 118-119(KeurboekCart. 12) 

en 132 (Keurboek C art 174). 
107 GAN, OAN, inv nr 215 pp 786 en 787 
108 GAN, OAN, inv nr. 215 p. 787 Het verbod van uitoefening van het 'notarisschap' zonder 

speciale toestemming van de magistraat werd op 19 januari 1687 herhaald ( t a p p. 788) 
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groter aantal admissies als procureur - van tijd tot tijd een procureur als 

notaris geadmitteerd.10" 

Wat de procureurs beteft is bekend, dat de Nijmeegse magistraat via zijn 

exclusieve admissiebevoegdheid een regulerend beleid voerde, of liever 

poogde te voeren. Zo paste de raad bij resolutie van 29 juni 1757 een 

'Selbstbindung' toe in die zin, dat men het aantal procureurs op 8 bepaal

de. Kennelijk slaagde hij er niet in de benodigde zelfdiscipline op te bren

gen, want in 1775 bleken er heel wat méér te zijn toegelaten, reden waar

om de raad toen bepaalde, 'dat het getal van procureurs tot op agt zal 

uitsterven zonder dat daartegens zal mogen worden gedisponeerd'."0 

Blijkbaar waren de raadsvrienden kort van memorie, want zoals wij reeds 

constateerden waren er in 1785 niet minder dan 19.... Wat bij de zes van 

hen, die zich daarnaast expressis verbis als notaris afficheerden, opvalt is, 

dat hun admissie als notaris meestal pas 6 à 7 jaar na die als procureur 

volgde.11' Zou het zo geweest kunnen zijn, dat de raad op het stuk van de 

toelating van hen, die uitdrukkelijk de benaming notaris ambieerden, een 

stringenter en wèl geslaagd toelatingsbeleid voerde? Maar waarom dan 

en waarom ambieerden bepaalde procureurs blijkbaar die benaming, die 

op zich niets aan hun instrumenteerbevoegdheid toevoegde? Ook hier 

kan ik hie et nunc slechts vragenderwijze en hypothese lanceren. Zou dit 

verlangen naar de benaming van notaris sommige procureurs wellicht 

109 Bij voorbeeld op 20.3.1645 Johan Sanders en Jacob Pels (ta.p. p. 787) en op 21 6 1713 
IJsbrand van Oirschot (t.a.p. p. 789) 

110 [Van Hasselt,) Aantekeningen (nt 14) p. 253 
111 Zie Nijmeegs Hand-Boekje (nt 55) pp. 34-35. Bi) drie hunner was de interval 7)aar, bij de vier

de 6 en bi] de vijfde 15 jaar Alleen bij notaris Jan Engelbart Sanders van Well staat geen 
admissiejaar als notaris vermeld Als procureur werd hij in 1761 toegelaten. Volgens Ρ W 
van Wissing (red ), De eerste volksvertegcnzvoordigers van Gelderland in 1795, Amsterdam 
1996, ρ 49 dateerde zijn toelating nis notaris van 1785. 
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ingegeven zijn door een sterk op Holland georiënteerde clientèle? Dââr 

was het notariaat wèl een gevestigd instituut. Daar zal men een Nijmeegse 

notariële akte naar alle waarschijnlijkheid méér au sérieux genomen heb

ben dan een, die gemaakt was door een 'voor notaris spelende' procureur, 

ook al was die in bij voorbeeld Maastricht, Leuven, Namen en Luik als

mede in Gulik, Berg en het Munsterland eveneens bekend."2 

Na al deze serieus klinkende vraag- en probleemstellingen, die ik gaarne aan 

de werkvoorraad van toekomstige onderzoekersgeneraties toevoeg, past een 

relativerende kanttekening. Afgezien van het aan de admissie voorafgaande 

procureursexamen is het toezicht van de magistraat op de eenmaal toegela

ten procureurs-notarissen ondanks al hun reglementaire plichten, die hun bij 

hun jaarlijkse eedsvemieuwing ingescherpt werden, naar mijn indruk niet al 

te stringent geweest, althans zolang ze zich maar hielden aan de stedelijke 

bepalingen ter zake van gerechtelijke protocollatie en registratie van diverse 

soorten akten, zoals testamenten en transportakten. Tot nog toe vond ik bij 

voorbeeld nergens enigerlei bepaling over door hen bij te houden en zorg

vuldig te bewaren protocollen, een punt dat bij de reglementering van het 

notarisambt elders zo'n voorname plaats inneemt.'" Geheel impressionis

tisch is dit vermoeden overigens niet, want als de zeer deskundige bewerker 

van Van Hasselts Aantekeningen op de gereformeerde landrechten van de 

112 Zie A F. Gehlen, Het notariaat in het tiucehctig Maastiichl Fen ιechtstu^tousche schets van de 
inrichting en piacttjk van het Maastrichtse notariaat vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de 
tweehenglieid over de stad (1292-1794). Assen 1981, pp 169-171 en de aldaar vermelde litera
tuur; Néve, Schets geschiedenis notarisambt België (nt. 71) pp 85,113 en 131. Naar deze auteur 
vermeldt (p 131) werden in Luik de notarissen, die als 'een soort met-universitair gevorm
de zaakwaarnemers [.. ] voor de schepenbank optraden' zelfs prclocuteiiis genoemd, het
geen terminologisch met de Nijmeegse voorspiaken overeenkomt 

113 Vgl. Ghelen, Notariële akten (nt 64)pp 12-13, Gehlen, Hel notariaat in Maastuclil (nt 112)pp 
101-105 en de aldaar vermelde literatuur. Ook de ambtseed van de Nijmeegse, tot instru
menteren bevoegde procureurs vermeldt mets over het houden van een protocol 
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vier bovenambten anno 1777 komt te spreken over de plicht van de procu

reurs om hun cliënten 'ook buiten het gericht in alle zaaken die tot de judi-

ciele practijk behoren, als het maken van acten en contracten' te dienen, 

merkt hij schamper op: 'dog thans worden veele dier actens door schouten, 

kusters en schoolmeesters geformeerd, waardoor de prothocollen van een 

meenigte wan[ge]drogtige actens krielen, die aan de Heeren landschrijvers 

en secretarien [...] dikwils veele moeiten veroorzaken', ongeacht dan nog 

'het nadeel voor parthijen'..."1 

V. Het einde van het Nijmeegse rechtelijk bestel 

Mèt zijn veelwortelige recht, mèt zijn vier gerechten en mèt derzelver 

entourage van advocaten en procureurs leefde de oude Keizerstad door 

tot in de 19de eeuw, al werd de in feite door Erfstadhouder Willem IV in 

1749 afgedwongen afschaffing van de Akense appellen nog lang als een 

vernederende smet op het rijksstedelijke blazoen ervaren, met name door 

diegenen uit de kring van het Nijmeegse patriciaat, die in het levend hou

den van de herinnering aan Nijmeegs rijksstedelijke verleden en in het 

koesteren van de relicten daarvan een middel zagen om Nijmegens 'status 

aparte' in de Gelderse 'Verfassung' te benadrukken, ook al bestond die in 

het laatste kwart van de 18de eeuw niet of nauwelijks meer."'1 Tot in de 

114 (Van Hasselt,] Aaiiiekcinngen (nt. 14) pp 257-258 Strikt genomen slaat deze opmerking op 
de situatie in de - mede door Nijmeegse procureurs bediende - Bovenambten van het 
Nijmeegse kwartier, maar zal die in Nijmegen wezenlijk anders geweest zijn' 

115 Hetzelfde gold trouwens voor de eveneens door stadhouderlijke ingrepen bewerkstellig
de competentieverliezen van de Nij'meegse schepenbank als 'Hochstgencht' van het Rijk 
van Nijmegen in civiele (1676) en criminele (1769) zaken Vgl respectievelijk mijn Gijsbert 
Cornells in de Betouw (nt. 96) pp. 267-269, in het bijzonder p. 269 nt 75 en Overdijk, De 
geimonte (nt. 80) pp. 331-335 en 337-339. 
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19de eeuw, want hoeveel veranderingen de - te Nijmegen al eind 1794 

begonnen1"1 - Bataafse Omwenteling ook bracht, het stedelijke privaat-, 

straf- en procesrecht werden er au fond slechts oppervlakkig en incidenteel 

door beroerd. Al kwamen de raadsleden - en dus de schepenen - na 1794 

ten dele uit andere geledingen van de Nijmeegse bevolking dan de prote

stantse bovenlaag,"7 al resulteerde het 'democratisch experiment' van de 

eerste jaren na de omwenteling tijdelijk even in een vermeerdering van het 

lekenelement in de schepenbank"8 en al opereerden de Nijmeegse gerech

ten in de periode 1798-1802 tijdelijk onder politiek geïnspireerde andere 

benamingen," , toen na en door de Staatsregeling -1801 de politieke en con-

stitutioneelrechtelijke wind weer uit de restauratieve hoek begon te waai

en, werd óok het Nijmeegse 'justitiewezen' weer in vergaande mate op 'de 

oude voet' geschoeid. Het lekenelement in het schepenengericht werd 

weer tot een kleine minderheid gereduceerd; de rechtspraak bleef juristen-

werk en binnen deze groep juristen werd de toon als vanouds aangegeven 

door diegenen, die door langdurige ervaring in de praktijk van de rechts

pleging de ins and outs van het Nijmeegse recht op hun duimpje kenden.120 

116 G. Pikkemaat, Bataafse vtijhad in Nijmegen 1794-1795, Ni]mcgen 1963 
117 Vgl. Pikkemaat, Bataafse vrijheid (nt 116) pp. 174-176 (bijl Π, ΙΠ en VI) 
118 Vgl Buylinckx, Burgemeesters, schepenenen raden (nt. 38) pp 187 r k-188 I k. 
119 Het Schepengencht werd op 9 mei 1798 omgedoopt tot 'Commissarissen uit 't gemeente

bestuur tot de zaaken van 't voormalig Schepen[engcricht behoord hebbende'. De bena
mingen van het Burgemeesterengencht en het Buitengericht werden navenant gewijzigd. 
In 1802 werden de oude benamingen weer (her)ingevoerd Zie Buylinckx, Burgemeesters 
(nt.38)p 188 Ik 

120 Illustratief is in dit verband, dat de zeer geleerde dr Johannes in de Betouw (1732-1820), 
die als kenner par exellcnce van Ni]megens rechtsverleden en van de 'Stadtverfassung' gold 
en die in de periode 1763-1790 als schepen een schier ongeëvenaarde kennis van het 
Nijmeegse recht had opgebouwd, van juli 1798 tot aan zijn opheffing in mei 1811 vrijwel 
onafgebroken deel uitmaakte van het Schepenengericht (vgl over hem ook nt. 150). 
Hetzelfde gold - zij het in wat mindere mate - voor de mrs H.W. Rappard en J. van Rees, 
die sinds 1770, resp 1771 te Nijmegen de advocatuur hadden uitgeoefend. 
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Toch zou ook de Nijmeegse rechterlijke organisatie niet ontsnappen aan 

de hervormingen van het nieuwe tijdsgewricht. Een eerste knauw kreeg 

het stedelijke zelfbewustzijn door het 'Reglement voor het bestuur van het 

departement Gelderland' van 1802, dat de zwaardere strafvonnissen van 

de Nijmeegse stedelijke gerechten aan de goedkeuring (approbatie) of 

bekrachtiging (aucthorisatie) van het Departementale Gerechtshof onder

wierp en dat bovendien de Nijmeegse schepenen hun aloude hoedanig

heid van 'rigteren in causis cnminalibus in den Rijke van Nijmegen' ont

nam.121 

Maar dat was nog niets vergeleken met wat er in 1807-1808 gebeurde. 

Toen vaardigde koning Lodewijk Napoleon op één en dezelfde dag een 

tweetal onderling samenhangende reglementen uit op respectievelijk het 

bestuur en de rechtspraak van de 31 gemeenten van de eerste klasse in het 

Koninkrijk Holland, waaronder ook Nijmegen. Deze brachten óók voor 

Nijmegen de al zo lang vruchteloos nagestreefde122 personele scheiding 

van 'de administratie der politie'- in de zin van bestuur - en 'de uitoefe

ning der justitie'. In elk van de genoemde gemeenten werd het bestuur 

opgedragen aan een burgemeester en vier wethouders, die 'geenerlei reg-

terlijke bedieningen waarnemen' mochten, de civiele en criminele recht-

121 Zie de artt. 68-70 van dit reglemept, onder meer in druk verschenen in· Staatsregeling νουι 
de Bataafsclw Republiek en reglementen voor de bijzondere depai tementen, Zutphcn 1802, pp 57-
103. Dit toezicht van het Departementale Gerechtshof was met name een bittere pil voor 
het Raadsgencht, dat eeuwenlang in enige - en dus ook hoogste - instantie gevonnist had 
bi] 'arrest'. Ook weer een 'rijksstedehjke reminiscentie'... 

122 Vgl. M.W. van Boven, De rechterlijke instellingen ter discussie De geschiedenis van de wetgeving 
op de rechterlijke organisatie m de periode 1795-1871, Nijmegen 1990, pp 78-79,121 en 187 
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spraak aan een zevenhoofdige schepenbank, welker leden geen burge

meester of wethouder mochten zijn.'11 

Aldus werden zeven van vijftien door de koning benoemde en op 5 febru

ari 1808 geïnstalleerde 'vroedschappen' als leden van de schepenbank 

'nieuwe stijl' met de civiele en criminele rechtspraak ter stede belast.,:4Zij 

zagen zich daarbij voor de eigenaardige moeilijkheid geplaatst, dat 

Nijmegen vanouds vier stedelijke gerechten kende: naast de schepenbank 

'oude stijl' de raad, die naast een regelgevende en een veelheid van 

bestuurlijke taken ook een rechterlijke taak vervulde, het burgemeesteren 

- en het buitengericht. Welnu, de regelgevende en bestuurlijke taken 

waren ingevolge de nieuwe wetgeving overgegaan op burgemeester en 

wethouders, terwijl de nieuwe vroedschap volgens artikel 44 van de wet 

van 13 april 1807 slechts enkele wettelijk omschreven bestuurlijke taken te 

123 Vgl het Koninklijk Decreet d d. 23.10.1807 houdende Reglement op het bestuur der 
gemeenten van de eerste klasse, artt. 1 en 12, alsmede het Koninklijk Decreet d.d 
23.10 1807 houdende Reglement op de uitoefening der justitie in de gemeenten van de eer
ste klasse, alwaar dezelve tot nu toe met de administratie der politie is gecombineerd 
geweest. In. Verzameling van wetten van Zijne Majesteit den Koning van Holland, mitsgaders 
pubhcatiën, decreten, besluiten en notificatten van hoogstdcszelfs ininisters, 8 din , Amsterdam 
1809-1810, II pp. 94 en 163-178 en IV pp. 279-284. Beide reglementen zijn als uitvoeringsre
gelingen te beschouwen van de Wet over het bestuur in de departementen van 13 4.1807 
(Verzameling enz. II, pp 37-74,123-132 en 157-163), waarvan art 42 de personele scheiding 
van 'politic' en 'justitie' als streefdoel poneerde Wel was de combinatie van een rechterlij
ke functie met het lidmaatschap van een stedelijke vroedschap - dat weinig om het lijf had 
en onbezoldigd was - toegestaan (art. 13 van het Reglement op hel bestuur enz. d.d. 
23.10 1807) 

124 Vgl. voor de benoeming (bij koninklij'k decreet d d 20 1 1808) en de installatie van de bur
gemeester, de 4 wethouders, hun 4 plaatsvervangers en de vroedschap H.J.J Hendriks, De 
stedelijke regering van Nijmegen onder Schimmelpenmnck en koning Lodewijk Napoleon 
(1798) 1805-1808, in H J.J Hendriks e a , Nijmegen ondei Raadpensionaris, Koning, Keizer en 
Souveräne Vorst, Zutphen 1971 (Gelderse Historische Reeks 2) pp 45 vlg, Duyünckx, 
Burgemeesters (nt 38) p. 188 1 k. N.B De in nt 123 vermelde reglementen betitelden met 
alleen de gemeenteraden als 'vroedschappen', maar ook de leden van die raden. 
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vervullen had.1" Bijgevolg zat er voor hen niets anders op dan - geheel en 

al overeenkomstig het Reglement op de uitoefening van de justitie in de 

gemeenten van de eerste klasse - de rechterlijke taak van de vroegere ste

delijke raad over te nemen. 

Maar wat te doen met het Burgemeesteren - en het Buitengericht? De twee 

burgemeesteren van vroeger waren vervangen door één burgemeester en 

juist deze mocht zich - evenmin trouwens als de wethouders - niet met 

enigerlei judicièle taak occuperen... Anders lag het met Buitengericht, dat 

bij toerbeurt door een drietal schepenen (de zgn. 'blokjes') gevormd werd. 

De eenvoudigste oplossing ware geweest de rechterlijke taken van deze 

beide gerechten eveneens over te nemen. Het evengenoemde reglement 

voorzag immers slechts één stedelijk gerecht, de schepenbank 'nieuwe 

stijl'. Toch vond men een andere, ingenieuze oplossing, waarin naar ik 

vermoed Johan in de Betouw, steeds bedacht op het zoveel mogelijk 'con

serveren' van de eigenheden van de Nijmeegse 'Stadtverfassung', de hand 

zal hebben gehad. Men hield deze beide gerechten overeind, maar liet ze 

'bedienen' door twee, respectievelijk drie gedelegeerde schepenen-commis

sarissen uit de schepenbank 'nieuwe stijl', waardoor men ze naar buiten 

toe kon voorstellen als een soort onderafdelingen van de schepenbank. 

Rechtshistorisch beschouwd was dat in de gegeven omstandigheden een 

zeer verantwoorde oplossing. Juridisch beschouwd waren deze beide 

gerechten immers te beschouwen als gerechten, waaraan respectievelijk 

125 Afgezien het opmaken van voordrachten voor de vervulling van vacatures in de gelederen 
van de wethouders, hun plaatsvervangers en in de vroedschap zelf, het vaststellen van de 
jaarlijkse rekeningen en begrotingen van de gemeente. Daarnaast had de vroedschap nog 
de bevoegdheid de Landdrost en het college van Β & W te adviseren inzake de belangen 
van de gemeente en klachten en 'remonstrantien dienaangaande. 
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de raad en het schepenbank om redenen van doelmatigheid bepaalde hun 

toekomende rechterlijke bevoegdheden gedelegeerd hadden, hetgeen 

blijkt uit het rechtsmiddel, dat vanouds tegen de vonnissen van deze beide 

gerechten openstond. Van de sententies van het burgemeesterengencht 

was reauditie mogelijk door de raad, van die van het buitengericht door de 

schepenbank. En reauditie oftewel 'herhoring' was in het algemeen een 

rechtsmiddel tegen de beslissing of uitspraak van een gedelegeerde rech

ter, waarbij het voltallige college, waartoe de gedelegeerde rechter 

behoorde, ex usdem actis besliste of de aangevochten beslissing of uit

spraak rechtmatig geweest was of niet.126 

Tegen deze achtergrond was de gevonden oplossing alleszins verdedig

baar. Hadden voorheen de burgemeester in 'hun' gericht recht gesproken 

als gedelegeerden van de raad, nu de rechterlijke competentie van de raad 

was overgegaan op de schepenbank 'nieuwe stijl', belette niets deze bank 

om als rechtsopvolgster van de vroegere raad bepaalde schepenen uit 

haar midden om dezelfde redenen en ter uitoefening van dezelfde rech

terlijke taken te delegeren. En wat het Buitengericht betrof veranderde er 

evenmin iets, omdat de schepenbank 'nieuwe stijl' tevens de rechtsop

volgster was van het vroegere Schepenengericht en als zodanig eveneens 

kon delegeren. In beide gevallen geschiedde die delegatie met instand

houding van de bestaande rechtsmiddelen. Toen dan ook burgemeester 

126 Zie hiervoor nt 91 Bij het 17de- en 18de-eeuwse Hof van Holland stond bij voorbeeld het 
rechtsmiddel van leaudüie open tegen de beslissingen of uitspraken van de raadsheer of 
raadsheren 'ter rolle' (de 'rolrechters' van dit hof). Zie J. van der Linden, Verhandeling over 
de judiaeele piactijcq of forni van procedeeien, voor de Hoven van Justitie m Holland gebruikelijk, 
2 din., Leiden 1794-1798!, I pp 317-323. Vgl. over de reauditie van de sententies van het 
burgemeesteren - en het buitengericht A Delahaye, Het rechterlijk archief der stad Nijmegen 
UW-ISU, Nijmegen 1951 pp XII en XVIII. 

46 



J.E. Sanders van Well in de vroege zomer van 1808 in het kader van een 

door Landdrost van het Departement Gelderland georganiseerde enquête 

een waslijst van vragen over zijn gemeente te beantwoorden kreeg, ant

woorden hij - naar ik vermoed door In de Betouw gesouffleerd - op die 

over het Nijmeegse 'justitiewezen', dat er in Nijmegen 'thans' nog slechts 

drie gerichten waren, waarna hij in enigszins verhulde bewoordingen het 

zoeven geschetste stedelijke rechterlijke bestel de revue passeren liet.127 

Een tweede probleem, dat zich in het kader van Nijmegens nieuwe rech

terlijke organisatie manifesteerde, was, dat vanouds èn bij het 

Raadsgericht èn bij het Schepenengericht in criminele zaken recht gevor

derd was door of namens één van de beide 'regerende' burgemeesters. 

Omdat de ene burgemeester 'nieuwe stijl' zich niet meer in zaken van jus

titie mocht moeien, dreigde op dit punt een lacune. Omdat deze situatie 

zich ook elders voordeed, had de koning hierin voorzien. Ook bij het nieu

we Nijmeegse gerecht werd door hem een Procureur des Konings benoemd, 

die voortaan in 's konings naam als een soort officier van justitie zou gaan 

optreden. Wijselijk had de koning daarbij zijn kans laten vallen op een telg 

127 Vgl. P.D Keijmel (ed ), Statistieke beschnjvmgcn van de steden en het platteland van Gelderland 
uü 1808, 3 d in , Arnhem 1986 (Werken Gelre 37), III, pp 28-31 Ter zake van het 
Burgemeeslerengencht merkt hij op 'Van het voormalige Borgemeesterengencht viel 
voorheen appel aan het collegie van gezamenthjke schepenen en raaden [lees* de raad]. 
Dan de zaaken, voorheen gehoord hebbende aen den raedt, uit hoofde der dissolutie van 
gemeld collegie alnu aan dat van schepenen zijn overgegaan, zo zoude ook thans in cas 
d'appel het collegie van schepenen behooren te erkennen [lees: kennis te nemen van] in 
zaaken, door commissarissen tot het voormalige Burgemeesterengencht ter eerster instan
tie gewezen'. Deze voorzichtige bewoordingen vonden hun grond mijns inziens daarin, 
dat hij het Departementale Gerechtshof te Arnhem als departementale appèlrechter in 
civiele zaken met voor het hoofd wilde stoten. Dat als rechtsmiddel tegen de vonnissen van 
het Burgemeesterengerecht appel genoemd werd, vond zijn oorzaak daarin, dat de 
Nijmeegse raad bij resolutie d.d. 20 7 1741 dat van reauditie had vervangen door dat van 
appel. Dat het men maar zo. Bij het Buitengericht bleef de reauditie in zwang. 
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uit een bekend Nijmeegs junstengeslacht, mr. W.S.J. Moorrees, die als 

ervaren advocaat en fiscaal der stad goed thuis was in het Nijmeegse straf

recht. p-ê 

Ofschoon het nieuwe Nijmeegse gerecht reglementair schepenbank heette 

en ofschoon de leden ervan zich dan ook schepenen noemden, het gerecht 

zelf noemde zich anders, namelijk: Het collegie provisioneel met de justitieele 

fiinctïén binnen Nijmegen gechargeerd.™ Of dit nu geschiedde om het ver

schil met de schepenbank 'oude stijl' te accentueren, uit recalcitrantie of 

uit eigengereidheid, het 'provisioneel' is in elk geval wèl duidelijk, want 

het koninklijke reglement van 23 oktober 1807 stelde de creatie van deze 

schepenbanken nieuwe stijl in de grotere steden als een voorlopige voor

ziening voor, getroffen in afwachting van de invoering van de nieuwe, 

nationale rechterlijke organisaie, die toentertijd in voorbereiding was. 

Zoals in dit land wel meer het geval is duurde dat provisionele nogal lang, 

om precies te zijn tot 20 mei 1811. Toen Lodewijk Napoleons koninkrijk 

bezuiden de Waal in 1810 ingelijfd werd bij het Franse keizerrijk en toen 

Napoleon in juni 1810 de leden van Nijmegens nieuwe conseil municipal 

benoemde, bleven de provisionele schepenen van 1808 gewoon zitten, 

eenvoudig omdat te hunnen opzichte niets geordonneerd was en omdat 

128 Zie Van Boven, Reditcrlijke instellingen (nt 122) p. 188 nt 23 In de praktijk trad overigens 
voordien ook in Nijmegen vaak een zogenaamde advocaat-fiscaal namens de burgemees
ter als aanklager op. Deze functie werd door een advocaat ter stede als nevenfunctie ver
vuld Vgl over deze fiscaals bij de genchtsbanken in de vier Bovenambten: Ovcrdijk, De 
gem>onte{nt 80) pp. 47-51. 

129 Zie. G A N , Rechterlijk archief stad Nijmegen mv.nr 967 sub dato 19 2 1808. In de stukken 
uit 1808 en volgende jaren komt men overigens ook andere benamingen tegen als Het 
Collegie van Justitie der stad Nijmegen en De regtbnnk dei sind Nijmegen. In de stad Groningen 
opteerde men voor Vroedschappen, provisioneel belast met de justitieele functien Zie Van 
Boven, Rechterlijke mstelmgen (nt. 122) ρ 188 nt 22 
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de rechtspraak toch door moest gaan.110 

Van de zeven leden van het provisionele justitiecollege, die hun werkzaam

heden in februari 1808 aanvingen, was er slechts één geen jurist.131 Van de zes 

juristen was de meerderheid uit de Nijmeegse advocatuur afkomstig. De pri

mus onder hen was - alweer - de toen (1808) al bejaarde (76) Johannes in de 

Betouw, niet alleen op ancienniteitsgronden, maar vooral ook op grond van 

zijn doorwrochte, historisch èn praktisch gefundeerde kennis van het 

Nijmeegse recht. Zijn rechtsscheppende talenten à la Niméguoise zullen de 

H.H. Schepenen maar al te nodig gehad hebben, want de juridische proble

men waarvoor men zich in het procedurele vlak gesteld zag, waren niet 

gering... Zo was er voor de schepenbank nieuwe stijl geen nieuw procesrecht 

ontworpen. In andere steden moge dat minder problematisch zijn geweest, 

in Nijmegen stelde zich het eigenaardige probleem van de samensmelting 

van twee vroegere gerechten, de raad en de 'oude' schepenbank, die elk hun 

eigen modus procedendi gekend hadden. Al improviserend moesten de heren 

zelf maar hun 'stijl van procederen' creëren, wat nog lukte ook."2 

Het toe te passen, te Nijmegen geldende materiele civiele en strafrecht, dat 

niet veranderd was, baarde het college minder hoofdbrekens, althans tot 

1809, in de loop van welk jaar het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk 

130 Vgl. Buyhnckx, Burgemeesters (nt 38) p. 188 In de nieuwe 'municipale raad' had van de 
zeven schepenen alleen dr. Johannes in de Betouw daarin zitting Dit raadslidmaatschap 
was overigens rechtens verenigbaar met zijn rechterlijke functie 

131 Te weten J F X. Hamer. De overige 'provisionele' schepenen, J. in de Betouw, E. van der 
Gijn (ook Geijn), H.W Rappard, J van Rees, F Ν W Schcnck van Nijdeggen en J Ρ A. Vos, 
waren allen jurist 

132 Naar mijn voorlopige indruk nam men in principe de 'stijl' van de oude schepenbank tot 
richtsnoer en uitgangspunt met bijmenging van procedurele elementen uit de processtijl 
van het vroegere Raadsgericht, met name in zaken, die vroeger ter competentie van dat 
gericht gestaan hadden, zoals matrimomele. 
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Holland en het Wetboek Napoleon ingengt voor het Koningrijk Holland, in wer

king traden111. Het moeten rechtspreken volgens een wetboek zal ook voor 

deze Nijmeegse rechters - net als voor alle andere in Lodewijk Napoleons 

koninkrijk - een geheel nieuwe ervaring geweest zijn. 

Nog volop bezig met dit gewennings- en inwerkproces werden 'Hun 

Weledele en Waerde Heeren' echter door nieuwe ontwikkelingen, waar

aan zij part noch deel hadden, overvallen. Gedwongen door zijn keizerlij

ke broer moest Lodewijk Napoleon de gebiedsdelen van zijn koninkrijk 

bezuiden de Waal, de Merwede, het Holland Diep, het Volkerak en de 

Grevelingen bij een tractaat van 16 maart 1810 aan Frankrijk afstaan.njHet 

Senatusconsulte organique van 24 april 1810, waarbij ter uitvoering van dit 

tractaat 'les pays situés sur la rive gauche du Rhin' bij het Franse keizer

rijk ingelijfd werden, creëerde onder meer het nieuwe Franse departement 

van de Monden van den Rijn met 's-Hertogenbosch als hoofdstad. Het 

was in dit departement, dat Nijmegen als kersverse Franse grensstad 

kwam te liggen. Op het stuk van de rechterlijke organisatie bepaalde dit 

senatusconsult: 'Le département des Douches - du-Rhin sera du ressort de 

la cour impériale de Bruxelles'.135 Een keizerlijk decreet van twee dagen 

later bepaalde, dat Nijmegen de hoofdplaats zou worden van één van de 

drie arrondissemen[t]s de sous-préfecture waarin het departement van de 

Monden van den Rijn bestuurlijk verdeeld zou worden en dat er in iedere 

chef-lieu de sous-préfecture een rechtbank van eerste aanleg zou worden 

gevestigd, bestaande uit ten minste drie rechters, twee plaatsvervangers, 

133 Respectievelijk op 1 2 en op 1 5 1809. 
134 Koninklijke Staalscourmil 1810 no 85. 
135 Zie voor dit senatusconsult (artt 1,2 en 6) CJ Fortuijn, Vnzameling van loellen, besluiten en 

andere regtsbwnnen van Franschen oorsprong enz , 3 din., Amsterdam 1839-1841,1, pp 2-3 
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een procureur des keizers en een griffier l̂ <, 

Maar hoezeer het streven van Franse zijde er ook op gericht was de Franse 

rechterlijke organisatie en een groot deel van de Franse wetgeving per 1 

januari 1811 in deze nieuwe Franse gebiedsdelen in werking te doen tre

den,117 noch het een noch het ander lukte. Het vertragende obstakel vorm

de een in dat jaar (1810) aan de gang zijnde grootscheepse reorganisatie 

van het Franse rechterlijke bestel. Weliswaar waren de hoofdlijnen van de 

nieuwe rechterlijke organisatie ten tijde van de annexatie al neergelegd in 

de Loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'admistration de la justice van 

20 april 1810,™ maar de verschillende noodzakelijke uitvoeringsregelin

gen kwamen pas in de zomer van dat jaar tot stand1" en het invoeringsbe-

sluit voor de 'neuf départemens formés du territoire de la Hollande' pas 

op 25 november 1810.'™ Dit laatste bepaalde, dat de 'nouveau Code crimi-

136 Keizerlijk decreet van 26 4 1810 artt 1 en 17 (Bulletin des Lois 284 nr 5371). Ook in 
Fortuijn, Veizamelmg (nt. 135) III, pp 127-135. Keizerlijke decreten van 14 mei 1810 
bepiialden onder meer decircumscriptie van het arrondissement Nijmegen en zijn inde
ling in kantons, in elk waarvan een vrederechter (juge de paix) zou zijn. zie Fortuijn, 
Verzameling, III, pp 136-139. 

137 Vgl Van Boven, Rcchteilijke instellingen (nt 122) pp 231-232 Vgl voorts het keizerhj'k 
decreet van 15 mei 1810 (art 23), de twee van 22 juni 1810 en het bekende decreet van 8 
november 1810, waarbij een groot gedeelte van de toen geldende Franse wetgeving èn 
de vij'f codes per 1 januari 1811 in de departementen van de Monden van de Rijn en van 
de Monden van de Schelde alsmede in het arrondissement Breda executoir verklaard 
werden Zie. Fortuijn, Verzameling (nt 135) I, respectievelijk pp. 4-5, 6-10 en 13-66. 

138 Bulletin des lois no 282, 5351, ook in L Rondonneau, Collection des lois françaises I. I 
déclarées ƒ J exécutoires dans les Départemens de la Hollande etc., Paris 1811,1, pp. 493-508. 

139 Keizerlijke decreten d d 6 juh en 18 augustus 1810 (Bulletin des Lois nos 300 en 309; ook 
in· Rondonneau, Collection (nt 138) I, pp 511-537 en 541-563) 

140 Décret impérial relatif à la mise en activité du nouveau Code criminel et de la nouvelle 
organisation judiciaire, in: Bulletin rfes Lois no 329 en Fortuijn, Verzameling (nt. 135) I, pp 
67-68 Met de 'nouveau Code criminel' was met de Code pénal van 1810 bedoeld, maar de -
nog met ingevoerde - Code d'insti iiclion criminelle van 1808 zoals duidelijk blijkt uit het eer
dere keizerlijke decreet van 23 juli 1810, in: Bulletin des Lois 304 en Rondonneau, Collection 
(nt 138)1, pp. 540-541 
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nel', de nieuwe wetgeving op de rechterlijke organisatie en 'les différens 

Codes de l'Empire' in het ressort van ieder cour impériale pas in werking 

zouden treden op de dag van de installatie van het desbetreffende hof 

(artt. 2 en 4).1" Tot zolang moesten de civiele en de strafrechtspraak van de 

bestaande gerechten op de oude voet voortgaan (art. 3). 

Welnu, aangezien het Brusselse keizerlijke gerechtshof, in welks ressort 

Nijmegen gelegen was, begin 1811 nog niet geïnstalleerd was, moest het 

Nijmeegse provisionele justitiecollege wel met zijn werkzaamheden door

gaan, al krijgt men uit de bewaard gebleven schriftelijke neerslag van des-

zelfs acta et gesta de indruk, dat de heren zich na 1 januari 1811, de oor

spronkelijk voorziene datum van de judiciële en legislatieve 'verfransing', 

niet al te druk meer maakten. Te lang had het gemodder geduurd, te groot 

was de onzekerheid over wat niet meer of al wel gold en over wat wan

neer komen zou.. .n : 

Aan deze onbevredigende toestand van alsmaar afwachten kwam op 20 

mei 1811 een einde. Zoals reeds vermeld werd op die dag dan toch einde

lijk het Brusselse keizerlijke gerechtshof geïnstalleerd, hetgeen ipso iure 

betekende, dat het Nijmeegse provisionele justitiecollege zijn taken als 

geëindigd kon en zelfs moest beschouwen. Ongetwijfeld zullen de H.H. 

oud-schepenen die dag aanwezig zijn geweest bij de door de onderprefect 

141 Of dit decreet op het stuk van de invoering per 1.1.1811 van de in het eerdere decreet van 
8 november 1810 vermelde massa Franse wetgeving (vgl. nt. 137) gclied en al derogeerde 
aan dat laatsbedoelde decreet, valt mijns inziens te betwijfelen, al heeft men het in 
Nijmegen feitelijk wel zo opgevat Een grondige behandeling van dit vraagstuk zou hier te 
ver voeren en vergt bovendien nader onderzoek. 

142 Men bedenke in dit verband, dat blijkens het proces-verbaal van de installatie van het 
Brusselse keizerlijke gerechtshof (zie nt 2) het besluit van keizer Napoleon, waarbij hij de 
installatie van dat hof op 20 mei 1811 bepaalde, dateert van 30 april daaraan voorafgaan
de. Begin mei 1811 zal men hiervan in Nijmegen nog niets geweten hebben . 
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Louis Gaston de Bonnechose verrichte installatie van het Nijmeegse ν re

degerecht, waarvoor 'tout Nimcgue' uitgenodigd werd.'41 Maar de daar

door - wellicht bedoeld? - gewekte indruk, dat het raderwerk der justitie 

te Nijmegen niet stilstond, was gezien de bescheiden competentie van de 

juges de paix wel zeer geflatteerd. In feite stonden vrijwel de hele civiele en 

de overtredingen te boven gaande strafrechtspraak bij gebrek aan een 

competent rechterlijk orgaan wél stil en dat, terwijl officieel op 20 mei de 

Franse wetgeving executoir geworden was... 

Gelukkig duurde die onmogelijke toestand slechts een kleine vier weken, 

want tegen 15 juni (1811) arriveerde Bernard Storm, raadsheer in het 

gerechtshof te Brussel en oud-president van het Departementaal 

Gerechtshof van Brabant144, om ingevolge de hem door dat hof verstrekte 

opdracht het Nijmeegse tribunal de première instance te installeren.14'' Die 

plechtigheid vond op de 15de juni om 11.00 uur 's ochtends plaats in het 

Palais de Justice, ci-devant Hôtel de la Mairie de Nimcgue. Niet alleen de te instal

leren leden van deze rechtbank had hij doen convoceren, maar ook 'les prin

cipaux fonctionnaires publics de cette ville' had Storm doen inviteren. Nadat hij 

een inleidend openingsspeechje gehouden had, deed hij voorlezing van zijn 

143 Vgl. M.J. Sleenkamer, De stedelijke regering van Nijmegen lussen 16 februari en 25 juli 
1810, in: Hendriks e.a., Nijmegen onder Raadpensionaris (nt 124) ρ 82 Over De Bonnechose· 
aldaar p. 63 en de in de noten vermelde literatuur. 

144 Zie over hem" Van Boven, Rechterlijke instellnigen (nt 122) p. 232, ι h bijz nt 27 
145 Zie voor het proces-verbaal van installatie d d 15 6.1811 GAN, rechterlijk archief van het 

kanton en arrondissement Nijmegen 1811-1838, inventaris-H.A M Janssennr 619pp 10-
15. Storm, die als coinnnsviire-installaieur belast van met de installatie van alle rechtbanken 
van eerste aanleg in de nieuwe Franse departementen bezuiden de Waal, Mervvede en? , 
installeerde op 10 6.1811 die te Breda, op 116 die te 's-Hertogenbosch, op 15.6 die te 
Nijmegen en op 17.6 die te Eindhoven. Zie W M Lindemann, Invenlarissen van de leclüerlij-
ke arclneven m de provincie Noord-Brabant uit de periode 1811-1838, 's-Hertogenbosch 1989 
(Inventarisreeks Rijksarchief Noord-Brabant 40) p. 3. 
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Tot president: 

Tot 'juge d'instruction'. 

Tot 'juge': 

opdracht en vervolgens van het keizerlijke benoemingsbesluit.1* Benoemd 

bleken te zijn: 

Johannes in de Betouw, voorheen president 

van het gerecht van Nijmegen. 

Guillaume Gilles [W.S.J.] Moorrees, [voor

heen Procureur des Konings bij het 

Nijmeegse College van Justitie]. 

[F.N.W.] Schenck van Nijdeggen, voorheen 

'juge au tribunal de Nimègue'. 

Tot rechtcrs-plaatsOervangers: [E.] van der Gheijn, voorheen 'juge au tri

bunal de Nimègue'. 

[L.J.?] Smits, voorheen 'Procureur Fiscal du 

district de Nimègue'. 

[J.P.A.] Vos [geschreven 'Voss'], voorheen 

'juge au tribunal de Nimègue'. 

Jean Heijmans, voorheen 'avocat à 

Bruxelles'. 

Ja[c]q. Jos. van der Renne, voorheen 'juge 

suppléant au tribunal civil de Ruremonde'. 

Louis-Jean [geschreven: Loisjean] de Bouin, 

voorheen 'employé à la Préfecture de la 

Dyle'.'47 

Tot 'Procureur Impérial': 

tot diens substituut: 

Tot griffier: 

146 Au Palais de St. Cloud le 30 Avril 1811 Onbekend is mi) of en in hoeverre de benoemden 
tevoren voor dit ambt gesolliciteerd hadden dan wel voor een fait accompli gesteld wer
den Beide kwamen voor. Vgl Van Boven, Rechici lijkc m^tcllm^cn (nt 122) pp 253-260. 

147 De tussen rechte haakjes geplaatste letters en zinsdelen zijn van schrijver dezes. Het sprak 
thans vanzelf, dat alle benoemden jurist waren, omdat art 64 van de wet van 20 4.1810 (nt. 
138) bepaalde: 'Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance. 
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Vervolgens ging Storm over tot beëdiging van de benoemden, die allen de 

formule uitspraken 'Je jure obéissance aux constitutions de l'Empire et 

fidélité à l'Empereur', behalve dan de nog afwezige griffier De Bouin. 

Daarna verklaarde de commissaire-installateur de rechtbank van eerste aan

leg te Nijmegen 'légalement constitué' en verleende hij het woord aan de 

Keizerlijke Procureur Heijmans, die zich in zijn vlammende betoog als een 

fervent aanhanger van het Napoléonisme deed kennen. Hij putte zich 'avec 

énergie' uit de 'différends vues [sic!] et les défauts multiples de la jurisprudence de 

la Gueldre' op te sommen. Na de 'sages dispositions des différens codes de 

l'Empire''m herinnering gebracht te hebben, die te beschouwen waren als 'les 

fruits des vastes conceptions de notre infatiguable monarque', beijverde hij zich 'les 

ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit 
et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans' [...]. Qua bezetting (3 rechters, van wie één 
voorzittend rechter, 3 plaatsvervangende rechters, 1 griffier, 1 keizerlijk procureur en 1 
substituut-procureur des keizers) voldeed de/e Nijmeegse rechtbank van eerste aanleg 
geheel aan de getalsmatige norm, vastgelegd in het als bijlage bij de wet van 20 april 1810 
gevoegde Tableau indicatif du nombre déjuges, suppléans et substituts dont <*cia composé chaque 
Tribunal de premièie instance, dat de rechtbank te Nijmegen onder die van de 5de klasse -
die van de kleinste - gerangschikt had. Opmerkelijk is voorts, dat weliswaar de rechters en 
rechters-plaatsvervangers allen uit het Nijmeegse - en in meerderheid zelfs uit het 
Nijmeegse justitiecollege - afkomstig waren, maar dat de keizerlijke procureur, diens sub
stituut en de griffier - die uiteraard smetteloos Frans moest kunnen schrijven - uit de voor
malige - al in 1796 in Frankrijk ingelijfde - Oostenrijkse Nederlandse herkomstig waren. 
Twee van deze drie waren gezien hun vorige functies vertrouwd met het werken in het 
rechterlijke en administratieve apparaat van het Napoleontische regime, terwijl de derde, 
de Brusselse ex-advocaat Heijmans, zich al op de installatiezitting ontpopte als een vurige 
'Napoleonist'. Napoleon zelf had trouwens op het allerlaatste moment beslist, dat de pio-
cureuis impériaux bij de rechtbanken van eerste aanleg 'sujets qui n'appartiendraient pas à 
la Hollande' dienden te zijn. Daarom werden het veelal 'Belgen', terwijl de oorspronkelijk 
voorgedragenen juge d'instruction werden. Zo zal het ook bij Moorrees gegaan zijn Zie 
Van Boven, Recliteilijkc instellingen (nt. 122) pp. 260-261. Vgl overigens J Logie, La magi
strature des cours et tribunaux en Belgique de 1794 à 1814, in justice et institiilionsfiançai-
sesen Belgique(1795-1815) Traditionsetinnovationsautourdel'annexion,s.l s d |1996Jp 372 
'[ . ] à partir de 1811, la magistrature fut essentiellement composée de juristes locaux Dans 
les dernières années de l'Empire, apparut toutefois une tendance à nommer de jeunes sub
stituts, loin de leur ville d'origine'. 
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avantages multipliés, que les Imbitants de cet arrondissement allaient recevoir par la 

publication des dits codes napoléoniens' aan te tonen, hetgeen hij 'avec sagesse' 

deed. Hij vervolgde zin discours met een laudatie van 'Ie nouveau Code d'in

struction criminelle', blijkens welke de wetgever 'avait pris toutes les précautions 

pour assurer la punition, si elle était nécessaire, et [pour] protéger l'innocent mal

heureux contre lequel le hazard aurait pu faire naître des indices mal fondés' 

Zijn peroratie liep uit op een demonstratieve voetval voor de keizer In alle 

toonaarden loofde hij 
'la Piovidencc de cc que le pouvoir nouvel am ait clé confié a un monaïque d'un génie a^ez piofond 

poni découuiii lespiincipesdel'ordresocial.assezvastepoui éclanci l'opinion publique, assezpuis-

sniit pom vaincre toutes les résistances et les piéjugés et doué d'un cai acta cawz niagnaniinc poni 

pieféiei le règne des loixau régime absolu' 

Hoe moet het de oude, toen 79jarige (!) Johan in de Detouw te moede 

geweest zijn bij het obligate aanhoren van de snorkenge vleipraat van 

deze ambitieuze paladijn van het regime van de kleine korporaal met 

geaccapeerde keizerstitel? Hij, die zijn door échte keizers geprivilegieerde 

vrije njksstad had zien degraderen tot chef-lieu de sous-préfecture. Hij, de 

onbetwist eerste onder de Nijmeegse iurisconsulti, die als geen ander weg

wijs was in het geschreven en ongeschreven Nijmeegse recht, in de 

Gelderse stad- en landrechten, in de werken van Goris, De Sande, 

Schrassert en andere Gelderse rechtsgeleerden, uitgerekend hij moest hier 

nu een bombastisch-denigrerend betoog over 'les défauts multiples de la juris

prudence de la Gueldre' over zich heen laten gaan uit de mond van een uit 

Brussel afkomstige carrièremaker146, van wie men zich kon afvragen wat hij 

148 De kci/crlijke procureurs maakten deel uil van het hierarchisch gestructureerde Openbaar 
Ministerie en stonden 'onder de bevelen' van de procureur-generaal bi) het keizerlijk 
gerechtshof in welks ressort de rechtbank van eerste aanleg, waarbij 7ij aangesteld waren, 
gelegen was. Bovendien fungeerden zij op het stuk van de rechterlijke discipline 'als rappor
teurs voor de regering'. Zie: Van Doven, Rechterlijke Instellingen (nt 122) pp 242 en 246-247 
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eigenlijk van dat Gelderse recht wist Om dan nog maar te zwijgen van 

diens bewieroking van de kwaliteiten van de Franse wetboeken tegenover 

een man, die als lid van de Bataafse codificatiecommissie- 1798 zijn beste 

krachten gegeven had aan het codificeren van het lijfstraffelijke recht..."" 

Helaas vermeldt hetzelfde proces-verbaal slechts, dat 'Monsieur Ie 

Président' aan het slot van de séance een 'discours' hield 'analogue à la cir

constance'... Heeft hij met enige rake 'understatements' gerepliceerd of 

hield hij zich wijselijk op de vlakte? Of was hij al zó doof, dat hij de bral

lende toespraak van de procureur zonder er veel van te verstaan maar 

over zich heen had laten komen?1™ Wij weten het niet. Veel deed het er in 

elk geval niet meer toe wat hem betrof. Hij had zijn voornaamste werk 

gedaan, hij had - zoals men dat pleegt te zeggen - 'zijn tijd gehad'. Zoals 

ik de mijne, si parva licet componere magnis. 

149 Zie. O Moorman van Kappen, W. Frouws en Β H.A van der Woude (cd ), De ontwcqien 
Lijfstraffelijk Wetboek 1801 en 1804, dl. 1. Het Ontioci p-Lijfstmffelijk Wetboek 1801, Zufphen 1982 
(Werken Stichting OVR 9) pp. XIX en XXIII 

150 Bij keizerlijk decreet van 21.6.1810 was hij reeds tot lid van de Nijmeegse conseil inuijicipnl 
benoemd, welke nevenambt met het rechterschap verenigbaar was Nochtans vroeg hij op 
9 januari 1812 - twee dagen na zijn 80ste verjaardag - zijn ontslag als raadslid aan. Toen 
daarop eind november 1812 nog geen reactie ontvangen was, bleef hij na de raadsvergade
ring van 29 november 1812 eenvoudig weg Zie Buylinckx, Burgemeesters (nt 38) ρ 1821k. 
Ik vermoed, dat hij ook als president van de rechtbank niet lang meer /al zijn aangebleven 
Hij overleed te Nijmegen op 11 november 1820 op 88 jarige leeftijd. Zie over hem P.C 
Molhuysen e a (red ), Nieutu Nederlandsdie Biografisch Woordenboek, 10 d i n , Leiden 1911-
1937 (onverand. herdr Amsterdam 1974) VI, pp 110-111 en de aldaar vermelde literatuur, 
M A F.T. van Son, De familie In de I3etou(w), in Afstemmen op afstammen, Nijmegen 1980, 
pp 151-154 en de aldaar vermelde literatuur In beide biografische notities wordt sterk de 
nadruk gelegd op zijn activiteiten en publicaties als lokaal archeoloog en historicus 
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