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STELLINGEN 
BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 

JURIDISCH HUMANISME EN COSTUMIERE ACCULTURATIE 
INHOUDS- EN VORMBEPALENDE FACTOREN VAN DE ANTWERPSE CONSUETUDINES 

COMPILATAE (1608) EN HET GELDERSE LAND- EN STADSRECHT (1620) 
 

BRAM VAN HOFSTRAETEN 
 

 
1. Ook binnen het costumiere veld laten de verworvenheden van het juridisch humanisme zich voelen. 

Naast een tendens tot systematiseren manifesteert de invloed van de mos gallicus zich tevens in een 
ontvoogde grondhouding waarbij zich een autoritatieve degradatie van het Romeinse recht voordoet 
welke op haar beurt ruimte creëert voor een doorgedreven rationalisatie van het geredigeerde 
gewoonterecht. 

 
2. De Antwerpse variant van het juridisch humanisme is niet extreem, maar bewandelt een gematigde 

en pragmatische via media. Deze combineert een kritische grondhouding met de bartolistische 
bruikbaarheid van het Corpus Iuris voor zover dit rationeel en non a contrario de lokale gebruiken is. 

 
3. Anno 1608 kan te Antwerpen de zuiverheid van de gewoonte niet langer gegarandeerd worden. 

Naast een reële lexificatie en verwetenschappelijking van het geredigeerde ius proprium is hiervoor 
tevens de inmenging van de Antwerpse magistraat en de invloed van buitensteedse costumen bij het 
redactieproces verantwoordelijk. 

 
4. De materiële receptie van onder meer Franse rechtsgeleerde opinies en koninklijke wetgeving toont 

aan dat penetratie via politieke en mogelijk ook confessionele grenzen binnen Europa nog steeds 
bestaande is in de zeventiende eeuw. 

 
5. In het licht van de unificatie van het recht binnen de Nederlanden mag het fenomeen van 

costumiere acculturatie niet langer onderschat worden. De tandem Antwerpen-Roermond is slechts 
een eerste kennismaking met een ruimer -nog te ontginnen- terra incognita. 

 
6. Een onderzoek op basis van het gebruik van allegaties als weerspiegeling van het heersende 

intellectuele klimaat leent zich beter tot het schrijven van het rechtshistorische verhaal dan een 
analytische studie van bibliotheekcatalogi. 

 
7. De aandacht die actoren uit het verleden krijgen in de hedendaagse historiografie is niet altijd 

representatief voor hun historisch belang. Niet hij die schrijft blijft, maar wel diegene over wie 
geschreven wordt. 

 
8. De reconstructie van het verleden behoeft in de eerste plaats bruikbare bouwstenen. Het 

bronnenmateriaal en niet de plannen van de architect bepalen het uitzicht van het bouwwerk. 
 

9. In zijn maniakale zoektocht naar een perfect veilige samenleving, plaatst de hedendaagse homo 
praescribens zich in een gouden kooi. 

 
10. Niet alleen de wereld is klein, ook de geschiedenis ervan. Voor hen voor wie het nu allemaal reeds te 

snel gaat, liggen nog harde tijden in het verschiet. In het licht van de oneindigheid staat de mens 
immers nog maar in zijn kinderschoenen. 


