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door
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In het oude hertogdom Brabant is de ontwikkeling tot een
zelfstandig, met rechtspraak belast, college uit de regeringsraad
van de vorst, in grote lijnen niet anders geweest dan in de overige
Nederlandse gewesten. Deze ontwikkeling was een natuurlijk ge~

volg van de omstandigheid dat, na het uitsterven der inheemse
dynastieën, het merendeel onzer gewesten door de drang der po~

litieke gang van zaken, als vanzelf werd getrokken in de sfeer van
de Bourgondische invloed, zoals die zich sedert 1384 was gaan
ontwikkelen en zich na 1419 meer bepaaldelijk op het gebied der
Nederlandse gewesten was gaan richten. Zo zien wij dan ook in
1427 de erkenning van de Souverainen Raede van Brabant als een
op zich zelfstaand, rechtsprekend college naast de regeringsraad
van de Brabantse vorsten. Dat lichaam zetelde te Brussel en was
de laatste jaren van zijn bestaan ondergebracht in het gebouw,
dat tegenwoordig als Palais de la Nation wordt aangeduid. 1)

Deze Raad oefende in het algemeen zijn rechtsmacht uit over
het gehele gebied van het toenmalige hertogdom Brabant, waartoe
dus ook het grootste deel van de tegenwoordige provincie Noord~

Brabant behoorde. 2) De krijgs en staatkundige gebeurtenissen
in de tachtiger jaren der XVIde eeuw brachten echter de scheiding
tussen Noord en Zuid.

De stelselmatige omsingeling van het gebied en de stad van
Antwerpen door Farnèse leidden tot de val van die stad in 1585.
Dan is nog maar een kleine hoek van Brabant, de stad Bergen op
Zoom en omgeving aan het gezag der Noordelijke Staten onderwor~

pen. Deze stad horen wij reeds in 1586 klagen, dat de appèlzaken
onafgedaan blijven, omdat men van Brussel is afgesloten. 3) Het
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roemruchtig exploit van ons turfschip breidde in 1590 het aan
het gezag der Noordelijke Staten onderworpen gebied aanmerke~

lijk uit. Breda toch bevond zich sedert de coup de main van
Haultepenne reeds sedert 1581 in Spaanse handen.

Na de gebeurtenissen van 1585 en 1590 gaat de scheidingslijn
tussen de Noordelijke en Zuidelijke gewesten zich dwars door
Brabant heen consolideren en wordt het Statengebied van zijn
natuurlijke appèlrechter te Brussel afgesloten. Immers appèl van
het in Staatse handen geraakte deel van Brabant op Brussel was
natuurlijk uitgesloten.

In deze noodtoestand moest worden voorzien. De sedert 1586
ten opzichte van Bergen op Zoom genomen voorshandse maatregel
was onvoldoende gebleken. 4) In het Noorden nam men zijn toe~

vlucht tot eenzelfde voorlopige oplossing als men kort te voren,
en wel in 1582, getroffen had ten opzichte van de vervanging van
het hoogste centrale rechtscollege: de Grand Conseil de Mali~

nes. 5) Welnu, in Holland richtte men een nieuw, gelijkwaardig
duplicaat college van dat van Brussel op. Deze maatregel was in
de ogen der tijdgenoten zeker als een tijdelijke bedoeld. 6)

En zo zien wij dan, dat in het jaar na de verovering van Breda
op 26 September 1591 door de Staten Generaal te Den Haag een
nieuwe Brabantse Raad werd opgericht. 7) Men heeft hem ge~

dacht als een dubbelganger van de Brusselse Raad met dezelfde
bevoegdheden. Dit college kreeg zijn zetel op het Binnenhof. 8)
In 1648 kreeg het territoir van die Raad zijn definitieve afron~

ding. 9) Men sprak recht volgens de stijl der Aartshertogen van
1604, waarop het college zelf later verschillende aanvullingen heeft
gemaakt. 10) De Raad paste het Brabantse recht toe voor zover
daar ten minste bij Staten Plakkaat niet van was afgeweken.

De Zuid zowel als de Noord Nederlandse Raad van Brabant
hebben tot aan de revolutie bestaan. Beide gingen in 1795 ten
onder. 11) Beide colleges zijn in het bezit geweest van juridische
bibliotheken, die van de Brusselse Raad ging in 1832 op in die van
het Cour d'Appèl aldaar. 12)

De Haagse boekerij is na enige omzwervingen terecht geko~
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DECISIO

BRABANTINA
s u PER

FAMOSISSIMA
Q u LE S T ION E,

QUA o....UiERITUR,

Utrum matrimonio, abfqlle paais dotalibllS contrafro,
& conjllgali bonorum communione, ftatuto domi
cilii exc1ufa. illa etiam exc1ufa cenferi debeat,

qlload bona contrahentium, in alio territo-
rio lira, ubi ftatutaria communio viget ?

Nttper i'l Suprema Brabantid! Curia, qUd! Hagd!-Co
mitum ejl, ventilata ac deciJà, rationihuJ muni.

fa, ~ ah objeélionibuJ V.i1Idicata.
AUCTORE

]OANNE ANDREA VANDER MUELEN,
Domino de Niecop, Portengerl &c. ejusdem Curix

Senatore &c. Aggeris qui DireceGn Viane.nfem
contra Leccam munit, Prxfeél:o, &c.

Nihil inter bom;l1el fte 1/ ;ndubitatum, ut 1JQ1J poJlit (!ieel Rliquiti fit v~
jujJijfimum) tarnen fuftipere 1u,mdam Jó/iCltam dubitati••e.... inquit Imp,
ju(\ini,nus i", N.vell. 44. tap, I. §. J.

Apud GUIL'IELMUM vande WATER, Bibliop.
MDCXCVIII.
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men op de griffie van de rechtbank te Breda. Daar mij is gebleken,
dat de wetenschap van de oorsprong en het bestaan van deze
boekerij in de laatste jaren te loor is gegaan, lijkt het mij nuttig
het bestaan er van nog eens onder de aandacht van belangstellen~

de juristen en historici te brengen.
De Raad was gevestigd buiten Brabant en heeft altijd in

hoofdzaak bestaan uit door de Staten Generaal benoemde Prote~

stantse, niet Brabanders, zulks in strijd met alle beloften en privi~

legiën. 13) Men kan dan ook niet anders zeggen dan dat dit col~

lege bij zijn justiciabelen altijd bijzonder gehaat is geweest. 14)
Toen de Brabanders, na de omwenteling van 1795, weer mees~

ter werden van eigen lotsbepaling, hebben zij zich dan ook gehaast
hun Raad te Den Haag zo snel mogelijk te liquideren. Reeds zeer
spoedig na de verovering van 's~Hertogenbosch (9 Oct. 1794)
werd in die stad een college opgericht, dat de welluidende naam
voerde van "Vierschaar van laatste vonnisvelling" en dat in de
functie van de Raad van Brabant trad; op 11 Juni 1795 werd voor
Brabant een provisioneel Provinciaal Hof van Justitie opgericht,
dat op 3 September 1795 de alstoen opgeheven Raad van Brabant
heeft vervangen. Archief en bibliotheek van de Haagse Raad zijn
toen naar 's~Hertogenbosch overgebracht. 15)

Na 1798 werd het college "departementaal". De administratieve
indeling bracht echter allerlei complicaties met zich mee, waardoor
ook de nieuwe rechtelijke indeling niet behoorlijk kon werken. 16)

De nieuwe Brabantse rechters --- dus nog altijd het provisionele
Hof van 1795, dat werd gecontinueerd --- hebben wel een zekere
strafrechtelijke activiteit ontwikkeld en. nadat in 1795 klaarblijke~

lijk geen strafzaken waren binnen gekomen, zijn in 1796 berecht ge~
vallen van mishandelingen en geweldenarijen. oproer, nalatigheid
in officie van een drossaard, derespectueuse en honende uitdruk~

kingen tegen de provisionele representanten van Bataafs Brabant
en de municipaliteit van Kessel, medewerking tot de ontvoering van
een persoon buiten het territoir van Bataafs Brabant, het storen van
een kiesvergadering. oproerige stoornis van het gerecht en mishan~

deling van den drossaart van Stiphout, verstoring van een kiesver~
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gadering en oproer met resistentie aan de justitie; in 1797 wordt
wederom de drost van Stiphout bedreigd en een kerk gewelddadig
in bezit genomen; in 1798 nogmaals hetzelfde delict, in 1799 op~

roer en moord; in 1800 moord, manslag, storen van de publieke
rust, oproer, gewelddadige resistentie aan een van 's Hofs deur~

waarders, zelfs enige meer alledaagse feiten als huisbraak, diefstal,
excessen en baldadigheden, bedelarij en landloperij met kinderen;
en in 1801 paarden, vee en andere diefstallen, straatschenderijen,
landloperij met bedreiging met brandstichting, manslag en inju~

rieuese bewoordingen en mishandelingen van een schepen. 17)

Voor die bewogen dagen, in een in ontbinding verkerende maat~

schappij, dus een zeer geringe werkzaamheid.
Ook dit college ging spoedig te niet. Op 29 Juli 1802 werd te

Breda een Departementaal Gerechtshof opgericht, dat op 7 Sep
tember van dat jaar werd geconstitueerd. 18)

Op 17 Augustus 1802 zijn archief en bibliotheek van de oude
Haagse Raad van Brabant van 's~Hertogenboschnaar Breda over~

gebracht. 19)

Bij de opheffing van het Bredase Hof zijn op 2 September 1812
archief en boekerij overgegeven aan het nieuwe Tribunal de Pre~

mière lnstance, dat in de plaats van het Hof kwam. 20) De ar~

chieven van de Raad van Brabant zijn te Breda gebleven tot 1880.
Zij zijn alstoen overgebracht naar het Rijksarchief te 's~Hertogen'

bosch, waar zij zich nog bevinden. 21) Na aanvankelijk in de
raadkamer van de rechtbank te zijn bewaard. 22) is de oude boe~

kerij terecht gekomen op de zolders van het Paleis van Justitie te
Breda. De tegenwoordige griffier der Arrondissements Rechtbank
aldaar, Mr R. Dahmen heeft daar die oude boeken aangetroffen,
ze weer naar beneden gehaald en piëteitvol op de griffie in kasten
opgeborgen. Thans, nu de waarde van deze oude bibliotheek weer
als zodanig is erkend. is zij, op last van de Rechtbank. door de
bekwame en deskundige bibliothecaresse van het Provinciaal Ge~

nootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant,
Mej. C. Ingen~Housz, alphabetisch en systematisch gecatalogi~

seerd en beschreven. 23)
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De boekerij is nu aan de toegewijde zorgen van Mr Dahmen
toevertrouwd, die haar op de griffie van de Rechtbank behoorlijk
en doelmatig heeft ondergebracht.

Gaan wij nu in het kort de samenstelling en het karakter van
deze bibliotheek na. Een paar archiefstukken maken het mogelijk
daaromtrent een inzicht te krijgen.

Op het Rijksarchief te 's~Hertogenbosch berust nog een "an~

notatie boeck volgens resolutie van de Raede van Brabant d.d. 8
November 1702 van boecken, advisen, chartres of papieren bij
sommige heeren nae haer genomen". Deze resolutie is op 6 Fe~

bruari 1738 vernieuwd, toen bleek dat in het sterfhuis van de
"overledene Heer van Nierop" nog processtukken, charters en pa~

pieren aanwezig waren. Er moest toen weer een boek worden aan~

gelegd om aan te tekenen "so wanneer eenig Hr van 't Collegie
mogt komen requireren tot dienst van den Rade, voor syn eige
speculatie, of andersins na sig te nemen, al waer het voor een halve
dag, eenig boek, document, berigt, missive, of wat naem het soude
mogen hebben". 24) Verder berust op dat archief een zeer onvol~

ledige inventaris uit 1812, waarvan de letters a, b. c. d en f door
de muizen zijn geconsumee....d en aan welks slot een aantekening
van Bondam uit 1880 betreffende de bibliotheek is geplaatst. 25)

Een zeer groot aantal der boeken bevat de handschriftelijke
vermelding "Raedt van Brabant". Het is deze aantekening die bij
mij het eerst het vermoeden heeft doen rijzen. dat deze boeken bij
elkaar hoorden en hier op een of andere manier verdwaald waren.
Een enkele maal staat in een boek geschreven "vereert door den
Heer Autheur" (85). 26) Op de banden van een editie van de
Inleidinge van Hugo de Groot door Groenewegen van de Made
en van de Commentarius ad pandectas van J. Voet komen in goud
de letters "R.v.B." voor. (66, 27) 27)

Behalve de eigenlijke juridische werken bevinden zich in de
bibliotheek nog enige werken van andere aard. Allereerst een
Statenbijbel van 1637. (14) Verder treft men aan Boxhorn's Histo~

ria Obsidionis Bredae (1640) (50), deel I van Sanderus Choro~

graphia sacra Brabantiae (1726) (24), van welk werk de twee
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laatste delen na 1812 zijn verdwenen, en drie delen van de T ro~

phées van Butkens, maar sedert 1880 mist men het supplement van
deel 1. (23) Verder zijn ook te loor gegaan de, in 1730 nog aan~

wezige, Beschrijving van 's~Gravenhage van de Riemer, Heinsii
Historia rerum in Belgio anno 1629 gestarum (1631) , Verhaal van
de Nederlandsche Vredehandel (1650), de Vadere, Traité de
l'origine de Brabant (1672), van Leeuwen, Batavia IIIustrata
( 1685) en Le Roy, Groot wereldlijk toneel van Braband (1730),
welke boeken in 1812 nog in de boekerij aanwezig waren.

Wat nu de specifiek juridische werken betreft valt het vol~

gende op te merken. In de eerste plaats het Romeinse recht: men
treft aan verschillende uitgaven van het Corpus Juris, Institutiones,
Digesta of Pandectes, Codex Justianus en Novellae; zo zijn b.v.
aanwezig de In quator institutionum imperialium D. Justiniani li~

bros commentarii door J. Schneidewinus van 1597 (34) en het
werk van Daoyz, Juris civilis sexturn en novem volumen, continens
absolutissimum indicern et summam omnium quae continentur
tam in textu quam in glossa (1625) (10) met de geschriften van
Tuidenus, Wesenbecius, Vinnius, van Leeuwen, Vivius, Trenta~

cinquius en Estiene Papon.
Van de Franse juristen treffen wij aan Jean Papon, Recueil

d'arrests notables (1616) (58) en de Codex Fabrianus of Codex
Sabaudiae van A Faber (1628) (29).

Sedert 1812 zijn verdwenen Gillis, Decisions notables (1583)
en Les lois civiles dans leur ordre naturel (1695), welk laatste
boek in 1710 en 1714 nog aanwezig was.

Over het recht in andere landen zijn slechts drie nummers
aanwezig. Nu volgen de Nederlandse rechtsbronnen.

Vooraf zij opgemerkt, dat de Raad soms blijk geeft van een
lofwaardig streven om op de hoogte van het vak te blijven. Zo is
de Inleidinge van de Groot in een der eerste edities van 1631 in
1637 in de boekerij opgenomen, maar de Notitia Juris Belgici van
de Groot's tijdgenoot Zypeaeus, zijn aanwezig in de tweede druk
van 1640.

De Inleiding tot de practyck van den Hove van Holland zien
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WIJ In het jaar van verschijning, 1656 in de bibliotheek komen.
Hetzelfde kan men zeggen van de Decisiones van Stockmans,
welke in 1670 uitkwamen. De Leges abrogatarum van Bugnyon
uit 1666 zijn een jaar later ter plaatse. Ook het Vlaamsch recht van
van den Hane wordt bij zijn verschijning in 1676 aangeschaft.
Langer moest de Manier van procederen van Merula uit 1631
wachten, want pas in 1653 wordt zij aangetroffen.

Van de Noord Nederlandse boeken zijn te vermelden de zes
eerste delen van het Groot Plakkaatboek van Cau en de twee de~

len van het Nederlands Plakkaatboek van 1644. Ook worden aan~

getroffen de Codex Batavus van Zurck en de Appendix van ver~

scheyden resolutien en decisien, soo van den Hooge als Provin
cialen Rade van Hollandt, Zeelandt en W est~Vrieslandt (1647)
(70) . Van de Consultatien, advyzen en advertissementen rest nog
slechts deel 3 (1647) (70), de delen 1 en 2 zijn sedert 1812 ver
dwenen. Wel treft men het Kort begrip van de consultatien (1696)
(69) aan. Van de Instructie van het Hof van Holland is een exem~

plaar zonder jaar aanwezig (93), maar de uitgaven van 1657 en
1729 worden sedert 1812 vermist. De in geen enkele bibliotheek
on tbrekende Handvesten van Rijnland van van Leeuwen (86)
worden ook hier aangetroffen.

Bijzondere belangstelling schijnen de gebruikers van de bibli~

otheek te hebben gehad voor het transitoire recht. Uit de aard
der zaak behoorden die boeken niet meer tot de boekerij van de
Raad van Brabant, maar meer aan de dat lichaam opvolgende
colleges te 's~Hertogenbosch of te Breda. Zo bevat het boek in~

houdende Instructies en publicaties betreffende de staatsregeling
van het Bataafsche Volk (1801-1804) (79) het inschrift "De~

partementaal Gerechtshof van Braband voor den Raad". Verder
treffen wij nog aan een lijvig deel met belastingvoorschrjften uit
1806 (F) het Crimineel Wetboek en het Wetboek Napoleon, inge~

rigt voor het Koninkryk Holland beide van 1809 (G) bestemd "voor
de Charterkamer" en het Wetboek op de regtelijke instellingen en
regtspleging van hetzelfde jaar (H). Sedert 1812 zijn echter ver~

dwenen de algemene manier van procederen van 1799, een in-
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structie voor het Hof van 1802, het tarief van het Hof van 1805,
de constitutie van 1806, de instructie voor de Minister van Justitie,
een woordenlijst op de staatsregelingen van 1798, 1801 en 1805
(waarschijnlijk een hoogst nuttig werk) en vele niet nader te be~

palen instructieën en reglementen uit die tijd.

Van zelf sprekend is de afdeling Brabant bijzonder goed voor~

zien. Wij treffen aan: de reglementen over het Kleyn Zegel, de
twintigste penning op de successiën collateraal, de veertigste op
de verkopingen van onroerend goed, de personele quotisatie van
alle quartieren van de generaliteit, echt en schoolreglementen en
voorschriften over de jura en salarissen der officieren.

Voor Bergen-op~Zoom vindt men de costuymen en usantien,
het octroy over de judicature in c1eyne saken en de weeskamer van
onbejaarde weezen, alles in een uitgave van 1628. (77)

Van de heerlijkheid Oud~ en Nieuw Vossemeer zijn nog de
notulen en resolutiën van 1760 tot 1818 en ook een domainreke~

ning over 1786 aanwezig (47 en 48).

Voor Breda treft men aan een ordonnantie van Maurits over
de evictie ende uytwinninghe van huysen en den gronde van erven
binnen stad en lande van Breda (1597), de stijl voor hoofd en sche
penbank van Breda (1606) en J. van Vliet's recht van successie
(1666) voor hetzelfde gebied (76).

Voor de hoofdstad van de Meïerij treft ons in de eerste plaats
een handschrift van Gerardus van Soemeren, Collectanea in sta
tuta et consuetudinus Buscoducenses divisa in duos tomos, zonder
jaar (35). De schrijver, die te Leuven had gestudeerd, heeft zich
in 1600 als advocaat te 's-Hertogenbosch gevestigd en is daar van
1604 tot 1626 schepen geweest. Hij bereidde, op het herhaalde

bevel van de Aartshertogen, de inzending der costuimen van zijn
stad mede voor. Hij heeft er een "uytlegginge" op gemaakt, vol
gens Balen" in twee folianten manuscript wesende jegenwoor~

dig in de raadkamer van den Rade van Brabant te 's Gravenhage"
28) Hoogst waarschijnlijk is dat het exemplaar, dat nu nog in de
bibliotheek berust. Dit oorspronkelijke raadkamerexemplaar was
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daar in het laatste kwart der XVIIde eeuwen ook in 1717 reeds
aanwezig.

Verder berusten nog in de boekerij de twee bekende verza~

melingen van de Bossche costuymen en van de plakkaten rakende
de manier en stijl van procederen in civile zaken, beide van 1758
(73 en 74) en verschillende reglementen betrekking hebbende op
het bestuur van de Meïerij, de procedure van de schepenstoel (75,
78), de jacht, de salarissen van de secretarissen en de aanstelling
der kerk en armmeesters. Onlangs is nog teruggevonden het Regle~

ment voor Tilburg en Goirle van 1732 (A) en het reglement op
de dijkprocedure voor Empel en Meerwijk (B). Voor het tegen~

woordige Limburgse gebied van de Raad zijn, in Franse en Ne~

derlandse tekst, aanwezig de acte van non~praejuditie ende het
accoordt van accommodement der differenten over de verdeelinge
van V alckenburgh, Daelhem en 's~Hertogenrade, Overmaze d.d.
26 Dec. 1661 (78, 75), een reglementen pour les mineraux et houil~

leries de Daelhem uit 1668 (78, 75), de reglementen voor Daelhem,
's~Hertogenrade en Valkenburg (78, 75). een stijl voor het Lim
burg's territoir van de Raad (1663) (78, 75) en een reglement voor
officieren, rechters en secretarissen voor het Land van Overmaze,
rakende criminele zaken en proceduren (1663) (78). Voor kort
vond men nog terug een ordonnantie raakende de leenen in 't
Overmaeze uit 1780. (C)

Ook het door de Raad gevolgde procesrecht is ruim vertegen
woordigd. Van de stijl zijn aanwezig twee Brusselse uitgaven van
1605 en 1672 (64 en 81) en nog een Haagse van 1633 (54). Van
zeer groot belang zijn de Collectanea, rakende de Practijck ende
manier van Procederen, geformeert A.O. 1738 (78), omdat zij 
deels in handschrift - 's Raads ordonnanties betreffende de pro
cesgang bevatten. Zo lette men op een reglement tegens d'Inter
ventien voor fugitive ende inghedaegde delinquanten uit 1670, (29)
een ordre tegen enige ingekropen abuysen ende ongereltheden op
de role uit 1674 (75) en een ordre aengaende de procureurs solli
citeurs ende den clercq van de furneerkamer (78).

Zeer te betreuren is het sedert 1812 ontbreken van een hand~
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schrift inhoudende een concept ordonnantie voor de Raad van
Brabant, dat in 1715 en 1742 nog aanwezig was. 29a) Ook is uit~

geleend en uit de bibliotheek verdwenen het Project nieuwe ordon~

nantie of instructie van den Rade d.d. 15 May 1771. In 1812 wor~

den nog als behorende tot de bibliotheek vermeld de registers der
resolutieboeken van de Raad van 1591 tot 1722 en voortgezet tot
1781. Dit handschrift is te Breda niet meer te vinden. De biblio~

theek biedt gelegenheid tot het raadplegen van de meest voorko~

mende Noord~Nederlandse schrijvers: Goren, van Alphen, Bort,
Groenewegen, Hugo de Groot (Inleidinge en Verantwoordingh);
twee uitgaven van de De jure belli ac pacis zijn sedert 1812 ver~

dwenen. Willem de Groot, Hogerbeets, MeruIa, A. Matthaeus
(De auctionibus 1653 (88)) en J. C. Brouwer (De jure connubio~

rum apud Batavos 1665). (60)
Voor het strafrecht wordt alleen de Praxis rerum criminalium

van de Damhouder (1666) (8) geboden.
Bijzonder goed is de boekerij van Zuid~Nederlandse schrij~

vers en rechten voorzien.
Wij treffen er in aan: de Blijde Inkomste van Anjou uit 1582,

de plakkaten van Brabant en Vlaanderen, de Brabantse costuimen
van van Christynen (30) en de Vlaamse van Laurens van den
Hane (25), een handschrift inhoudende practijck en stijl in
Vlaamse saecken voor den Raad van Brabant (72) en een instruc~

tie voor de Raad van Vlaanderen (75). Verder zijn aanwezig de
costuimen van Brussel (97). die van Ronsse (25) en van Brugge,
deze laatste in een bijzonder mooi bandje uit 1631 (65). Van de
twee steden ende Lande van Aelst is er een reglement om de af~

gaende en aenkomende pachters, raeckende het prijzen van de
vette drift ende labeur, ten expireren ende af te scheeden van
hunnen pacht (1647) (25) en de Hanse tusschen Brugge en
Yperen van 1606 (25).

Van de Zuid Nederlandse schrijvers treffen wij een zeer
groot aantal werken aan. Wel is waar missen wij van Alselmo
de in 1721 nog aanwezige Codex Belgieus, maar zijn Commen~

taria ad Edictum perpetuum zijn nog ter plaatse (38); verder de

40

Jaarboek De Oranjeboom 3 (1950)



werken van P. J. B. en 1. F. van Christynen. die het werk van
Bugnyon. Legum abrogatarum et inusitarum ---- tractatus
van 1666 (84) aanpaste aan het Zuid Nederlandse recht. Loyens.
Wijnants. van den Zype. Cuypers. Gudelinus. Deckerus. Kinscho~

tus. Stocmans. Loovens. A. van der Meulen en de tweede Brus~

selse uitgave van Ghewiets's Institutions uit 1758.
Om hun betrekkelijke zeldzaamheid vestig ik nog de aandacht

op twee boeken van Nicolaas Vigelius (1529-1600. docent te
Marburg ), Methodus juris controversi in sex libros distincta, ge~

drukt in 1596 en Methodus universi juris civilis absolutissima.

nunc postremum ab auctore ---- recognita ---- emen~

data. aucta et characterum varietate distincta in een uitgave van
1609. Beide boeken zijn te Bazel gedrukt (29 en 32).

Tenslotte bevat de bibliotheek nog kleine afdelingen leenrecht
(18. 19 en 78) canoniekrecht (4. 5. 7 en 17) en twee werken over
het devolutierecht. dat door de daarop gegronde pretenties van
Lodewijk XIV toen zeer de aandacht trok. (90 en 92) Een Codex
juris gentium diplomaticus quem ex manuscriptis praesertim biblio~

thecae augustae Guelfebetanae codicibus et monumentis regionum
aliorum archivorum is van 1693 (13).

Zonder volledig te zijn geweest. heb ik hiermee getracht een
overzicht te geven van de samenstelling van de Bibliotheek van de
Raad van Brabant.

Bij de grote voorjaarsschoonmaak van 1950, welke vorm van
activiteit als regel zeer ten detrimente van oude boeken en papieren
pleegt te werken, zijn nog 11 nieuwe nummers te voorschijn geko~

men. Ere zij dus dit echt oud vaderlandse instituut. Zij zijn nog niet
in de catalogus opgenomen en volledigheidshalve laat ik ze hier
volgen.

Boeken voor 1795 uit de Bibliotheek van de Raad van Bra~

bant:

A. Reglement voor de huishoudinge en finantie van de heerlijk~

heeden van Tilburgh en Goirle (Paulus Scheltus Den Haag)
8 Mey 1732.
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B. Reglement op de dykproceduuren voor den polder van Empel
en Meerwyk, quartiere van Maasland (Jacobus Scheltus Den
Haag) 11 November 1737.

C. Ordonnantie raekende de leenen in de landen van Overmaeze
21 Februari 1780.
Boeken en geschriften van colleges na 1795:

D. Inventaris van de crimineele stukken, welke 13 October 1803
door de secretaris van de Stad Breda aan de griffier van de
Hooge Vierschaar van Stad en Lande van Breda zijn over~

gedragen. De inventaris maakt melding van de crimineele rol~

len van 1612 tot 1810; rollen van 's Heere zaken 1512 tot
1793; registers van visitatien en informatien 1701 ....... 1810;
Apostillen Drossaert 1719 ....... 1811; registers van thoonen van
den Heer der stad en Lande van Breda 1701 ....... 1803 en de
crimineele processtukken 1700....... 1803.

E. Boedelpapieren familie Washington 1806....... 1813.
F. Een register der publicatien, notificatien e.a. betrekkelijk de

nieuwe belastingen, uitgekomen in den jaare 1806.
G. Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland 1809; dit

exemplaar was bestemd "voor de charterkamer" ; ingeplakt
het invoeringbesluit van 31 Dec. 1808 in een band met het
Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koninkryk Holland
(1809) .

H. Wetboek op de regtelyke instellingen en regtspleging in het
Koninkrijk Holland 1809; ingeplakt de invoeringswet 21
Louwmaand 1810.

I. Een register over het jaar 1842 bevattende de namen van de
strafrechtelijk veroordeelden, de door hen begane feiten en
de opgelegde straffen in het arrondissement Breda. Er zijn
336 zaken afgedaan; tegen die beslissingen is eenmaal cas~

satie aangetekend en is 22 maal appel ingesteld. 30) De bestu~

dering van deze uitspraken kan tot interessante conclusie's
aanleiding geven. Men treft er b.v. in aan: 21 veroordelingen
wegens bedelarij en 12 wegens landloperij, maar 127 wegens
diefstal, 7 wegens oplichting en één wegens valsheid in ge~
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schrifte. Er doen zich 56 gevallen van mishandeling voor en
2 van hetzelfde misdrijf gepleegd jegens ouders.
Wegens aanranding der openbare zedelijkheid of eerbaarheid
zijn er 3 veroordelingen gevallen, maar wanneer men leest
dat er slechts 2 veroordelingen zijn te vinden wegens verwon~

ding door overrijden en I door onvoorzichtigheid zou men
werkelijk geneigd zijn een laudator temporis acti te worden.
Evenzo doet het weldadig aan te zien dat in 1842 slechts één
inbreuk op de fiscale wetgeving is berecht: het niet betalen
van accyns voor een geslacht varken (Wet 2 Aug. 1822)
Maar genoeg om het belang van een dergelijk stuk te onder...
strepen.

J. Rapport der commissie van onderzoek aangaande de alsnog
hier te lande vigerende wetten en verordeningen van Fran~

schen en anderen oorsprong (1851).
K. Mr F. J. E. van Zinnicq Bergmann, De oorsprong van het

tiendregt en van het regt van collatie in Nederland (1861).
Vele jaren na 1812 zijn te Breda nog aanwezig geweest 11

cachetten van het Hof. 6 bussen en wapens van kamerbewaarders
en bodens, 2 zandlopers, 2 naamlijsten van de raden in zwarte
lijsten achter glas en ten slotte 2 brandmerken (voor de afgifte
van nimmer falende recidive extracten) en 4 hellebaarden der die~

naren van 't Hof. Helaas is dit alles nu spoorloos verdwenen.
Samenvattend kan men zeggen. dat de kern van de oude bi~

bliotheek van de Raad van Brabant nog altijd te Breda aanwezig
is. Wel zijn een aantal juridische boeken. zelfs na 1880. verloren
gegaan, maar de grootste verliezen zijn geleden bij de grote, niet
juridische plaatwerken en plaatsbeschrijvingen, zomede bij de boe~

ken. welke voor het transitoire recht van belang waren. Van deze
beide groepen is zeer veel door liefhebbers en practici ..cadeau ge~

nomen",
Gaat men nu het karakter van deze boekerij bepalen. dan kan

men zeggen dat de bibliotheek van de Raad van Brabant moet
worden beschouwd als een handbibliotheek, welke, wat haar sa~

menstelling betreft, niet afwijkt van die van andere juridische bi~
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bliotheken van colleges en particulieren in de Noordelijke Neder~

landen. Uit de aard der zaak is hier in sterke mate de nadruk ge~

legd op rechtsbronnen en schrijvers, welke van belang waren voor
het aan de jurisdictie van de Raad onderworpen gebied. Dit ver~

klaart ook de proportioneel veel grotere massa Zuid Nederlandse
schrijvers en rechtsbronnen tot de Noord Nederlandse. De aan~

wezigheid van de tweede druk van het boek van Ghewiet wijst er
op, dat die op het Zuiden gerichte belangstelling ook in de tweede
helft der XVIII de eeuw is blijven bestaan. Deze, naar Zuidelijk
recht en rechtswetenschap uitgaande belangstelling is echter niet
karakteristiek voor de Raad van Brabant te 's~Gravenhage, want
ze wordt algemeen aangetroffen bij alle Noord~Nederlandse ju~

risten ook na 1585. 31)

Merkwaardig is dat in onze bibliotheek niet worden gevon~

den de rechten en costuimen van Antwerpen, de Impressae van
1582. Zij toch hebben een grote en blijvende invloed gehad op het
recht en de rechtsvorming niet alleen in Brabant, maar ook, na de
afscheiding, in de Noordelijke Nederlanden. 32) Zij ontbreken
dan ook vrijwel nergens. Waarschijnlijk is dit boek echter wel
aanwezig geweest, omdat het woord "Antwerpen" nog duidelijk
is te onderscheiden op hetgeen de muizen ons hebben gelaten
van de letter A van de inventaris van 1812. Sedert dien is dat boek
echter uit de bibliotheek verdwenen. Hetzelfde kan men zeggen van
twee boeken, die betrekking hebben gehad op het recht van Am~

sterdam en Aardenburg.
Zo is de Rechtbank te Breda dan in het bezit gekomen, om dat

bijkans ander halve eeuw te behouden, van het grootste deel van
de boekerij van de oude Raad en Leenhof van Brabant en de Lan~

den van Overmaze, eertijds gevestigd te 's~Gravenhage. Zij be~

waart die bibliotheek niet alleen als een merkwaardig Brabants
reliek, waaraan door vreemden de hand niet mag worden gesla~

gen, maar nu ook als een waardevol en bruikbaar werkinstrument
voor allen die belangstelling gevoelen voor de geschiedenis en
vooral voor de rechtsgeschiedenis van dit deel der Generaliteit.

Misschien ook bevindt zich die oude boekerij daar in afwach~
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ting van de uiteindelijke inlossing van de Koninklijke belofte, welke
reeds in 1820 is gedaan, namelijk dat Breda, in plaats van 's~Gra~

venhage, zal worden aangewezen als de zetel van de Hoge Raad
der Nederlanden. 33)

Nota Bene: De tussen (~) achter de boeken geplaatste cijfers zijn
de nummers van de catalogus; de tussen (~) geplaatste let~

ters hebben betrekking op in 1950 teruggevonden boeken aan
het slot van dit artikel vermeld.
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