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Stellingen 
Behorend bij het proefschrift: ‘Scripting justice. Legal practice and communication in the late 

medieval law courts of Utrecht, York and Paris’ van Frans Camphuijsen 

 

1. Dat de bronnen van de Raad ons een beperkt beeld geven van de gepleegde misdaden in 
laatmiddeleeuws Utrecht heeft minder te maken met ‘gebrekkige opsporingsmethodes’ dan met 
de gehanteerde definities van misdaad die aan deze bronnen ten grondslag liggen. (vgl. Berents, 
Misdaad (1976) 131)  

2. Hoewel begrijpelijk in het licht van hun vaak formulaire karakter en gebrek aan ‘sappige’ 
informatie, worden opgetekende vonnissen bij het doorgronden van de communicatiepraktijk van 
middeleeuwse rechtbanken vaak onterecht genegeerd. 

3.  De belangrijkste verdienste van het Parijse Parlement voor de ontwikkeling van het Capetingisch-
Franse koninkrijk, was niet zozeer het scheppen van juridische eenheid, als wel het handen en 
voeten geven aan de mythe van deze eenheid. 

4.  Bij het zoeken naar de historische oorsprong van een instituut of verschijnsel dreigt men al snel uit 
te gaan van een ahistorische eenduidigheid en onveranderlijkheid van het fenomeen in kwestie. 

5. De veelzijdige betekenis van de term ‘rechtbank’, die niet alleen betrekking heeft op een instituut, 
maar ook op een groep personen en op een plaats waar specifieke activiteiten plaatsvinden, moet 
leidend zijn in het onderzoek naar deze fenomenen. 

6. Bij het gebruiken van de schriftelijke bronnen van rechtbanken om de levens en ervaringen van 
mensen uit het verleden te reconstrueren, moet de historicus altijd rekenschap geven van de 
sociaal-juridische vormingsstrategieën waar deze teksten onderdeel van uitmaakten. 

7. De gesuggereerde tegenstelling tussen vergelijkende historici en lokale specialisten verhult dat 
beide eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. 

8. Het pogen om mensen te overtuigen van de onmisbaarheid van een bepaald medium is eigen aan 
zowel middeleeuwse rechtbanken als eenentwintigste-eeuwse mediabedrijven. 

9. In plaats van het bereiken van een toppositie op internationale ranglijsten, zou het bestrijden van 
de door groeiende werk- en prestatiedruk versterkte psychische problematiek van hun 
werknemers het belangrijkste doel moeten zijn dat universiteiten de komende jaren voor ogen 
hebben. (zie o.a. UvAPro PhD Survey 2015: Are UvA PhD candidates at risk of depression? (2016)) 

10. Aangezien ‘met je tijd mee gaan’ vaak garant staat voor het overhaast maken van slechte 
beslissingen, is het een compliment ervan te worden beschuldigd in het verleden te blijven 
hangen. 

 

 


