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Rechtsgeschiedenis van Gelre, Zutphen en daarbui-

ten

M. Gubbels en C.J.H. Jansen (red.), Regio. Rechts-

historische opstellen aangeboden aan dr. P.P.J.L. van Pe-

teghem. Rechtshistorische reeks van het Gerard 
Noodt Instituut, dl. 53, Nijmegen, Gerard Noodt 
Instituut, 2010, vi+298 p. ISBN 978 90 71478 80  2 
(€ 25,00)

Naar aanleiding van zijn vijfenzestigste verjaardag 
kreeg Paul van Peteghem een pracht van een bun-
del aangeboden. Hoewel het boek bescheiden ‘Re-
gio’ werd gedoopt, bevat het elf rechtshistorische 
bijdragen waarvan het belang de lokale of regionale 
impact sterk overstijgt. Een recensie is dan ook, al-
leen al om de rechtshistorische onderzoekers op een 
aantal behandelde thema’s te wijzen, meer dan wen-
selijk. Daarenboven is het de gelegenheid om on-
ze appreciatie te uit te drukken voor de nauwgezet-
te analyses van de gevierde auteur zelf en zijn grote 
bijdragen voor de rechtsgeschiedenis van de Neder-
landen. Na studies klassieke filologie en geschiede-
nis promoveerde Paul van Peteghem in Gent op een 
monumentaal proefschrift over centralisatie in het 
graafschap Vlaanderen ten tijde van Keizer Karel, in-
middels een onvermijdbare klassieker voor al wie de 
studie van de vroegmoderne instellingen in de Ne-
derlanden opneemt. Na zijn aanstelling in Nijmegen 
was Paul van Peteghem een van de ijverigste onder-
zoekers van het Gerard Noodt Instituut en een trouw 
lid van de Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiede-
nis. Met de bundel wordt hij door zijn Nijmeegse 
collega’s en oud-collega’s gehuldigd voor zijn jaren-
lange inzet. Elke specialist blijft daarbij op zijn ter-
rein. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, 
komt daarom niet enkel Limburgse rechtsgeschie-
denis aan bod. De artikelen zijn min of meer chro-
nologisch geordend en betreffen zowel privaat- als 
publiekrecht.

Rick Verhagen opent de reeks met een Romeins-
rechtelijke bijdrage over het vervalpand (‘Romeins 
recht der werkelijkheid. Het vervalpand en het ar-
chief van de Sulpicii’). Het is een variant van zijn 
Duitstalige artikel in de eerste aflevering van 2011 
van het Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis. De auteur 
baseert zich op een aantal nabij Pompeji gevonden 
schrijftabletten om de praktische toepassing van het 
Romeinse vervalpand in de eerste eeuw toe te lich-
ten. Verhagen beschrijft het systeem van de chiro-
grafe ‘triptieken’ als bewijsmiddel enerzijds en de 

Romeinse principes inzake pandrecht anderzijds. 
De literatuur, van onder meer Kaser, Wacke en Che-
vreau, wordt vervolgens geconfronteerd met de 
praktijk zoals die uit de bewaarde triptieken blijkt. 
De teksten worden daarbij ‘met Van-Peteghemiaan-
se acribie’ ontleed. ‘Het figureren van een verkoop-
beding in een aantal documenten staat niet in de 
weg aan het aannemen van een vervalpand’, besluit 
de onderzoeker. Het blijft na studie van de praktij-
kakten aannemelijk dat het Romeinse pandrecht van 
de eerste eeuw nog een vervalpand was, waarbij dus, 
in geval van verzuim, de schuldeiser eigenaar werd 
van de in pand gegeven zaak.

Met ‘Direct Enforcement of Obligations to Do. 
Two Local Manifestations of the Ius Commune’ blijft 
Jan Hallebeek – in het enige Engelstalige artikel – bij 
het Romeinsrechtelijke privaatrecht, maar dan wel 
in zijn gerecipieerde vorm. Hoewel het continen-
tale recht altijd de nadruk heeft gelegd op gedwon-
gen uitvoering als ‘normale’ sanctie, is dit principe 
bij verplichtingen om iets te doen, steeds problema-
tisch geweest. In de vroegmoderne periode ontwik-
kelen zich daarom systemen van ‘indirecte’ dwang, 
zoals de ‘civiele hechtenis’. Hallebeek gaat dieper 
in op twee gevallen waar gedwongen uitvoering van 
een verplichting om iets te doen door de literatuur 
echter wel aanvaard wordt. Het zijn twee pittoreske 
casus. Zo kan (volgens verschillende laat-middel-
eeuwse auteurs) een kopiist met de voeten vastge-
zet worden om hem te dwingen iets over te schrijven. 
Het tweede geval, met vooral literatuurverwijzingen 
naar geleerden van het Rooms-Hollandse recht, be-
treft het gedwongen huwelijk ter nakoming van de 
verlovingsbelofte. Hallebeek repertorieert de me-
ning van verschillende rechtsgeleerden.

Paul Nève (‘Waren de eerste vijf voogden van 
Maastricht ‘van de Bredestraat’? Enkele opmer-
kingen over de voogden van Maastricht (1205-ca. 
1330)’) neemt de lezer mee naar de door hem al zo 
vaak en zo grondig bestudeerde ‘tweeheerlijke’ stad 
Maastricht. De voogden waarvan sprake in de ti-
tel hebben niets van doen met privaatrechtelijke 
voogdij, maar Nève gaat dieper in op een institutio-
nele kwestie. Het gaat om de figuur van een vorste-
lijke (vermoedelijk eerst keizerlijke, vanaf 1204 her-
togelijke) vertegenwoordiger, in de middeleeuwse 
bronnen ook advocatus genoemd, die lokaal over de 
rechten van de heer moest waken. Aan de hand van 
archiefstukken en gepubliceerde studies belicht 
Nève de eerste vijf functionarissen (Henricus-Chris-
tophorus-Godefridus-Ogier I van Haren-Ogier II van 
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Haren) en in het bijzonder de (erf )overgang van de 
ene bezittende familie op de andere. In bijlage be-
zorgt de auteur een Latijnse editie en de Nederlandse 
vertaling van een drietal familiaalvermogensrechte-
lijke aktes uit de dertiende eeuw, zodat ook liefheb-
bers van het privaatrechtelijk erfrecht in deze bijdra-
ge hun gading zullen vinden.

Ook R.C.M. Wientjes neemt als bijlage enkele 
transscripties van akten op, alsook een stukje stam-
boom en vooral dit laatste is nuttig om de kleurrijke 
casus te kunnen volgen die zich in het begin van de 
zestiende eeuw afspeelde in Elden (vandaag een deel 
van Arnhem). Daar waren de broers Steven en Jasper 
van Delen na elkaar pastoor van de Bonifatiusparo-
chie, twee telgen uit een familie van ministerialen 
rond de graven en hertogen van Gelre. De toeken-
ning van hun pastoorsambt bleek een deel van een 
groter financieel vergelijk met de graaf te vormen. 
Een in het archief van het Hof van Gelre en Zutphen 
bewaard procesdossier biedt een kleurrijk beeld van 
de familie en haar vermogen. Wientjes maakt ook 
uitvoerig gebruik van vele andere archivalia. Helaas 
is, zoals zo vaak, over de afloop van het proces niets 
bekend, maar zowel voor proces-, privaat- als kerk-
rechthistorici vormt de bijdrage wel een boeiend ver-
haal!

Met de tekst van J.A.E. Kuys blijven we in dezelfde 
periode en bij de kerk en haar bedienaren. ‘Zicht op 
klerikale rijkdom en armoede? De Zeeuwse geeste-
lijke stand als belastingbetaler in de rekeningen van 
de geestelijke subsidie van 1532’ belicht de eerste al-
gemene directe belastingheffing die, onder Keizer 
Karel, in de Nederlanden aan de geestelijkheid werd 
opgelegd. Met het oog daarop moesten de klerikale 
inkomsten getaxeerd worden. Kuys bestudeert de 
cijfers voor de geestelijken en geestelijke instellin-
gen in Zeeland. De abdij van Middelburg speelt daar-
in een absolute eersterangsrol (de bedelorden waren 
overigens vrijgesteld). De inkomsten van pastoors, 
bezitters van kapelanieën en kostersambten – Kuys 
geeft duidelijke cijfervoorbeelden – verschillen dan 
weer enorm van plaats tot plaats.

‘Het ‘leengerecht’ in het ambt Krickenbeeck’ van 
de hand van G.H.A. Venner voert een onderzoek 
naar de leenrechtspraak in het Overkwartier van 
Gelder in de zestiende eeuw. Daarvoor maakt archi-
varis Venner handig gebruik van in het Gelders Ar-
chief te Arnhem bewaard gebleven stukken over de 
totstandkoming van een keizerlijke ordonnantie, het 
zogenaamde Krickenbergse ‘leenreglement’, van 
1551, alsook van vier procesdossiers over leengoe-

deren. Een van deze geschillen bezorgt Venners ar-
tikel ook een kunsthistorisch belang, omdat het pro-
ces een hoeve betreft die bewoond werd door de uit 
Denemarken afkomstige beeldensnijder Hans Mey-
ler. Voor wie zich interesseert aan de geschiedenis 
van de gerechtsplaatsen vernemen we ook een en an-
der over zittingen, in Zutphen onder de eikenboom 
op het ’s Gravenhof, in Geldern voor het kasteel ‘on-
der den doerenboem’, en onder meer de vraag of, bij 
slecht weer, de rechtbank beschutting mocht zoeken 
en toch oordelen ‘gelijck of ’t onder den blauwen he-
mel waere’. Venner beschrijft fase na fase de de facto 

gehanteerde procedure (en vergelijkt met de wette-
lijke regels van 1551), zodat ook liefhebbers van het 
procesrecht aan deze bijdrage hun hart kunnen op-
halen. In het bijzonder behandelt de auteur de vraag 
welke criteria de stadhouder voor ogen stonden bij 
het selecteren van de leenmannen. De grondige ana-
lyse en mooi geordende structuur van dit artikel be-
wijzen (andermaal) hoeveel rechtsgeschiedenis ar-
chivaris Venner wel in de mars heeft!

Vroegmodern procesrecht is ook het thema van 
het bijzonder lezenswaardige artikel van Maarten 
Gubbels over ‘De civiele procesgang’ in eerste aan-
leg voor het Hof van Gelre en Zutphen in de zes-
tiende eeuw: een eerste verkenning’. De grondi-
ge rechtshistorische analyse van originele bronnen 
blijft op hoog niveau. Gubbels is de jongste mede-
werker aan de huldebundel, maar de man etaleert 
talent en kennis van zaken. Aan de hand van twee 
concrete processen en bijkomende archivalia geeft 
Gubbels eigenlijk meer dan een eerste verkenning 
van de procesrechtelijke stijl. Inhoudelijk betreffen 
de dossiers het bezit van een vicarie (in de Sint-Maar-
tenskerk van Tiel) en daarmee verbonden dus het 
patronaatsrecht, een stokpaardje van Paul van Pe-
teghem. Een van beide zaken dateert van voor de Re-
formatie, de andere van erna. Dit geeft meteen ook 
een blik op de doorleving van het canonieke recht in 
de Noordelijke Nederlanden na de Opstand. De au-
teur bespreekt eerst de samenstelling van het Hof, 
met bijzondere aandacht voor de ‘juridisering’ van 
het personeel, vervolgens de procesvertegenwoordi-
ging en gaat dan over tot een stapsgewijze bespre-
king van de procesgang. Daarbij besteedt hij ook 
aandacht aan de door partijen aangevoerde argu-
menten en hij stelt onder meer vast dat ‘er nagenoeg 
geen expliciete verwijzingen naar rechtsgeleerde au-
teurs zijn aangetroffen, hoewel er wel regelmatig La-
tijnse adagia worden aangehaald’. In bijlage bezorgt 
Gubbels een editie van de procesordonnantie van het 
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Hof van Gelre en Zutphen van 29 maart 1572.
Ook Sebastiaan Roes belicht een stukje Zutphen-

se rechtsgeschiedenis, onder de titel ‘Ontdekt, ont-
huld en ontsloten: de Aenteijkeningen van Adam Huy-

gen op ende over de Reformatie der Landrechten,Gebruijcken 

ende Gewoonten der Graeffschap Zutphen (ca. 1670)’. De 
auteur situeert eerst de optekening van het Zut-
phense landrecht van 1564-65, nodig geworden na 
het Tractaat van Venlo (1543), de ‘reformatie’ ervan 
van 1594-95 en de herziening in 1604. Vervolgens 
noemt hij eerst kort andere commentatoren (Johan 
Jacob van Hasselt, Johan Hendrick van Basten, Her-
mannus Wilhelm Aberson, Engelbert Gerhard Jo-
han Crookceus, Rudolph Jan Abbinck, Gosewinus 
de Wolff, Steven Wentholt en Allard Philip Reinier 
Carel baron van der Borch tot Verwolde), om dan 
uitgebreid stil te staan bij de in Doesburg geboren 
Adam Huygen (1615-1682) en zijn (Latijnse) ‘aante-
keningen’ op het gereformeerde landrecht. Het werk 
is alleen in handschrift bekend en wordt bewaard 
in de Arnhemse bibliotheek. Sebastiaan Roes ont-
hult het rechtshistorisch belang van zijn vondst en 
stelt een uitgave van het Zutphense landrecht en zijn 
commentaren in het verschiet.

Corjo Jansen formuleert in een van de kortere bij-
dragen in de bundel ‘Enkele opmerkingen over de 
verhouding tussen het inheemse recht en het Ro-
meinse recht, in het bijzonder in Gelre’. ‘De ham-
vraag was’, zo schrijft Jansen, ‘wanneer schoot het 
inheemse recht tekort’. Vertrekkend van Bartolus’ 
statuta stricte sunt interpretanda, komt de auteur bij de 
visie van de Duitser David Mevius (1609-1670) te-
recht, meer bepaald dat het inheemse recht vooral 
moet uitgelegd worden aan de hand van het recht 
van de naburige gebieden. Deze idee wordt gecon-
fronteerd met een aantal Noord-Nederlandse au-
teurs (Johannes Voet, Ulrich Huber, C.H. Trotz, Ja-
cob Voorda, F.A. van der Marck) om ten slotte vooral 
dieper in te gaan op het standpunt van de Gelderse 
jurist Johannes Schrassert, waarover Jansen conclu-
deert: ‘Schrassert heeft als praktijkjurist belangrijk 
bijgedragen aan de terugdringing van het Romeinse 
recht als subsidiair recht en de bevordering van het 
gebruik van het inheemse recht in de rechtszalen, 
vooral in die van het Hof van Gelre’.

Ook in het volgende artikel wordt gewezen op de 
afschaffing van het ius commune als subsidiair recht, 
weze het in casu ten voordele van het Allgemeines Ge-

setzbuch  en het Allgemeines Landrecht als ondergeschik-
te rechtsbron. Met de bijdrage van Louis Berkvens 
komt de bundel meer bepaald aan het einde van het 

ancien régime en wordt meer specifiek Pruisisch 
Gelre bekeken. Berkvens besteedde al in verschillen-
de eerdere publicaties aandacht aan de codificatiepo-
gingen van die tijd en streek. Deze keer focust hij op 
de specifieke rol in dezen van de in Leuven gevormde 
jurist Peter Heinrich Coninx (1746-1814). De Process-

Ordnung van 1781, die onder meer de advocatuur af-
schafte, stuitte op verzet in Pruisisch Gelre, niet in 
het minst van de adel, die vreesde voor het verlies 
van de heerlijke rechtspraak. Anderzijds stond de-
ze lokale rechtspraak in een kwaad daglicht. Zo ver-
meldt Berkvens in zijn rijk gestoffeerde bijdrage on-
der meer ‘de gewoonte van de plattelandsschepenen 
om de advocaten van beide partijen – in strijd met 
het consultatieverbod – een gemotiveerd concept-
vonnis te laten opstellen om vervolgens daaruit een 
keuze te maken’. Het Justiz-Collegium gaf Peter Hein-
rich Coninx de opdracht de verdere onderhandelin-
gen over justitiële hervormingen te leiden. Tevens 
werd hij belast met het opstellen van een concept-re-
glement voor de subalterne gerechten. Hij zag onder 
meer geen juridische bezwaren tegen de afschaffing 
van de advocatuur omdat er ‘in de Gelderse Land- en 
Stadsrechten enkel sprake was van ‘voorsprekers’ 
maar niet van advocaten’. Toch bleven de Staten van 
Gelre tegen de voorgenomen wijzigingen en zagen 
ze met name de minderwaardigheid van de lage ge-
rechten niet in: ‘nos échevins ont tout ce qui suffit pour les 

charges de judicature’; maatregelen tegen rechtszittin-
gen in herbergen en het gevaar van drankmisbruik 
tijdens de zittingen konden ook anders aangepakt 
worden. Dankzij Coninx’ tussenkomsten kon op 
21 juni 1786 uiteindelijk toch een (Franstalig) edict 
(met vertaling in de landstaal) voor de ondergerech-
ten afgekondigd worden. De afgedankte advocaten 
zouden tot justitie-commissarissen benoemd wor-
den en behalve advies verlenen, ook notariële akten 
mogen opstellen. Berkvens typeert Coninx als ver-
licht jurist en overtuigd voorstander van de gerech-
telijke hervormingen, zonder wiens inzet de nieuwe 
regeling er nooit zou gekomen zijn.

In een laatste artikel weidt I.M.J. Geurts uit over 
het ontstaan van huurgronden in Curaçao. Vanaf de 
komst van de Nederlanders in de zeventiende eeuw 
werden gronden in gebruik gegeven aan families, 
die, vaak generaties lang, hierop gebouwd en ver-
bouwd hebben. Vaak claimen ze dan ook eigendom, 
maar door de natrekkingsregels is eigenlijk de ver-
huurder eigenaar… Geurts bekijkt eerst de periode 
vanaf de oprichting van de West-Indische Compag-
nie, die bij octrooi van 1621 niet alleen de vrije vaart, 
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maar ook eigendom over de overzeese gebieden 
had verkregen. Kolonisten kregen concessies op de 
door hen uitgebate gronden, maar vaak werden bij-
komend ook gronden geüsurpeerd. Met de afschaf-
fing van de slavernij in 1863, tweede door Geurts 
behandelde periode, werden de problemen alleen 
maar groter. Individuen die zich vestigden op braak-
liggende terreinen, kregen hiervoor de facto vaak de 
toestemming van een naburige plantagehouder. Fa-
milies beschouwden na enkele generaties bepaalde 
gronden als een collectieve eigendom, terwijl het 
Nederlands burgerlijk recht deze rechtsfiguur niet 
kent. Geurts stelt vast dat tot op de dag van vandaag 
huurgronden op Curaçao daarom nog steeds proble-
men opleveren. ‘Er zijn veel stukken grond waar een 
volledige familie op woont, terwijl niet duidelijk is of 
de familieleden wel het recht hebben om op dat land 
te wonen.’

De Van Peteghem-bundel sluit af met de biblio-
grafie van de gevierde, een indrukwekkende lijst van 
een honderdtal wetenschappelijke publicaties (Raad 
van Vlaanderen en Grote Raad van Mechelen, Pacifi-
catie van Gent, Nijmegen en Gelre, patronaatsrecht, 
vroegmoderne wetgeving, Karel V …) en een dertig-
tal recensies.

Georges Martyn, Gent

Eijsden: een stedelijke nederzetting die geen stad 

mocht heten

Hans van Hall, Eijsden, een vrijheid met Luikse stads-

rechten. Een rechtshistorische schets van de ontwikkeling 

van een Minderstadt tussen Maas en Rijn (ca. 1300-ca. 

1550). Maaslandse Monografieën, dl. 74, Hilver-
sum, Verloren, 2011, 478 p. + uitneembare bijla-
ge, 47 p. ISBN 978-90-8704-245-5 (€ 39,00)

In 1321 stellen de schepenen van Eijsden (gelegen 
aan de oostelijke oever van de Maas in het uiterste 
zuiden van de huidige Nederlandse provincie Lim-
burg) een ‘vrijheytboeck’ samen. Dit vrijheidsboek 
bevat de ‘Costuymen, statuyten ende usantiën van de 
vrijheyt van Eijsden’, alsmede een aantal bepalingen 
over de – van de vrijheid te onderscheiden – heerlijk-
heid Eijsden. De inhoud van het vrijheidsboek is in 
de navolgende eeuwen herhaaldelijk, althans op on-
derdelen, bij de tijd gebracht. Hoewel geen van de 
overgeleverde afschriften – het origineel is verlo-
ren, althans onvindbaar – vrij is van schrappingen 

en aanvullingen uit latere tijd, heeft een groot aan-
tal van de oorspronkelijke bepalingen de verschil-
lende ‘updates’ van overleefd. Het vrijheidsboek is 
in 1977 uitgegeven door Janssen de Limpens.1 Nu 
is er een verbeterde, tekstkritische editie beschik-
baar, die als (uitneembare) bijlage is opgenomen in 
het hier besproken proefschrift. Deze bijlage bevat 
een geannoteerde transcriptie, een ‘hertaling’ naar 
modern Nederlands en een naam- en zaakindex op 
de 125 artikelen van het vrijheidsboek. Het proef-
schrift zelf – waarop de auteur op 7 oktober 2011 is 
gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht – is 
een grondige rechtshistorische studie van de loka-
le rechtsgemeenschap waarvan dit vrijheidsboek in 
wezen als geschreven constitutie heeft gefungeerd, 
de vrijheid Eijsden. In de middeleeuwen had een vrij-
heid met een stad gemeen dat het een eigen rechts-
regime kende dat afweek van het landrecht, dat gold 
voor de ‘gewone’ dorpen. Zowel in een vrijheid als 
in een stad was het landrecht slechts van toepassing 
voor zover het eigen recht niet iets anders regelde. 
Ten aanzien van Eijsden komt dit onderscheid tot ui-
ting in het verschil tussen de vrijheid en de heerlijk-
heid Eijsden. De vrijheid maakte deel uit van de heer-
lijkheid, die een veel groter territoir omspande (blz. 
18-19, 84 en 140-141). In de vrijheid kwam primaire 
gelding toe aan een aantal onderdelen die ontleend 
waren aan het recht van de stad Luik (blz. 216), in-
clusief de regel van intestaat erfrecht dat zonen en 
dochters ‘gelijkelijk’ gerechtigd waren in de onroe-
rende goederen die de erflater naliet (art. 2 vrijheids-
boek). Hoewel de schepenbank van de vrijheid tege-
lijkertijd schepenbank van de heerlijkheid was, gold 
in het overige deel van de heerlijkheid het landrecht. 
Deze overeenkomst tussen vrijheid en stad roept de 
vraag op wat de vrijheid Eijsden onderscheidde van 
een stad dan wel of zij in feite wellicht een stad was. 
De literatuur over deze kwestie is niet eenstemmig. 
Janssen de Limpens achtte voldoende gronden aan-
wezig om Eijsden als stad te betitelen.2 Daarente-
gen vermijdt Hartmann in zijn magistrale studie De 

reconstructie van een middeleeuws landschap de kwalifi-
catie ‘stad’. Eijsden is volgens hem ‘een van de vele 
“vrijheden” of “franchises” van de Zuidelijke Neder-
landen, een juridisch begrip dat een breed scala van 
feitelijke verschijningsvormen kan omvatten, van 
ontginningsdorp tot meer of minder stedelijke ne-
derzetting’.3 Eijsden rekent hij tot de laatste catego-
rie. In het Repertorium van Cox, waarin zes Brabantse 
vrijheden zijn opgenomen, heeft Eijsden zelfs geen 
plaatsje gekregen.4
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