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Inleiiiing. 

De titel van dczc voor(lracht 
v<-rtiisl ( s i \ i ~ t *  I.oc*lit.lilir\g. Ik t><,- 
gc1-ï 1x1 ij t i i c i i .  op  rc:c:litsliistoiisc11 
tcrrcin. Voc)r<ltit ik mct vrucht 
over de  heerlijkheid Zeist kan 
spreken en schrijven is het nood- 
zakelijk, dat  ik U enig inzicht om- 
trent heerlijke rechten in het al- 
gemeen bijbreng. Deze materie is 
vrij ingewikkeld en  voor een goed 
begrip van zaken onontbeerlijk. 
Bij niet-juristen heersen op dit  
gebied allerlei wanbegrippen. Her- 
haaldelijk blijkt dit uit het feit, da t  
d e  termen heerlijkheid en  heerlijk 
recht worden gebruikt op een 
wijze, waaruit blijkt, da t  de  spre- 
kers de quintessens van de  zaak 
niet begrijpen:, En ook van die 
juristen, die voor 1921 hun candi- 
daatsexamen hebben gedaan (he t  
jaar, waarin de  Nederlandse 
rechtshistorie verplicht examen- 
vak werd), kan in het  algemeen 
worden aangenomen, da t  zij deze 
stof nimmer in extenso onder ogen 
hebben gehad. 

Wanneer er sprake is van een 
,,heerlijkheidM, wordt e r  vaak in 
de eerste plaats gedacht aan een 
groot landgoed met als middel- 
punt een romantisch kasteel, 
waaromheen vijvers, parken, bos- 
sen, een gezichtslaan, ianderijen, 
boerderijen en huizen met luiken, 
beschilderd met zandlopers in de  
kleuren van het familiewapen van 
de  heer enz. enz. 

Overheidsgezag als 
vermogeiisl~estandüeel. 

Op dit punt moet ik U echter 
tc?leurstellen. Ook zonder al dit 
moois is een heerlijkheid bestaan- 
baar. Men moet uitgaan van d e  
praemisse dat een heerlijkheid in 
subjectieve zin niet anders is dan 
een stuk overheidsgezag, da t  aan  

een particulier toebelinort. We 
hebben hier te doen rii.et over- 
Itoitls~oz;~~: als z;i;ik in < I ( .  hantl(:l 
o f  als vcrmogcnsbc~stan~1~1ecl. Eciri 
ribsoluut rcclit, d;it irlcn kon ìtitcn 
gelden en verdedigen tegen iecler, 
die hierop inbreuk zou maken. 

Onder de vele heerlijke rechten, 
welke er  oudtijds bestonden, was 
de heerlijkheid het heerlijk recht 
bij uitnemendheid, ook wel ge- 
naamd het eigenlijk gezegd heer- 
lijk recht. 

Het woord ,,heerlijkheidu wordt 
ook wel gebezigd in objectieve 
zin; dan betekent het 't grond- 
gebied, waarop de personen wo- 
nen, over wie dit gezag wordt 
uitgeoefend. 

We gaan dus uit van d e  gedach. 
ten, dat  een heerlijkheid is een 
vermogensbestanddeel en da t  het 
mogelijk is, dat zo'n heer uitslui- 
tend overheidsgezag heeft zonder 
dat  hij een voet grond in eigen- 
dom heeft van het gebied over 
welks inwoners hij een zekere 
mate van regeermacht heeft. 

Naar onze moderne opvattingen 
omtrent de overheidstaak klinkt 
het  ons vreemd in dc  oren, da t  
iemand de vrije beschikking heeft 
over regeermacht. ,,Omnis coni- 
paratio claudicat", iedere verge- 
lijking gaat min of meer scheef. 
Wat zoudt U ervan zeggen, als 
onze burgemeester zijn ambt aan 
één Uwer of aan mij kon verlco- 
pen? Of dat de burgeineester daar-  
over bij testament kon beschik- 
ken? Of dat het  vast stond, da t  
deze functie automatisch zou ver- 
erven op zijn oudste zoon, klein- 
zoon enz.? En dat  zelfs verpanding 
van dit ambt mogelijk zou zijn? 

De origine van dit verscliijnsel. 
Naar onze tegenwoordige opvat- 

tingen omtrent het  staatsbestel 
zijn dergelijke dingen onbestaan- 



baar. Vroeger was dit anders. Om 
het juridisch verschiinsel ,,over- 
heidsgezag als vermogensbestand- 
cieel" te verklaren moctcln we vrij 
ver t<,ruggii:in in d(? historie. De 
eerste kicrrien hicrviin zijn r<!cds 
aanwezig in de Frankische pcrio- 
de, welke loopt van ongeveer het 
jaar 500 tot 050. Deze wordt nldua 
gr.iiot.md omdat toen op het wcs- 
telijk gedeelte van het vasteland 
van Europa de Franken de lei- 
ding hadden. Globaal gesproken 
strekte het Frankische rijk zich 
toen uit over het tegenwoordige 
Frankrijk, België, belangrijke ge- 
deelten van ons land en een wes- 
telijk stuk van het tegenwoordige 
Duitsland. 

Frankisch koningschap. 
Bij het Frankische koningschap 

ontwaart men al symptomen van 
overheidsgezag als vermogensbe- 
standdeel. Ik wijs U op de z.g. 
deelkoningen. Dit principe hield 
in, dat na het overlijden van een 
koning het rijk onder zijn zonen 
werd verdeeld, doch met dien 
verstande, dat de eenheid van het 
rijk werd behouden. De broers 
stonden als gelijkgerechtigden 
naast elkaar. Uit de Historia 
Francorum van Gregorius van 
Tours is bekend, dat  koning Clo- 
vis zijn Salische medekoningen 
heeft opgeruimd om aldus alleen- 
heerser over het West-Franki- 
sche rijk te worden. 

Nog duidelijker komt het be- 
grip naa r  voren in enige verde- 
lingsverdragen. Wellicht is U nog 
bekend het verdrag van Verdun 
van 843, waarbij hct rijk van Ka- 
rel de Grote in drie delen werd 
gesplitst. De grenzen licpcn van 
noord naar zuid. Lodewijk de 
Duitser kreeg het oosteli.ik deel, 
Karel de Kale hct westelijk en 
Lotharius de middenmoot plus 

Italië en de keizerlijke waardig- 
heid. In zijn deel lagen als voor- 
naamste plaatsen Alten en Rome. 

Ik herinner U verder aan I ict  
verdrag van Mrci.scn van 870, 
waarbij na de dood van Lotiiarius 
diens gebied werd verdeeld tus- 
sen Lodewijk de Duitser cri Karel 
de Kale. Bij beide gcnoemdc ver- 
dclingsverdrngen weid zuiver bc- 
schikt over overheidsgezag. De 
hier gegeven voorbeelden betref- 
fen het hoge overheidsgezag. 

Erfelijk worden van het 
gravenambt. 

Doch ook op lager plan kon 
overheidsgezag vermogensbestand- 
deel worden. Ik denk hierbij in 
de eerste plaats aan het erfelijk 
worden van het gravenambt. Ter 
nadere oriëntering zij erop gewe- 
zen, dat het Frankische rijk als 
het ware overdekt was door een 
netwerk van graafschappen. Aan 
het hoofd van ieder graafschap 
stond een graaf (comes, grafio, 
grevo). De graaf was van huis uit 
een afzetbaar ambtenaar. Hij be- 
hoefde niet per se een aanzieti- 
lijk persoon te zijn, zelfs onvrijen 
konden tot deze functie worden 
geroepen. De graaf was bestuurs- 
en justitieel ambtenaar. Op den 
duur wisten verschillende graven 
hun ambt erfelijk in hun geslacht 
te krijgen. Dit kon langs allodiale 
weg geschieden doch de erfe-  
lijkheid is vooral bevorderd door 
het leenstelsel. 

Het leenstelsel. 
De oorsprong van het leenstel- 

'sel moet in de Frankische period 
worden gezocht. In hun strijd te- 
gen de Moren hadden de Fran- 
kische koningen behoefte aan een 
ruiterij. Daartoe gaven zij bene- 
ficia of feoda aan personen, die 
bereid waren te paard militaire 



diensten te verrichten. Deze per- 
sonen iiioesten over d e  nodige in- 
korrist(~ri kiiiitic~n h(:schikk(,n. %o 
wc~.tl(tii ( I ; I I I  i i i  I(ioii ccgciv<:ri on- 
roerende gocclc~ren cn rechten (b.v. 
t ienden). Daarnaast werd even-  
eens publiekrechtelijk gezag in 
leen uitgegeven. Zo kon iemand 
worden beleend met de  functie 
van graaf. Aanvankelijk waren de  
Ieiien s t r ikt  persoonlijk, maar  van 
lieverlee werden ze vererfelijk. 
Aldus werden verschillende gra- 
ven o p  den duur  van ambtenaar  
tot heer, d.w.z. tot personen, die 
de  beschikking hadden over een 
s tuk overheidsgezag. 

De recl~tsopvolgers van sommi- 
gen hunner  hebben in d e  loop der  
eeuwen hun  gebied aanzienlijk 
weten uit te  breiden. I n  d e  vol- 
gende periode, de  landsheerlijke 
of feodale (c. 950 tot d e  zestiende 
eeuw)  zijn aldus ten onzent ont- 
s taan belangrijke graafschappen 
als Holland e n  Gelderland, sinds 
1339 hertogdom, e n  he t  hertog- 
dom Brabant. In  Holland waren  
he t  d e  rechtsopvolgers v a n  een 
graaf v a n  Kennemerland, die  
graven werden van geheel Hol- 
land. In  Gelderland waren  he t  de  
Wassenberg's, die de  grondslag 
legden voor de  heerschappij over  
Gelre  en Zutfen. 

Overheiclsgezag o n t s h a n  uit 
grootgrondeigendom. 

Naast he t  erfelijk worden v a n  
he t  gravenambt kon in d e  Fran-  
kische periode nog o p  een  andere  
inanier 0,verheidsgezag i n  handen  
van particulieren geraken. Dit  ge- 
schiedde door het  verlenen van  
immuniteitsprivileges a a n  groot- 
grondeigenaren. Wanneer wij hier  
spreken van grootgrondeigendom, 
d a n  betekent dit  wa t  anders  d a n  
nu  in onze tijd. E r  waren  i n  h e t  
Frankische tijdvak kerken,  kloos- 

sters en abdijcri, die vele omvang- 
ri,jke bezittingen aan  orirot,rende 
~cicriei~c~n h;idtic-n. Als nic,ri d e  fioo- 
d(trci~lijst v;in ti<* Uti.c:clitse kcrk 
uit tle jaren 777-8fiG met latc.i.c. 
bijvciegsels leest, kan nicn een idce 
krijgen van de omvang van di t  
bezit in he t  Nedersticht e n  in an-  
dere gedeelten ,van ons land. De 
grootte ervan IS moeilijk nauw-  
keurig te  berekenen, doch deze 
moet in de  tienduizenden hecta- 
ren hebben gelopen. 

Van c!c ahdij St.-Gciinain des 
Prés, destijds nabi.1 Parijs, kori 
worden becijferd. dat  deze instel- 
ling oinstreeks het jaar  800 ruim 
400.000 hectaren grond verspreid 
door Frankrijk moet hebben be- 
zeten. 

Iinmuniteitsprivileges. 
Deze imniuniteitsprivileges wer -  

den verleend door de  Frankische 
koningen, de Merovingers e n  meer  
nog door de  Karolingers. Grond- 
gedachte hierbij was het tegen- 
gaan van de steeds toenemende 
macht  van de  graven. De hoofd- 
inhoud van zo'n privilege was het  
verbod van de introitus aan de  
graaf e n  de hem ondergeschikte 
ambtenaren. Al deze functiona- 
rissen mochten het gebied van d e  
immunist niet betreden voor liet 
verrichten van ambtsbezigheden. 
Zij mochten daar  niet binnenko- 
men om recht te vorderen, belas- 
t ing te  heffen, geen freda of 
vredegelden nemen. geen borgen 
of gijzelaars eisen en in he t  alge- 
meen geen dwangmaatregelen 
tegen de  bevolking nemen. 

Hierdoor werd de  toestand ge- 
schapen, dat  de  immunist zelf 
deze overheidstaken ging uitoefe- 
nen. Was hij een geestelijke, d a n  
geschiedde zulks door he t  in- 
termediair van  zijn advocatus of 
voogd. 



Wat betreft de  rechtspraak 
werd  in de Frankische periode 
recds onderscheiden tussen d e  
jiirisdii:tio alt:, c t  hassa, cfc hoge 
r n  ( I C  l;ig<, i~c~(~titsrn:ic~lil. O ~ i < l c r  de  
cc.i.st(i vir!lori h<~lniigri,il<c straf- 
bare feiten als biandstichtiiig, op-  
roer, moord, doodslag, diefstal van 
vo:)iwerpen boven t.on b(~paal<lc 
w;i;ii.rl(., liiiisvi~c*tl(~l)t.c~iil< 1x.rl. riic.<xr. 
111, iiti~iiiiiii::l l<oti zic.11 i r i  I~~.j:iiisc-l 
I l t ~  I > c ~ i ~ i c i c ~ i c i i i  iii(it ( l ( -  lag(> 
r(~clitspi.nnk. Was e i  ccn hclang- 
i.i,jlc niisdii,if gcplrrgil, d;in w a s  
hij  niet coriipctcnt di t  zelf te  
laten berecliltin. Hij moest dan 
d e  dader  uitleveren buiten zijn 
gebied aan een naburige graaf. 

Het  bezit van de  immunist be- 
hoefde niet een afgerond geheel 
te  vormen. Als regcl was d i t  een 
z.g. ,,Streubesitz". Het  bestond 
dus  uit verspi*eid liggende onroe- 
rende  goederen. Ook d e  bisschop- 
pen van Utrecht Itebben diverse 
immuniteitsprivileges gekregen 
v a n  d e  Frankische koningen. 

Overheidsgezag, ontstaan u i t  
kleingrondeigendom. 

Naast he t  erfelijk worden van  
ambten en he t  verkriigen v a n  
iniiiiuniteitsprivilegcs kon over- 
heidsgezag ook komen in handen  
v a n  particulieren door kleingrond- 
eigendom. I k  denk hier  a a n  d e  
ambulatoire rechtsmacht in  d e  
provincies Friesland cn Gronin- 
gen, waar  deze rectitsinacht was  
vastgekoppeld aan  bepaalde boe- 
renerven . 

Ook in verschillende hoogheem- 
raadschappen zijn sporen v a n  d i t  
soort rechtsmacht aanwezig. Doch 
deze vorm van  ontstaan van over- 
hcidsgczag kar1 hier verdcr  buiten 
beschouwing blijven. Dit onder-  
werp,,, dat  o p  zich zelf zeer be- 
l a n g r ~ j k  is, is voor Utrecht  minder  
primair.  

Regalen. 
In  d e  benaming regalia ligt he t  

woord rex  opgesloten. H r t  zi,jn 
rechten, die to(:ke~riicn aan een 
koning. En tii(:r cl(ink<tn wc in d i t  
verband in de  er:rstc p1a:ií.s a a n  
de  koning of keizer van het. Hei- 
lige Roomse Riik, waarvan ook 
ons vadrrland deel hc(sft uitge- 
iii:i:il<l. Dtv.c> kc.izc-i. o f  I < l i i i i i i ~  w:is 
siicivc~i~c~ii~, (l.w.z. t i c 3  1ioci~:sIc~ Iic-cr 
oC gcz;tgs<iiagcr. A l Ie stiuv~i~ciiitc:n 
waren heicri, maar. niet alle he- 
ren  waren soirvcrciiicli. 

Een opsomniiiig van d c  konirik- 
lijke rechten of regalen is te  viii- 
den in een constitutie v a n  keizer 
Frederik Barbarossa van 1158. die 
later is opgenomen in de  Libri 
F'eudoium (F.2,56). Dit is een 
conipilntie van stukken, betref- 
fende h e t  leenrecht van verschil- 
lende tijden, wcllre hoofdzakelijk 
is ontstaan te  Pavia en Milaan e n  
waaraan  diverse constituties van  
Duitse keizers zijn toegevoegd. 

Met  de  receptie of overname 
van he t  Longobardische leenrecht 
in  Duitsland deed ook deze ver- 
zameling van regalen haar  intrede 
i n  di t  rijk. Intussen houde men i n  
he t  oog, da t  verschillende v a n  de- 
ze regalen geen nieuwe vindingen 
waren  uit de  12e eeuw, doch a l  
i n  d e  Frankische periode bekend 
zijn geweest. 

Opsommirig van  regalia van 1158. 
In  deze catalogus, die niet com- 

pleet is, vindt men  de  volgende 
regalia genoemd: 

1. he t  recht om onderdanen tot 
.krijgsdienst o p  te  roepen; di t  im- 
pliceert he t  recht om oorlog te  
verklaren e n  vrede te  sluiten, 

2. he t  recht o p  openbare we- 
gen, 

3. recht  o p  bevaarbare stro- 
men, 



4. recht o p  havens, 
5. he t  z.g. ripaticum, recht  o p  

hcffingeii langs de  oevers v a n  
bcivaar11:irc stromen, 

G. rcctit van tol in lict algc- 
nicschn, 

7. i.ciclit vari <I(! niurlt, 
Ii. i.(b(.llt o p  ~!c-l(ll)o(~l(-n, 
I ) .  i . ( ~ I i l  "1) (111 z.{!. I ) ~ ) i i r i  vn(.:iii- 

 li:^, ( l i .  i i i i l ~ c ~ l i c ~ ~ ~ i ~ t l ( ~  ~:~i~.tl(*i.c.ii:  f : ( $ -  

vl!iitl<.ii i~lic~i.c-litll! goctlt!i.c!ti, uii- 
ror~iende goederen zondor eige- 
naar ,  onbeheerde nalatcnschap- 
pen, 

10. hetgeen aan  onwaardigen 
wordt  ontnomen, een vage nm- 
sehrijving; hier was in s terke 
niate invloed van Romeins recht 
in het spel; voorbeelden: De erf- 
genaam, die de  gedode erf la ter  
niet wreekt,  hij die iemand ver- 
hindert zijn testament t e  maken,  
ondankbaarheid jegens een  over- 
ledene etc., 

11. de goederen van hen, die  
een hiiwelijk aangaan binnen de  
verboden graden van verwant-  
schap naar  wereldlijk recht,  

12. recht o p  verbeurd verklaar-  
d e  goederen, dus  confiscatie van  
bepaalde goederen e n  van  vermo- 
gens, 

13. recht  o p  hand- e n  span- 
diensten ten behoeve van h e t  al- 
gemeen belang, b.v. onderhoud 
van  wegen, diensten verr ichten 
met  vrachtwagens e n  schepen, 

14. het  heffen van bijzondere 
belastingen in , verband m e t  een  
krijgstocht v a n  de koning, 

15. he t  aanstellen v a n  rech- 
terlijke ambtenaren, 

16. recht o p  zilvermijnen e n  
paleizen, 

17. recht van  visserij e n  recht  
o p  zoutmijnen, 

18. recht o p  d e  helft van  de  
gevonden schat in koninklilke 
grond of in grond van geestelijke 
instellingen. 

Gcli,jk f:czegcl, is dczc lijst niet 
volledig. Zo wordt  \>.v .Ii<it i.c,c.lit 
tot wetgeving ~iitit  g(.ncic:md. Mcii 
hcclt hcst wr~ll i<~li t  :[Is so i i sc~ t i t t~n~l i~  
t)c~sc~tic)iiw<l. < l í i l  t i r .  kiiiiitig t i ( .  wvt- 
~ : ( % v i i ~ g  I)(:x:tt l..;i.v. ì t l l ( t  1 1 1  ( l c t  li.jsL 
~c~riociiriclc ic-c,liL(*n. OOI< l i r s L  jrii.lit- 
rccht worclt iiict vcrtiicld. Zo iiiis- 
sen wij verder: het  rectit van Iier- 
berg, d.w.z. recht op requisities 
van  levensmiddeleii e n  huisves- 
ting in verband mct de  recht-  
spraak. Evenmin vinden wij de  
oppervoogdij over wezen e.d., he t  
strandregaal en het  marktrecht :  
recht om markten te verlenen aan  
steden en dorpen. Ook stapelrecht 
e n  overlaadrecht ontbreken. 

Uit een regaal konden weer  
andere regalen vntstaan. Uit he t  
stroomregaal zijn opgeltornen: 
veerrechten, recht van op- en aan-  
was, watertol enz. Uit he t  recht 
o p  d e  openbare urcgen (viae re-  
giae) konden voortkomen: landtol 
e n  he t  recht o p  he t  verlenen v a n  
vrijgeleide of salvus conductus 
(bijzondere bescherming, verhoog- 
d e  strafbaarheid). 

Hoofdkenmerk van  alle regalen 
is m.i., da t  he t  rechten waren,  
waarin publiekrechtelij k element  
aanwezig was. En daarnaast  waren  
he t  ook steeds rechten, die  de  
drager  ervan geldelijk voordeel 
opleverden. Dat  de  koning of kei- 
zer  erop uit was voordeel afwer-  
pende rechten uit te  oefenen is 
alleszins verklaarbaar  als  men  
bedenkt  da t  in  die dagen geen 
goed geregeld belastingstelsel be- 
stond. 

Zolang deze rechten in handen 
waren  van  de  koning of keizer 
waren  he t  regalen. Later  kwamen 



<1cZc I . C Y . ~ I ~ C I I  ook in ;iiidci.e lian- 
clen en dan waren het afgeleide 
rcgíilttii. 

Ili l  kcin op vc~i~sr l i i l l t~nd(~ rníiriic- 
i.ctr i  ~ : ~ ~ 1 i e ~ i i i ~ c ~ ~ i .  l ) ( #  I < c ~ r i i i i ! :  I < c ~ i i  ziil- 
I ( ( %  t ~ c ~ j : : t l c ~ r i  wc~~:::c.lic-iil<c~ii. i i i  Itv~ri 
gcpvc>ii (11'  vc~rl<o~tc~ti. Altlus kwa- 
men zit l ke rcigalr.ri srinis ;i:in 1:igc- 
i.c I;iri(lslicirc:n als 1i~~rtoj:cii. gra-  
ven, hci.cn van tioge ht:crli,jkhe- 
den e n  lage heerlijkheden. 

Latere  iiitbreidirig van he t  
aantal  regalen. 

Vooral bij de  1agci.e landsheren 
en heren van heerlijklicden be-  
stond de  neiging Iict aantal re -  
galen op merkwaardige wijze uit  
te  breiden. O m  maar  enkele voor- 
beelden te  noemen. I n  d e  la tere  
middelceuwcn krnde  men he t  
recht  van  de  wind. Dit hield in. 
da t  men voor ht,t oprichten van  
een windmolen toesteriiniiiig van  
de  landsheer nodig had. Deze gaf 
di t  dan mecstal tegen betaling van  
een jaarlijks bedrag. windgeld 
genaamd. In Duitsland bestond 
in di t  verband een spotversje, 
waarin wordt  gezegd, dat  he t  een  
wonder is, dat  de  onderdaiicii ook 
niet a a n  hun  landsheer moeten be- 
talen voor regen en zonneschijn! 

In  Drerite was de  wind vrij. I n  
het  gewest Utrecht is he t  rech t  
van wind vern~oedelijk pas in  d e  
15e eeuw ontstaan. Eén der  eerst- 
bekende concessies op di t  gebied 
betrof het  dorp Soest in 1474. 
Blijkens een domeinrekening v a n  
1617 werd v a n  slechts ongeveer 
20 molens in  he t  Nedersticht 
wiiidgeld geheven. Dit rechtvaar- 
digt de  conclusie, da t  van  molens, 
welke vóór de  15e eeuw beston- 
den, geen windgeld werd gevor- 
derd. Zo ook niet van d e  wind-  
korenmolen te Zeist 

Verder noem ik een aantal ban-  
rechten, welke een monopolistisch 

karakter  hadden. Een voorbeeld 
hiervan is het  recht van baiirno- 
lcn. Dit moet mcn wc1 ondcisclici- 
d r n  van het  i.cc.lit v:cn de wirid. 
I(~tlc~i.c- iiiwc~iic~i vicri ( * ( - t i  I i c ~ c ~ i . l i , i l < -  

h(~i<l  W:IS (1:iii ~ ( ~ ~ . p I i ( , t i t  xi.ii1 R I Ï ~ Í I I I  

op  ccn bcpa;ilclc irioleii, 11aiiiiic1- 
l m ,  tch 1:ilcri nialcn. Vovr.l>t~cild<~n 
1iicit~v:in viti(lt r1ic.n tc Moiitfoort 
in c .  1463 cn te Abcoiirlc in 1465. 

ZP h ? d  me? n111t:iLi:: iii~!t;c~irIis 
ook d e  banoveri. Alle brood rnoest 
in één bepaalde oven worden ge- 
bakken. 

In  Brabant  cn Limburji kwam 
voor he t  banpantiuis: alle bier 
diende in één bepaalde brouwerij 
t e  worden bereid. 

Het  recht van waag: monopolie 
nin landbouwprodii1itc:n ctn vcti tti 
wegen. Het  recht van korenmaat  
of koppel: he t  uitsluitend recht 
om droge waren te meten met in- 
houdsmaten. Van dezelfde soort 
waren  hc t  recht om kolfbaticn cn 
dobbelscholen te  houden c n  liet 
recht  van gruit. Dit laatste he- 
trof d e  alleenverkoop van een 
stof, welke nodig was  voor hct  
b r o u ~ r e n  van bier voordat d c  hop 
bekend was. Grui t  was een plant, 
die werd  gevonden in sloten en 
o p  moerassige hcide. 

Dubicus was het  k a i a k t e i  van 
zwaandrift .  Als di t  samerihangt 
met  he t  stroonircgaal, dan  kan 
men he t  raiigschikkeii onder d c  
regalen. Het  bestond hierin. da t  
d e  bewoners van  een bepaald ge- 
bied verplicht waren liet nestelen 
e n  broeden van zwanen o p  hun  
grond tedu lden .  Het  was een 
recht,  da t  in het  bijzonder werd 
verleend aan adellijke bezitters 
van  heerlijkheden e n  a a n  sommi- 
ge  s teden (stadszwanen). 

D e  hier  opgegeven rechten mo- 
gen voldoende zijn om U enig 
denkbeeld te geven omtrent  het  
leerstuk der  regalen. 



i n  het  voorafgaande werd  ge- 
constateerd, da t  ons land in de  
feodale periode deel ui tmaakte 
van hct Heilijir: Rorimse Ri.ik. In 
tlic~oi.ic~ w:is soiiv<~rc-iii dis koiiink! 
of  I<csizcsi. v:in (lil i.i,jl<. D(% I:iiitls- 
Iici.ori h.v. (l(! gr:i:tf v:in IIolI;iri<f, 
d e  bisschop van Ulrccht, CIC graaf- 
hertog van Gelderland cn d e  her-  
tog van Brabant  leidden hun  ge- 
zag af van d e  Duitse koning of 
keizer. Zij waren zijn leenmannen 
e n  hadden hun overheidsgezag 
van hem i n  leen. Op den d u u r  is 
deze afhankelijlcheidsverhouding 
meer en meer vervaagd e n  o p  d e  
achtergrond geraakt.  Deze rechts- 
rolntic hcstoiid fcitc~li,ik allccn nog 
iii:t:ii. (11) j);ipici, of lic!vcr o p  per-  
k:ii~ic%iit. 

Ontwikkeling v a n  het  
leenstelsel i n  Duitslaiid. 

De hier  genoemde ontwikke- 
lingsgang moet worden toege- 
schreven a a n  het  leenstelsel, d a t  
van nature centraliserend k a n  
werken,  doch in het Duitse rijk 
juist ccn ccntiifujiaal i.csultnat 
heel t  opgclevcrd. Dc macht van  
d(: opperstc lecnheer, van d e  ka-  
nirig was hier beknot door een 
g(-L)i~iiik, d a l  iiicn wtil aaiiduidl 
met  d e  naam ,,Leihezwangw. Dit 
hielcl in, da t  wanneer een leen 
an i  de  een of andere reden va- 
cant  of vrij was gekomen, di t  niet  
a a n  d e  kroon mocht worden ge- 
hecht,  doch opnieuw als leen 
moest worden uitgegeven. I n  
Frankri jk  e n  Engeland heeft daar-  
entegen he t  leenstelsel e r  veel  
toe bijgedragen, dat  he t  gezag 
van  d e  kroon werd versterkt.  
Opengevallen belangrijke lenen 
werden in deze beide landen niet  
meer uitgegeven, doch kwamen i n  
's konings hand. Aldus verdwenen 
in d e  loop der  eeuwen verscheide- 
n e  belangrijke lenen. Voor Frank-  

rijk zij hier gewezen op de  vol- 
gende merkwaardige voorbeelden. 
I n  1204 kwamen Normandië, Mai- 
nc, Anjou c n  Poit,ou tcrug aan dc 
ki.oon o p  grontl van ccinirnisc o f  
fc:loiiic v:iii <l(! k:iiit v:iri < l t s  I(-cin- 
rnaii. Dc Ireninaii had zich on- 
t rouw gedragen jc~ciris zijn Iccri- 
heer. In  1360 verviel het  hertog- 
dom Bourgondië aan  de Franse 
kroon o p  grond van deshéience, 
gebrek aan  een opvolger in het  
leen. Had in Duitsland de  hier- 
boven genoemde .,Leihezwangv 
niet  bestaan, dan  zouden in de  
periode 1282-1306 Oostenrijk, Stei- 
ermark.  Kiirnten, Krain. de  win- 
tlischo M;ii.l<. Moiszcii, Tlti;i,in~t.n, 
nolic>riicn (,ti Miilii,rii <.n OOI< Hri~rl- 
clciibitrg sari liet rijk ku'iincii zijn 
teruggevallen. 

Een ander  feit, dat  het  Icen- 
stelsel in Duitsland verzwakte, 
bestond hierin, da t  één persoon 
tegelijkertijd leenman kon zijn 
v a n  verschillende leenhcreii. E r  
waren  gevallen bekend. da t  
iemand t e  zclfdcr tijd l c ~ ~ ~ m a n  was 
van  twiiitig verschillcndc Iccn- 
heren.  In  geval van nood c n  oor- 
log kon dczc sitiiatie aanleiding 
geven tot hopcloze verwarringen 
e n  vcrwikkclingcn. Andcrs was 
di t  in Frankri jk ,  waar  men het  
instituut ,,homo ligius" of ,,ledig- 
man" kende, d e  figuur, d a t  men 
slechts van  één  leenheer leenman 
kon  zijn. 

Bovendien konden belangen- 
conflicten ontstaan door uitgiften 
van  achterlenen - (subinfeodatio). 
Een achterleenman was in Duits- 
land alleen a a n  zijn eigen of di- 
recte leenheer tot  dienst en t rouw 
gehouden, niet a a n  de  hogere leen- 
heren. Het  on tbrak  aan  een alge- 
mene  verplichting tot t rouw van  
d e  achterleenman ten behoeve van 
a e  koning als hoogste leenheer. 



Deccnlralisatie in hct  1)iiil.i~ rijk. 
Door al deze e n  aridcre factoren 

was d e  band tussen d e  verschil- 
lende onderdelen van  het  Duitse 
r ~ j k  een sl:,ppr. En hi<~r<loor werd 
ook d(> tocst;ind gcscti;il~cri, d a l  
in ,,de lage landen bij de  zee" lecn-  
mannen als d e  graaf van Holland 
d c  bisschop van  Utrecht, d e  g raa l  
/hertog van Gelderland e n  d e  
hertog van Brabant  zich in feite 
als soiivcreincn gingcn gedragen. 
Voorzover zij d c  hoge machts- 
a t t r ibu te~ i  niet met  zoveel woor- 
den hadden gekregen gingen zij 
deze eigener autoriteit  wel  uit- 
oefenen. 

Wereldliik rrezarr der  
b i s s c h o p p e n v a ñ  Utrecht. 

De temporaliteit of het  wereld- 
lijk gezag der  bisschoppen van  
Utrecht is geleidelijk ontstaan. 
In  d e  eerste plaats hebben hier- 
toe medegewerkt d e  hiervoor ge- 
signaleerde iinmuniteitsprivileges. 
We constateerden reeds, d a t  d e  
inhoud hiervan negatief was. 
Hoofdzaak was het  verbod v a n  
introitus a a n  de koninklijke arnb- 
tenaren. Deze privilcgcs werden 
gegeven aan  d e  grondeigenaren 
e n  niet a a n  de  bewoners v a n  he t  
gebied. Ze waren s tr ikt  persoon- 
lijk, d.w.z., d a t  ze telkens moes- 
t en  worden vernieuwd als e r  e e n  
nieuwe koning of een nieuwe im- 
munist  optrad. Het  praktische re- 
sul taat  hiervan was, da t  de  im- 
munist  of diens advocatus n u  al- 
lerlei ambtelijke functies kon  
gaan uitoefenen binnen zo'n ge- 
bied. Hij had d e  lage rechts- 
macht, de  jurisdictie bassa. 

blijkt, dat  e r  nog oudere akten 
van  deze soort aan d e  Utrechtse 
bisschoppen zijn gegeven. Ze lo- 
pen tot het  jaar 1046. In d c  jarcn 
1002, 1025 r n  1046 volg(lrri dr ie  
piivilcgcs, die  tcvcns cc:n n1cc.r 
positief karakter  hebben c n  die  
met zoveel woorden eeii zekere 
mate van rechtspraak toekenticn. 
I-Iicrin wordt gezegd, d a t  d e  man- 
ncn van de  Ulrcchtsc kerk zul- 
len terechtstaan voor d c  advoca- 
tus  van deze kerk.  De b i s~c l iop  
kon toen nog niet zelfstandig op- 
treden in wereldlijke zaken. Hij 
moest di t  laten doen door zijn 
voogd. Hierbij ZOLI he t  recht  der  
Keulse kerk worden gevolgd, da t  
helaas niet bekend is. 

Oltonische e n  andere privileges. 
Het  overheidsgezag d e r  Utrecht- 
se  bisschoppen werd verder  uit- 
gebreid door verschillende andere 
privileges. 

In he t  jaar 777 gaf Karcl  de  
Grote a a n  d e  St .  Maartenskerk 
t e  Treeht  he t  ripaticum o p  de  
Lek, een heffing, welke gedaan 
werd  langs d e  oevers ( r ipze)  van  
d e  rivier, een indirecte belas- 
ting, blijkbaar een  species van 
he t  genus tol. 

Dan volgen de  z.g Ottonische 
privileges, b.v. 936: koning Otto I 
gceft aan  d e  bisschop liet recht  
m u n t  te  slaan te Utrectit, 

949: koning Otto I geeft aan  
d e  Utrechtse kerk d e  visserij te  
Muiden e n  in  d e  Almere (Flevo- 
meer )  benevens he t  recht  ,,cog- 
sculd" te  heffen, weer  eeii soort. 
tolgeld e n  wel  van  coggen, dus  
v a n  schepen. 

053: dezclfde koning b r v c s t i ~ t  
I k :  bisschoppen van Utrccht  gcnocmd visrccht r n  "ocgl hier- 

ticbt)(in versctiilleridc van dczc aan  nog toe domeingocderen langs 
vooircctiten ontvzingen van  d e  d e  Vecht, 
Frankische koningen. Het  oudst- 975: herhaling van verschillen- 
bekende is van 751 à 754. Hierui t  d e  reeds gegeven voorrechten, bo- 



vciidicn wcrd in d i l  jaar nog ver- 
leend tolrccht te Muiden. 

Bissc1iopl)en beleend met  regalen. 
Na verloop v a n  tijd werden d e  

Utrechtse bisschoppen ook be- 
It.cnti rnct rc~a l t :n .  M(:n tlcnke 
;~ ; i r i  tict ciritlc van de  z.c. Irivcsti- 
liiiir~sti~ijd bi,i liet concordaat van 
W~ii.tiis i i i  1122. Ilic~rl~i,i wc>i.(i I E -  
II:I:IIII, ( I : i l ,  (11, I ' J I I I : :  ( 1 1 s  1)i::st~Itol)- 
l l l ~ l l  7.l l l i  l l ~ ~ l ~ ~ i l l ~ l l  l l l l ~ l ,  : : l i l i '  ( * l i  

r i i~) :  I ~ I I  ( l (!  l<(~iX(-i. o f  I C I J ~ I ~ I I ~  viiii 
Iicit Ilciligc Itooriisc rul< dc Ijis- 
schoppen zou belenen met  scep- 
t e r  e n  regalia. Bisschoppen e n  
abten werden aldus leendragers 
van  het  rijk e n  kwamen o p  één 
lijn te  s taan met  de  wereldlijke 
vorsten, die ook leenmannen v a n  
he t  rijk waren. 

D c  oudste vermeldingen van  
beleninjien van Utrechtse bis- 
:choppen met regalia komen voor 
in enige kronieken. Tussen de  
jaren 1152 e n  1156 had plaats d e  
investitura regalium van bisschop 
Hermannus van  Hoorn door kei- 
zer Frederik, 1215 iì 1228: bis- 
schop Otto I1 van Lippe ont-  
vangt  de  regalia van keizer Fre -  
dcr ik 11, 1228 à 1235 bisschop 
Willcbrandus van  0ldc:nburg 
woi.tlt te  Werden bclccnd iiict dc  
regíilia door koning Hendrik VII. 

Uit la ter  tijd zijn de  acten v a n  
belening met  d e  regalia zelf be- 
waard  gebleven. Zo b.v. van  1309, 
waarbi j  bisschop Guy van Hene- 
gouwen hiermede beleend werd 
door Roonis koning Hendrik. Iii 
1349 had tijdens he t  bewind v a n  
bisschop J o h a n  v a n  Arke1 een  
bevestiging plaats van alle vroe- 
gere beleningen met  regalia. Ten-  
slotte memoreer  ik  de  belening 
van  bisschop Filips van Bourgon- 
d ië  door keizer Maximiliaan 
(1517). 

Verder is in di t  verband van 
belang, dat  bisschop Go<lfried van 
Renen (1156-1 177) vier sloten 
oprichtte e n  wel de  Horst bij 
Rhenen, de  sloten Montfoort e n  
Woerden en in het  Oversticht hct 
slot Vollcnhove. Fiet oprictitcn 
v;in zulke s tciktc~n vc:r.ond(ii.stc:ll 
tic aiinwczigticid van landslicerlijk 
g('z:ih'. 

I ) (?  I~lssc:liol~ viiii IItrc.cl~l 
nls  I;ciitlslicc!r. 

In tiet :ilgc!inccin kuiiiic!n wc  
aiinncnien, dat  dc bisschop van 
Utrecht tussen 1150 e n  1200 (Ic 
landsheerlijke macht  iii handen 
had. Dit blijkt niet alleen uit he t  
voorafgaande, maar  ook uit he t  
vervolg. Amersfoort kreeg in 125!1 
een  stedelijk privilege van  d e  
bisschop. Uit d e  inhoud hiervan 
blijkt duidelijk, d a t  hieraan a l  
enkele  decennia eerder  een ouder 
stadsrecht moet zijn voorafge- 
gaan. Het  oudste stadsrecht van 
Rhenen is tussen 1227 e n  1258 
door een  bisschop verleend. 

De bisschop als  klokluider 
t e  Zeist. 

Ei j  he t  optreden van een nieu- 
we bisschop moeten twee verschil- 
Icnde momen ten worden onder- 
scheiden: 

a. d e  inbezitneming van de  we- 
reldlijke macht e n  b. de  inbezit- 
neming van de  geestelijke func- 
tie. Wat  betreft he t  eerste zij o p  
d e  volgende bijzonderheden ge- 
wezen. D e  inbezitname van h e t  
weie!dlijk gezag geschiedde o p  
symbolische wijze en wel te Zeist. 
Volgens oud gebruik begaf d e  
bisschop zich in  volle wapenrus- 
tirig riûar d e  kerk aldasr.  I I i r r  
werd hem het  k l o k k e t o ~ i : ~  in een 
:vitte doek overhandigd. Daarna 
luidde d e  bisschop persoonlijk 
deze klok als bewijs van aan- 



vaarding van zijn tetnporaliteit of 
wereldlijk gezag over he t  Ne- 
dersticht. Dit feit moet aldus 
worden verklaard. De landsheer 
liad in d c  middclceuwen he t  recht  
van klokkeslag. Dit was een hoog- 
hcidsrcclit, wliardoor d c  bevol- 
king op ofticiëlc wijzc werd op- 
geroepen, b.v. in geval vrin oor- 
log voor de  riiilitairc ciicinst. voor 
sarnenkonist om reclit te spreken, 
ingeval van watersnood, oproer 
e.d. meer. 

Prof. De Monté ver Loren heeft 
erop gewezen, da t  als de  bis- 
schop vanuit  de  stad Utrecht,  
welke in d e  gouw Niftarlake lag, 
naar  he t  oosten trok, Zeist d e  
eerste parochie was, welke in  een 
andere gouw lag (wellicht Fle- 
hi te) .  I n  di t  verband vestigde 
Prof. ve r  Loren e r  d e  aandacht  
op, dat  d e  Zeister kerk naar  
alle waarschijnlijkheid gebouwd 
is op een kunstmatige heuvel, 
welke oorspronkelijk als ding-  
heuvel dienst heeft gedaan. Hij 
t rek t  hier een  parallel met  he t  
z.g. ,,huldtoneelV bij Hecrnskerk, 
waar  d e  graven van IIolland als 
hereri van  Kennemerland werden  
gehuldigd. 

Van verschillende bisschoppen 
is bekend, dat  zij deze plechtigheid 
t e  Zeist hebben verricht. I k  noem 
U: Frederik van Baden (14961, 
Filips van Bouigqndië (1517)  e n  
Hendrik van Beieren (1524). 

Ook elders kwam dit 
kloklriidcn voor. 

Dit, I<-loklrii<l(~n als zinnc1)ccldil: 
o f  syrnt)olis(-li bewijs v~iii  ncinvaar- 
tliiig van l;iiidsherili,jk gezag was 
niet iets specifiek Utrechts. Ook 
elders kwam di t  verschijnsel voor. 
De prins-bisschop van Luik ver- 
richtte deze handeling eveneens 

in d e  stad Luik e n  ook in de  s tad 
Maastricht, welke tweeherig w a s  
e n  ressorteerde onder  het hoge ge- 
zag van de  hertog van Brabant  
e n  van d e  bissrhop van Luik. f3ij 
d e  joyeuse cntrbc of bli,jde in- 
comste van laatstjienriemde bin- 
nen Maastricht in 1538 hcgnf d e  
prins-bisschop zich :ildaar naar  d e  
O. L. Vr.-kerk om eigenhandig de  
klok te  luiden (brandklok of 
s tormklok) .  De a b t  van S t .  Trui- 
d e n  verrichtte dezelfde plechtig- 
heid als wereldlijk heer van zijn 
gebied. I n  het  Limburgse graaf- 
schap Niel was di t  gebruik even- 
zeer bekend. De bisschop van * 

Cambrai  voltrok dezelfde ceremo- 
nie als wereldlijk heerser.  

Wielant en andere schrijvers 
vermelden hetzelfde voor Vlaan- 
deren. Hier had de  blijde inkomst 
van  de  graaf gewoonlijk te  Gcnt  
plaats. Nadat de  graaf zijn eed 
van trouw aan zijn onderdancii 
had  afgelegd, luidde hij enige ma- 
l en  d e  klok van de  St.  Janskerk 
aldaar  e n  nam hij aldus op symbo- 
lische wijze bezit van he t  over- 
heidsgezag over Vlaanderen. 

Na deze kleine uitweiding vatten 
w e  de  draad van ons betoog weer  
op. Dat  de  bisschoppen zich steeds 
meer  als onafhankelijke landshe- 
ren zijn gaan gedragen blijkt o.m. 
~ i t  he t  feit, da t  zij oorlogen voer- 
den, vrede slotei-i, verdragen aan-  
gingen, belastingen hierven, stads- 
e n  marktrechten verleenden enz. 
De bisschoppen handelden alsof 
zij souvereinen waren,  doch zi,i 
spraken in d i t  verband niet van 
hun souvercinitcit. Zij zullcn dit 
tiiet liebben ged:i;in ui t rc:vcii~cinti(: 
tegenover de koning of keizer van 
het  Heilige Roomse rijk. De bis- 
schoppen duidden hun hoog over- 
heidsgezag aan met  termen als 
,,heerlijkheid" e n  ,,hoogheidw. 



Einde van het Iantlsheerlijk 
gezag van de bisschop. 

Flcl liogc bissclioppclijkc ovcsr- 
heidsgez~ig heeft stand gchoudcn 
tot lict jaar 1528. De bisschoppe- 
lijke wereldlijke macht is in de 
15e en 1Ge eeuw gaan tanen. Het 
Nedersticht was allengs in een 
ongunstige positie geraakt. Er was 
groot gebrek aan geld. De bis- 
schoppen hadden nagenoeg alles, 
wat daarvoor in aanmerking 
kwam, verpand. Door eindeloze 
oorlogen met Holland en Gelder- 
land was 't gewest Utrecht uiter- 
mate verzwakt. 

Daarnaast ontbrak het niet aan 
binnenlandse onlusten. In het 
jaar 1449 was de toestand zo, 
dat bisschop Rudolf van Diepholt 
buiten de stad Utrecht was ge- 
sloten. Toen hij tenslotte kans 
zag door een gat in de stadsmuur 
binnen zijn stad te komen werd 
hij ernstig gewond door zijn te- 
genstanders. Onder het langdu- 
rige bewind van David van Bour- 
gondië was het ook verre van 
rustig. In  1480 ontstond een groot 
oproer te Amersfoort. Een ander 
treffend voorbeeld is wel, ' dat 
bisschop David in het jaar 1483 
door de hertog van Kleef gevan- 
gen is genomen en op een mest- 
kar binnen Amersfoort is gevoerd. 

Steeds meer raakte het wereld- 
lijk bisschoppelijk gezag in dis- 
crediet en ging het op zijn laat- 
ste benen. De eindphase van deze 
aftakeling kwam in 1528, toen een . 
groot gedeelte van het Neder- 
sticht door de Geldersen werd 
bezet. Twee hoekpijlers van het 
gewest Utrecht vielen. Rhenen 
werd door de Geldersen bezet .en 
het slot De Horst ten noorden 
van Rhenen werd verwoest. 

De Utrechtse landsheerlijkheid 
na 1528. 

Bisschop Hendrik van Fkicrcn 
ging cr toen toe over de tcmpo- 
raliteit benevens de tlomeiticii 
over te dragen aan keizcr Karel 
V. Dit ging echter niet zonder 
strubbelingen, vooral ook omdat 
de Paus, die hierin moest worden 
gekend, zich tegen dit voornemen 
verzette. Tenslotte had deze over- 
dracht toch plaats. Aldus werd 
keizer Karel V heer van Neder- 
en Oversticht. Na hem was zijn 
zoon Filips I1 heer van het ge- 
west Utrecht. Dit duurde tot 1581, 
het jaar van de afzwering van 
Filips I1 bij het plakkaat van 
verlatinge. De souvereiniteit of 
het hoogste staatsgezag ging toen 
over op de Staten-Provinciaal, diis 
op de afzonderlijke Staten van 
de verschillende gewesten. Der- 
halve niet op de Staten-Generaal. 
De Republiek der Verenigde Ne- 
derlanden was een Statenbond, 
een volkenrechtelijke figuur. De 
Staten-Generaal oefenden alleen 
souvereiniteit uit over de z.g. Ge- 
neraliteitslanden: Staats-Vlaande- 
ren, Staats-Brabant, de Landen 
van Overmaze en mogelijk Wes- 
terwolde en ook over de kolo- 
niën in de Oost en in de West. 
Hier hadden zij deze macht ten 
dele gedelegeerd aan de Oost- en 
de ~ ë s t - ~ n a i s c h e  Compagnie. 

In  het gewest Utrecht behoor- 
de dus sinds 1581 de souvereini- 
teit aan de Staten van Utrecht. 
Deze hadden toen alle bevoegd- 
heden, welke vroeger toekwamen 
aan de bisschoppen en later aan 
Karel V cn Filips 11. Deze situa- 
tie heeft voortgeduurd tot 1795, 
dan gaat het  gewest Utrecht op 
in de gecentraliseerde eenheids- 
staat, de Bataafse Republiek. De 



Staatsregeling van 1795, een kind werd e r  dan erfelijk mede be- 
van haar tijd, ging uit van het leend. Ook kwam het voor, dat 
begir~scl der volkssouvereiniteit. een in geldnood verkerende lands- 

heer dit stuk gc37.:i~ vcipnnddc. 
Ilc~crii,jl<liedcn. Zolang hct penct nict werd ge- 

het tot nu  toe behandelde is lost was de pandhouder ,,heerw 
meer speciaal sprake geweest van Van de 
hoog overheidsgezag en wel van 
de keizer of koning van het Hei- 
lige Roomse rijk, dat tenslotte 
geleidelijk is gedevolveerd op la- 
gere landsheren als de graaf van 
Holland, de bisschop van Utrecht 
enz. Binnen de grenzen der rechts- 
gebieden van deze landsheren 
trof men op lager plan kleine 
territoiren aan, die heerlijkheden 
waren. Dus stukken overheids- 
gezag, die vermogensbestanddelen 
waren van particulieren. 

In het normale geval stelde de 
landsheer in zijn dorpen zelf 
schout, schepenen en andere over- 
heidsfunctionarissen aan. Doch er 
waren dorpen, waar dit niet het 
geval was en waar dit geschiedde 
door een particulier. Deze was 
dan ,,heerw van de plaats. 

Ik laat hier buiten beschouwing 
steden, die soms ook hun eigen 
stadsheer hadden. Dit was in 
Utrecht korter of langer tijd het 
geval met Montfoort, Wijk bij 
Duurstede en Rhenen, iroor Hol- 
land noem ik b.v. Vianen, voor 
Gelderland: Kuilenburg en voor 
Brabant: Helmond. 

IIoe werd men heer van 
een dorp? 

Hoe kon nu iemand ,,heer" van 
een dorp worden? Dit kon o p  
verschillende wijzen gebeuren. De 
landsheer: graaf of bisschop kon 
eenvoudig dit lokale overheidsge- 
zag afstaan, speciaal door het te 
verkopen. In de meeste gevallen 
geschiedde het echter door het als 
leen uit te geven. De verkrijger 

Soorten van heerlijkheden. 
Het samenstel van rnachtsattri- 

buten van zo'n heer kon groter of 
kleiner zijn. Dit hangt van aller- 
lei omstandigheden af. Eeii alge- 
mene regel kan hiervoor niet 
worden opgesteld. Het was ecn 
kwestie van meer of minder. Al- 
dus onderscheidde men hoge, mid- 
delbare en lage heerlijkheden. De 
tegenstelling hoge-lage heerlijk- 
heden is een voortzetting van de 
Frankische jurisdictie alta et  
bassa. In hetzelfde dorp konden 
deze drie jurisdicties in één 
hand zijn, maar even goed bij 
verschillende personen. Verschil- 
lende combinaties waren mogelijk 
op dit stuk. Het hoofdkenmerk 
van een hoge heerlijkheid was, 
dat hieraan vrijwel volledige eri- 
minele jurisdictie was verbonden. 
Hier konden ook die strafzaken 
worden berecht, waarbij doodstraf 
mocht worden toegepast. Ze wer- 
den daarom wel ,,halsheerlijkhe- 
den" genoemd. Symbolen ervan 
waren de galg of galg en put. 

De lage heerlijkheid werd in 
Holland ,,ambachtsheerliikheid" 
genoemd en de heer hiervan 
mocht zich uitsluitend ,,ambachts- 
heer" noemen, terwijl een hoge 
heer zich ,,heerv van d e  plaats 
kon noemen, ook wel hoge heer, 
vrijheer e.d. 

In Utrecht sprak men in ver- 
band met een lage heerlijkheid 
van ,,heerlijkheid" of ,,dagelij kc 
gerecht". 

In het algemeen hadden de mid- 
delbare en  lage gerechten ook 



enige bevoegdheden op het ter- 
rein van de strafrechtspraak; min- 
der belangrijke strafbare feiten 
koncl(-n hier worden berecht, bij- 
vooi.l)oc-ld c:orivoudi~c misliönde- 
l irigcn (veclilkcurcn). 

Bevoegdtieden van de heer. 

Het recht van een heer mani- 
festeerde zich speciaal in zijn 
bevoegdheid om binnen zijn rechts- 
gebied verschillende openbare 
functionarissen aan te stellen en 
wel in de  eerste plaats de schout 
en de  secretaris, daarnaast soms 
ook schepenen en verder de ge- 
rechtsbode, schoolmeester, beurt- 
schippers (beurtveren in tegen- 
stelling tot overzetveren), am- 
bachtsbewaarders en hier en daar 
tevens functionarissen van water- 
schappen. Soms mocht de heer 
binnen zekere grenzen belastin- 
gen heffen en verordeningen ma- 
ken, mits deze laatste maar niet 
in strijd kwamen met ordonnan- 
ties van hogere organen. Elders 
weer was het usance, dat nota- 
rissen zich niet dan met goed- 
vinden van de ,,heern mochten 
vestigen binnen het gebied der 
heerlijkheid. Dit was vooral het 
geval in Holland. Bovendien moes- 
ten zij vanzelfsprekend voldoen 
aan de eisen van bekwaamheid 
door de landsheer gesteld (gead- 
mitteerd door den Hove na met 
succes een examen te hebben af- 
gelegd voor het Provinciale Hof). 

Sommigen van de hier genoemde 
functionarissen moesten een som 
gelds aan de  heer voldoen. Een 
'limitatieve opsomming van de  be- 
voegdlieden van een heer is niet 
wel te geven. Het is een kwestie 
van meer of minder mogelijkhe- 
den, welke van geval tot geval 
afzonderlijk moet worden onder- 
zocht. 

Accrochementen of sequelen 
van heerlijkheden. 

Naast het cigenlijl< gezegd heer- 
lijk rccht, de ticrrlijkli<!id. kon 
cc11 hoge, rnic1dclbai.o of lag(: hccr 
nog ecn aantal andere rcctiteii 
hebben. Deze vindt men dan als 
sequelen, accrochementen of ge- 
volgen (ambachtsgevolgen) van 
de heerlijkheid aangeduid. Dit 
konden rechten zijn van de meest 
uiteenlopende aard. Ook ten aan- 
zien hiervan kunnen geen alge- 
mene regels worden opgesteld. 
Telkens moet dit speciaal worden 
nagegaan. Vaak zijn het afgeleide 
regalen. Daarnaast vindt nien al- 
lerlei rechten, waarvan de regali- 
teit is betwist, of die geen rega- 
len zijn. 

Op dit punt waren de heren in- 
ventief. Zo kwam men wel tegen 
het recht van asbak. Dit hield 
niet in, dat de ,,heer" zelf de  
asbakken ging napluizen, doch hij 
verhuurde dit recht aan een ge- 
gadigde, die hier wel voor te vin- 
den was en er iets in zag. Het 
heeft wel iets van een schillen- 
wijk, zoals wij die kennen! 

Patronaatrecht en  tienden. 

Voor enkele vrij veelvuldig voor- 
komende sequelen van heerlijk- 
heden moet ik nog Uw speciale 
aandacht vragen. Ze staan buiten 
het begrip publiekrechtelijk over- 
heidsgezag. Ik heb hier in de eer- 
ste plaats het oog op het patro- 
naatrecht en de tienden. Het 
kwam voor, dat één der rechts- 
voorgangers van de hoge of lage 

' heer de  plaatselijke parochiekerk 
had gesticht. Grootgrondeigena- 
ren, die hun terreinen in exploi- 
tatie wilden brengen, gingen soms 
over tot het stichten van een 
kerk om aldus het wonen op hun 
goed aantrekkelijk te maken. Het 



desbclrcffcride adagium luidde: 
,,Patronum faciumt fundus, edifi- 
catio, dos". Men moest grond af- 
staan voor het bouwen van de 
kerk, de  kerk bouwen en deze 
dotcrcn, d.w.z. voorzictl van de 
riodigc goc>dercn, w;iar~iit pastoor, 
Icoslcr rhrl kcrl<gcboiiw zclf kon- 
den worden oiidcrlioudcn. Aldus 
verwierf de stichter liet patro- 
naatrecht van de kerk (eigen- 
kerk). Eén der belangrijkste 
uitingen hiervan was het z.g. col- 
latierecht. Dit hield in, dat de pa- 
troon de  geestelijke functie aan 
iemand mocht opdragen (colla- 
tie). Daarna volgde de presenta- 
tie, het ter benoeming voordragen 
aan de bisschop. Als de gepresen- 
teerde persoon aan de nodige ver- 
eisten voldeed, volgde van de 
zijde van de bisschop de institu- 
tie. De kerkstichter en zijn rechts- 
opvolgers waren patroon van de 
kerk. De patroon moest ook de 
tienden voor de kerk innen (van 
origine een kerkelijke belasting). 
Hierbij ontstond het gebruik of 
misbruik, dat de patroon een ge- 
deelde van deze tienden aan zich 
reserveerde. De patroon ontving 
dan 2/3 der tienden en de pas- 
toor 1/3, de z.g. congrue portie. 
Na de Hervorming bleef het pa- 
tronaatrecht in verschillende ge- 
westen bestaan, doch het was'van 
gedaante veranderd. Het ging toen 
om de benoeming van de predi- 
kant. In principe had de patroon 
ook hier een recht van presenta- 
tie, doch allerlei locale bijzon- 
derheden maken het onmogelijk 
hiervan een algemeen overzicht 
te geven. 

Een ander recht, dat aan som- 
mige heerlijkheden was verbon- 
den, was het naastingsrecht. Eén 
der rechtsvoorgangers van de  

heer had dan gronden verkocht 
onder voorbehoud van .een naas- 
tingsrecht. Ook kwam het voor, 
dat gronden door een heer in erf- 
pacht werden uitgegeven ondcr 
voorbehoud van na~istirigsrecht. 
Als de erfpacliter dan zijn ge- 
bruiksrecht aan ccn ander wilde 
overdoen, kon de hccr dit rcclit 
naasten en aldus van onvolkoincn 
eigenaar weer volkomen eigenaar 
worden. 

Speciaal in de middeleeuwen 
kon het voorkomen, dat de heer 
van een heerlijkheid tevens gron- 
den in eigendom of in leen had, 
waarop horigen woonden. In dit 
geval had hij een bijzonder soort 
zeggenschap over deze aan de  
grond gebonden onvrijen. Doch 
deze macht oefende hij dan uit 
als hun hofheer, niet in zijn qua- 
liteit van heer van het dorp. Zijn 
bevoegdheden als hofheer konden 
bestaan in het vorderen van hand- 
en  spandiensten, het recht op 
het gehcel of op een gedeelte van 
de nalatenschap van een horige, 
later een keurmede en nog later 
een fixum in geld. Daarnaast 
kwam voor het vorderen van een 
bedrag in geld voor toestemming 
tot het aangaan van een huwe- 
lijk buiten de echte, d.w.z. buiten 
de rechtskring, waartoe de horige 
behoorde. 

Honoriíieke rechten. 
De heer van een hoge of lage 

heerlijkheid kon bovendien ook 
een aantal honorifieke rechten 
hebben. In het algemeen boden 
deze geen geldelijk voordeel. Deze 
brachten met zich mede een zekere 
mate van eer en aanzien, het wa- 
ren rechten op bepaalde cerbe- 
wijzen. De voornaamste hiervan 
waren wel: 



i. het  hebben e n  gebruik van 
speciale banken of gestoelten in 
d e  parochiekerk, de  z.g. ,,heren- 
batik", tn of dicht bij het koor of 
11:11)i,i tic4 111t:t:1r (-11 I I : ~  cl(, IIvrvor- 
t r i i i i r :  i11  c l ( ,  ii~il>ijlioitl vnn <I(! prccik- 
stclcl, 

2. tict hebben van een spcciale 
toegang tot d(: kcik;  te  Amcron- 
gcn is deze nog aanwezig, 

3. het hcbben en gebruiken van 
een grafkelder op een eervolle 
plaats in de  kerk, ook weer in het  
koor of dicht bij het  altaar,  

4. he t  oprichten van monumen- 
ten  e n  graftombes, 

5. d e  z.g. litre funèbre, een 
soort i.ouwband langs he t  inwen- 
dige van d e  kcrk, 

6. recht  o p  vóórofferen, d.w.z., 
da t  men aan  de  heer he t  eerst he t  
collecte-zakje moest presenteren, 
een  recht  waarop men bijzonder 
gesteld was, getuige he t  feit, dat  
hierover in liet gewest Holland 
herhaaldelijk processen zijn ge- 
vocrd; zo ook een kwcstie hier- 
over  in het  Nedersticht e n  wel t e  
Ju t faas  in 1712; hier hadden de  
heer  van  d e  plaats en d e  patroon 
van d e  kerk  ieder een eigen bank 
in d e  kerk ;  de  heer wilde vóór- 
offeren o p  grond van he t  feit, dat  
hij heer  van  d e  plaats was, de  pa- 
troon wilde hetzelfde met  een be- 
roep o p  zijn patronaatschap; ,,Eer 
is teer", 

7. he t  wapen van  d e  heerlijk- 
heid voeren of in  zijn familiewa- 
Den opnemen. 

8. zijti familiewapen laten aan- 
,brengen op d e  rui ten van he t  
rechtshuis, 

9. he t  recht  zich t'e noemen heer 
van d e  plaats. 

Verschillende van  deze rechten 

d e  patroon van ecn kerk.  Zo'n pa- 
troon had bovendien nog een op 
geld waardeerbaar  recht. Kwam 
1ii.i tot armoede te  vrrvnllen, dan 
kon 9iii n:i:ir IC:irioriic.l< r(s<.lit nnn- 
spi.cirik mnkvn oj> c s i i i ~  c ~ i i t P ~ ~ i ~ ~ i o ~ i < l  
van d c  ktint van cic kcrk. 

Ileschikkiiigeii over 
overlici(lsfi.ex:ig i ir  Iltrcclit. 

Beschikkingen over ovcrhcids- 
gezag konden op verschillende 
manieren plaats vinden, n.l. door 
wegschenken, verkopen, in pand 
geven e n  in leen geven. 

Schenking e n  verkoop hehoe- 
ven geen nadere toelichting. Bij 
pand moet men bedenken, dat  
deze vorm van zekerheidstelling 
he t  karakter  had van aiitichresis. 
De pandhouder mocht de  vruchten 
van he t  pand toucheren. Jurisdic- 
tie werd algemeen als een bron 
van  inkomsten beschouwd. Het 
recht  kon echter vervallen als het  
pand werd gelost. 

Bij uitgifte in  leen was de  bis- 
schop als regel d i t  overhcidsgezag 
voor goed kwijt. De Stichtse Iciicn 
wnrcn goede of onversterfclijke 
lenen. D.W.Z. da t  ze in alle linies 
konden vererven e n  ook op 
vrouwen,  mits  he t  afstammelingen 
w a r e n  v a n  d e  oorspronkelijke ver- 
kr i jger  van he t  leen. Aldus was 
d e  kans gering, da t  he t  leen we- 
gens  bloedsgebrek (gemis aan erf- 
g e n a m e n )  aan d e  bisschop terug- 
viel. La te r  k w a m  hier  nog de 
omstandigheid bij, da t  met  con- 
s e n t  van d e  leenheer  - waar-  
voor soms iets moest worden be- 
taald - ook bij testament over 
zulke lenen kon worden beschikt. 

Ik  laat  nu enige voorbeelden 
volgen van beschikkingen over 
overheidsgezag. 

In  1085 schonk b i s s c h o ~  Cocn- 
met  name de  nummers 1 tot en raad  a a n  d e  Proosdij v a n ' s t .  J a n  
m e t  6 konden ook toekomen aan t e  Utrecht  een  , , terram palustrem" 

17 



i11 Mijdrecht met  ,,placita e t  omnis 
. . . . . laicalis justitia", dus  een 
nioerassig gebied in de buur t  van 
Mijdrecht met alle wcreldli.ik ge- 
z;ic. Dit ~ c ~ l > i c ~ r l  was I;ilor t~cl<c,iitl 
ontlci. tlti r i ; i ; i i r i  van <l(! Proos(li.i- 
1;tiidr~ri var] St. Jati. Naclcrliand 
oiitstonclen e r  geschillen omtrent  
dc omvang van d i t  overhcidsge- 
zag, met  nanic dccd zich de  
vraag voor, of di t  ook de  hoge 
iurisdiclic ornvaltc. Dc Grote Raad 
van Mechelen verklaarde in 1538 
bij een sententie, dat  de  Proosdij 
wel degelijk de  hoge iechtsmaclit 
hezat. Di t  was  ook conform de  
bewoordingen van de schenkjng 
van 1085. Hier was genoemd alle 
wereldlijk gezag zonder enig voor- 
behoud. 

O p  19 sept. 1260 verkocht d e  
bisschop het goed Ten Eng tussen 
d e  muren  der  stad Utrecht en 
Papendorp  aan het  kapittel ten 
Dom. Hij deed d i t  om he t  bouwen 
van he t  slot Vreeland t e  kunnen 
bekostigen. Deze overdracht ge- 
schiedde ,,cum jurisdictionibus". 
Deze term moet hier worden op-  
gevat  in  d e  zin van laag gerecht. 

Lage heerlijkheden, die  in  leen 
w e r d e n  uitgegeven. 

E r  zijn talloze voorbeelden van, 
d a t  d e  bisschop lage of dagelijkse 
gerechten in leen heeft uitgege- 
ven. Men zie de  lijst de r  leen- 
mannen  van he t  Nedersticht van  
omstreeks 1380. Ook ui t  andere 
bescheiden blijkt d i t  herhaaldelijk. 

Ik  noem hier b.v. Emmeklaar, 
Isselt, Stoutenburg, Geerestein bij 
M'ouden berg, Renswoude, Leer- 
sum,  Rijsenburg, Stoetwegen, Cat- 
tcnbroeck, Eieemstede, Oud-WUI- 
ven cn Waai,jen, Schalkwijk, Rij- 
nouwcn, Colenberch. D e  hecr  van  
Montfoort hield van d e  bisschop 
iii lecn: Heeswijk, Willeskop, 

Blokland, Achthovcn, Reierskcp. 
Kockengen, Oudkoop enz. 

Sominijie (lorl)en wcrilcri verhc- 
ven tot hoge Iiccrlijltl~c(lcii. 

In  d c  17c cn lllr: cciuw Iicbbcn 
d e  Staten van Ulrccht. die sin.ris 
1581 souverein waren in hun gc- 
west,  versctiillcnde tiogc ticcrlijk- 
heden gecrciierd. Voorbeelden tcr 
illustratie: 

1. Aincrongen. Eerst dient  even 
te  worden stil  gestaan bij de  
oudere toestand in di t  dorp. In 
1399 was de  situatie hier  aldus: 
he t  lage gerecht was  tweeherig: 
d e  ene  helft behoorde aan  de  
Domproosdij te  Utrecht,  terwijl 
d e  wederhelft  c o r n ~ e t e e r d e  aan  
d e  heer van ~ b c o u d e  uit he t  ge- 
slacht Van Zuylen. Dc hoge icchts- 
macht  over he t  dorp  Itwain toe 
aan d e  bisschop van Utrecht als 
landsheer. In 1561 verpandde Fi- 
lips I1 als  landsheer he t  hoge 
gerecht,  dus  d e  hoge rechtsmacht, 
uit  geldnood. De pandhouder had 
toen tijdelijk de  hoge rechtsmacht. 
In  1615 werd  d i t  pand gelost door 
de  S ta ten  van Utrecht,  d ie  toen 
weer  d e  beschikking over deze 
hoge jurisdictie kregen. In  1629 
werd d e  hoge heerlijkheid door de  
S ta ten  v a n  Utrecht  in  pand gege- 
ven. Dit duurde  tot 1676. De hoge 
heerlijkheid w e r d  toen ,,als vrije 
gift" vereerd a a n  Godard Adri- 
aan  baron van  Reede voor diens 
verdiensten a a n  den  lande bewe- 
zen. 

2. Vreeswijk, ook wel bekend als 
De Vaart.  Deze plaats was  van 
veel belang voor d e  s tad Utrecht 
w a t  betref t  haar  handel, he t  was 
als he t  ware  d e  voorpoort van 
Utrecht. Eerst  werd in 1582 de  
hoge e n  lage jurisdictie door de  
Staten van Utrecht in pand ge- 



geven aan de stad Utrecht voor 
een geldlening van f 5000,-. Deze 
pandverhouding duurde tot 1677. 
Er werd toen ccn ovcrccnl<omst 
gcslot(in tusscn dc stad cn tle 
Slatcii. De stad Utrerht zou tcgcn 
afstand van het uitgeleende kapi- 
taal de  hoge, middelbare en lage 
jurisdictie als allodiaal eigendom 
krijgen. 

3. Zuilestein. In 1613 toen de 
'Staten van Utrecht de beschik- 
king hadden over de jurisdictie 
van Amerongen, gaven zij de 
rechtsmacht over het gedeelte 
hiervan, waarin het huis Zuile- 

! s k i n  lag, in erfpacht aan Joan 
van Renesse van der Aa. Na ver- 
loop van tijd rezen geschillen tus- 
sen deze erfpachter en Godart van 
Reede, die de rest van de hoge 
heerlijkheid Amerongen in 1629 
van de  Staten van Utrecht in 
pand had gekregen. Prins Frede- 
rik Hendrik bemoeide zich met 
deze quaestie en kocht in 1630 de 
heeriijkheid Zuilestein. Het daar- 

l op  volgende jaar approbeerden 
de Staten deze koop en verklaar- 
den zij, dat  de  prins de  hoge, 
nlicldelbare en  lage jurisdictie van 
Zuilestein zou bezitten. 
4. Leersum. Prins Frederik Hen- 
drik verwierf de  hoge, middel- 
bere en  lage jurisdictie over deze 
plaats in 1632. Bij die gelegen- 
heid werd Zuilestein met Leer- 
sum verenigd. Dit omdat zich in 
Zuilestein het  merkwaardige ver- 
schijnsel voordeed, da t  dit terri- 
toir dusdanig schraal bevolkt was, 
d a t  men daar ter plaatse geen 
justitieel college kon formeren. Er  
waren niet genoeg personen te 
vinden om een rechtbank te kun- 
nen samenstellen. Door de  samen- 
voeging van Leersum en  Zuile- 
stein werd dit euvel verholpen. 

5. Soest, Baarn, Ter Eem en  

de beide Eemnessen (Binnen- cn 
Buitendijks). De hoge rechtsmacht 
over deze plíiatscn werd in 1674 
opgcdt.agen aan prins Will(im 111. 
Na dicns overlijden kw;iri> dit 
gezag terug aan de  puovincic. 

G. Wenswoude en Eii.imickIiuy- 
zen werden in 1674 tot hoge heer- 
lijkheid verheven ten gunste van 
Jolian baron van Reedc. 

7. In het  jaar 1677 werden 
Zeist e n  Driebergen tegen beta- 
ling van f 5000,- als hoge heer- 
lijkheid afgestaan aan graaf Wil- 
l t m  van Nassau, heer van Odijk, 
op ,diens verzoek. Hierop kom ik 
aanstonds nader terug. 

8. Soest, Baarn, Ter Eem en 
de  beide Eemnessen werden in 
de jaren 1749-1750 door de Staten 
opgedragen aan prins Willem IV, 
die hier zou uitoefeiien alle hoge, 
middelbare en  lage jurisdictie. 

Intussen waren er  verschillende 
dagelijkse of lage gerechten, 
waarin de  oorspronkelijke toe- 
stand gehandhaafd bleef, d.w.z., 
dat  de  lage rechtsmacht over deze 
gebieden bij de bisschop was ge- 
bleven. Men noemde dit lage 
heerlijkheden, die in de boezern 
van d e  bisschop waren gebleven. 
Na 1528 waren deze in de  boezem 
van d e  heren van Utrecht, Karel 
V e n  Filips 1;. en na 1581 waren 
ze in d e  boezem der Staten van 
Utrecht gekomen. 

Verkoop van lage heerlijkheden 
door de Staten. 

Een aanzienlijk aantal van de 
lage heerlijkheden werd door de  
Staten van Utrecht in 1714 pu- 
bliek verkocht aan de meestbie- 
denden. De kopers verwierven 
deze allodiaal, d.i. de kopers kre- 
gen dit lage overheidsgezag in 
eigendom. Dit in tegenstelling tot 



Hollarid, waar zich ditzelfde ver- 
schijnsel in 1724 voordeed. Hier 
kregen de kopers ze feodaal, m.a. 
w. ze I<i,cgcn deze rechts~:cbicden 
in Icc~ii van tic Sl;itt!n van Hcill:ind. 

I r i  1714 wc~t.tl(iii :iltliis zillotlia;il 
oii~cvc8c3r 30 1;igc Jiccrlijkliedcn 
verkocht, die in de boezem van 
de Staten waren. 

Ik zal ze niet alle opnoemen, 
doch vcirstaan met vcrmcldiiig van 
een aantal i n  onze omgeving: 

Woudenberg, 't Hoogland, Leus- 
den, Maarsen, Loeiien (Staten- 
gerecht), Lange Ruige Weide, de 
gerechten buiten de Wittevrou- 
wenpoort, buiten de Catliarina- 
poort en buiten de Tolsteegpoort, 
Houten en 't Gooi, Bunnik en 
Vechten, Werkhoven, Honswijk, 
Darthuizen, Overlangbroek, De 
Bilt etc. 

Deze verkoop geschiedde met de 
speciale conditie, dat daaronder 
begrepen zouden zijn ,,alle praeë- 
minentiën, gerechtigheden en 
ernoluizienten, die daartoe beho- 
ren, als het stellen van schouten, 
gadermeesters (ontvangers). se- 
cretarissen, schepenen, kosters, 
doodgravers, gerechtsboden. mits- 
gaders schippers, daar zulks plaats 
heeft en al hetgeen daar verder 
aan zou dependeren". 

We komen hier weer op het 
terrein der gevolgen of accroche- 
meiiten, de aanhangsels der heer- 
lij kheden. 

Concessie of possessie van 
accrochemeiiten. 

Bij deze accrochementén kon de 
heer zich beroepen op concessie 
of possessie. In het eerste geval 
waren deze rechten hem uitdruk- 
kelijk en met name toegekend 
bij de uitgifte van de heerlijkheid. 
In het tweede geval beriep hij 
zich op het feit, dat hij en. zijn 
rechtsvoorgangers bepaalde rech- 

ten gedurende zekere tijd in 
feite hadden uitgeoefend. Dit was 
dus een beroep op acquisitieve 
verjaring. Dit laritstc was vaak 
notìig otriti;it dc a c ~ v ,  w;i:ii,~)i, ti(, 

' 
hc<~i.li,jl<tic~id was vi~rl<o~:lil o f  i r i  
lccri iiitgcgcvcn op dit piiiit nicht 
duidelijk was. bren dcnkc aan 
vage bewoordingen als ,,met de 
gevolgen van dien" of ,,tncit daar- 
aan verbonden gevolgeri cri rech- 
ten". Ook bij de verkoop vaii 
1714 drukten de Staten als ver- 
kopers zich weinig helder uit op 
dit punt. Hier gold blijkbaar de 
leus, dat wie niet veel zegt, ook 
niet veel te verantwoorden heeft. 

Gerecliteii in de parochie Zeist. 
Achtereenvolgens trof men in 

de parochie Zeist de volgende ' 

lage gerechten aan: 

1. het uitgestrekte dagelijks ge- 
recht van Zeist. Dit was niet als 
heerlijkheid uitgegeven, maar in 
's bisschops boezem gebleven. De 
schout spande er  de vierschaar 
met landgenoten en buren, gelijk 
blijkt uit een acte van 1336. Later 
werd ook hier de rechtspraak 
door buren vervangen door die 
van schepenen. 

2. het Gaesbeekse gerecht te 
Zeist; dit strekte zich uit van Cat- 
tenbroeck tot over de Utrechtse- 
weg en hierin, lag o.a. het goed 
Kersbergen. Deze ambachtsheer- 
lijkheid was in handen van de  
heer van Abcoude, uit het ge- 
slacht Van Zuylen. Deze heren 
van Abcoude werden ook wel ge- 
noemd heren van Gaesbeek naar 
een belangrijke hoge heerlijkheic: 
in de nabijheid van Rrussel, wel- 
ke door huwelijk in hun geslacht 
was gekomen. Zij hadden vele 
bezittingen in het Nedersticht. Het 
is niet altijd geheel duidelijk, hoe 
zij hieraan zijn gekomen. Zo .is 



het ook niet met zekerheid na 
te  gaan, hoe zij dit lage gerecht 
te Zeist hebben gekregen. In het 
midden der 15e eeuw had één 
der heren van Abcoude deel ge- 
nomen aan ccn opstand tegen dc 
bisschol>. Hiercloor had hij zijn 
gocdcrcn en rechten verspeeld. 
Aldus verloor hij ook deze lage 
heerlijkheid te Zeist. Na 1459 
kwam deze aan de bisschop. Zij 
ging toen op in het bisschoppelijk 
dagelijks gerecht van Zeist. 

3 en 4 Stoetwegen (404'/? mor- 
gen) en Cattenbroek (263 mor- 
gen), lage heerlijkheden, welke 
lenen van het Sticht waren. 

5 De Breul (100 morgen of cir- 
ca 86 hectaren) was 'n ambachts- 
heerlijkheid, leenroerig aan de 
baronie van IJsclstein. De her- 
komst hiervan ligt alsnog in het 
duister. 

G De Kroost (amper 22 hecta- 
ren),  een Stichts leen, gelegen 
in het bisschoppelijk gerecht te 
Zeist. Het kon niet functionneren 
omdat er  niet voldoende personen 
werden gevonden om een gerecht 
te vormen. Hierdoor ontstond een 
zwevende toestand. Het is als ge- 
recht verdwenen. 

7 Cockaertshoeve (groot onge- 
veer een hoeve of 16 morgen) 
vormde een enclave in het kleine 
gerecht Cattenbroeck. In de  lijst 
van leenmannen van liet Sticht 
van 1381-1383 vindt men vermeld: 
Cockaertshoeve in Cattenbroeck, 
één hoeve: dagelijks gerecht, tins 
en tiend. Mogelijk was dit een 
hoger gelegen stuk grond, dat 
perder in cultuur was gebracht 
dan de aangrenzende grond. Het 
lag achter het Slot. De grond zelf 
was bisschoppelijk tinsgoed. Het 
zo kleine gerecht Cockaertshoeve 
had geen eigen rechterlijke orga- 
nisatie. Rechtshandelingen met 

betrekking tot de grond ervan 
moesten plaats vinden voor het 
gerecht Cattenbroeck. 

Naar aanleiding van dit gerecht 
Cockacrtsliocve maak ik de vol- 
gcndc opmerking. In de mid<l~,l- 
ccuwerr deed zich hcihaaldcli,jk 
het geval voor, dat de bisschop 
van Utrecht grond overdroeg, 
wegschonk of in leen uitgaf ,,met 
tins, tiend en gerecht". Dit wa- 
ren alle genotsattributen. welke 
toen van een perceel grond mo- 
gelijk waren. Het eigenaardige is 
hierbij, dat in zulke acten de 
justitia of het gerecht wordt aan- 
gemerkt als een sequeel van de 
grond. Het vermoedcni rijst, dat 
men hier te  doen heeft met een 
nawerking van de irnmuniteits- 
privileges, zoals die voorltwamen 
in het Frankisch tijdperk. Hier- 
voor pleit de omstandigheid, dat 
het laatst bekende voorrecht van 
deze soort voor de bisschop van 
Utrecht dateert uit het jaar 1046, 
terwijl in het jaar 1108 sprake is 
van grond ,,met gerecht, tins en 
tiend". Er is hier geen belangrijk 
tijdsverschil aanwezig. 

Zeist tot hoge heerlijklieid 
verheven in 1677. 

Uit een resolutie der Staten van 
Utrecht, d.d. 22 januari 1677, 
blijkt, dat  een request was inge- 
komen van Willem van Nassau, 
heer van Odijk, inhoudende, dat 
hij in onderhandeling was over de 
aankoop van een aanzienlijk com- 
plex gronden in het gerecht van 
Zeist. I n  verband hiermede ver- 
zocht hij genoemde Staten van 
hen te mogen kopen de hoge en 
lage jurisdictie van de dorpen 
Zeist en  Driebergen benevens de 
riddermatigheid van het te her- 
bouwen huis Zeist. 

Op 25 januari 1677 besloten de 



Staten het verzoek in beginsel in 
te willigen. De zaak werd com- 
missoriaal gemaakt en een com- 
missie, bestaande uit acht leden 
i i ~ ~ ( ~ s t ~ : I c ~ ,  

llli,jl<(~sis (,(:ii :il<lc vati 15 febr. 
l(i77 tt:id d<*zc. cciti.isnissio zich na- 
tlcr in verbindcing gesteld met 
Willem van Nassau. De commis- 
sie adviseerde gunstig en stelde 
voor als koopsom f 5000,- te vra- 
gen. 

Ook de stad Utrecht, welke in 
deze aangelegenheid was gekend, 
had geen bezwaren tegen dit plan, 
doch verbond hieraan enkele 
voorwaarden. 

De bijzonder vlotte afwikkeling 
van deze zaak trekt onze aandacht 
De ambtelijke molens draaiden 
hier wel buitengewoon snel. 

Op 28 februari 1677 was de zaak 
reeds beklonken. De Staten van 
Utrecht verklaarden op die dag, 
dat zij eenparig hadden goedge- 
vonden om tegen. betaling van 
genoemd bedrag aan Willem van 
Kassau, heer van Odijk, in een 
eeuwige en erfelijke koop op te 
dragen: de hoge, middelbare en 
lage jurisdictie van Zeist en Drie- 
bergen met de daaronder ressor- , 
terende gehuchten. Deze over- 
dracht geschiedde ,,met alle ap- 
pendentiën en dependentiën en de 
vordere gerechtigheden als daar 
onder syn behorende". De Staten 
hielden zich hier op de vlakte 
door een vage terminologie. 

Gebied van deze hoge 
heerlijkheid. 

Van het territoir werd een kaart 
opgemaakt door de bekende land- 
meter Bernardus de Roy. Ds. 
Kuijper heeft destijds deze kaart 
op kleinere schaal laten repro- 
duceren. De meeste leden van de 
Van de Poll-Stichting zullen deze 
in hun bezit hebben. 

Buiten het gebied der hoerlijk- 
heid vielen de ridderhofstad Kers- 
bergen en de gcrechtsp1:iats van 
het Provinciiile liof oridcr Zeist. 
Uit hc~t rc~ctits~c~l>i<i<l wc,rtloi KC!- 
cxin~iiiecrci cle galg rncl c!oii ~ i . c , r i t l -  
gebicd met ccn straal vaii 25 
roeden benevens de tciegangswe- 
gen daarheen vanaf de Amers- 
foortse weg. Deze galg stond on- 
geveer ter plaatse, waar zich 
thans het Sanatorium bevindt. 

De hoge heerlijkheid zelf had 
haas eigen galg, welke zich be- 
vond ter hoogte van ,,Heerewegen" 
teia noorden van de  Arnhemse 
Bovenweg. De Duitse criniinalist 
Von Hentig heeft er  in een recent , 

boek op  gewezen, dat galgen in 
het algemeen steeds ten noorden 
van de grote heerbanen werden 
geplaatst. Voor Zeist gaat dit ook 
op. Dit is eveneens het geval te 
Rhenen, waar zich drie galgen 
hebben bevonden. Alle drie lagen 
ten noorden van de grote route 
Arnhem-Utrecht. 

Bevoegdheid, aan de hoge heer 
toegekend. 

Terugkomende op de verheffing 
van Zeist en Driebergen tot hoge 
heerlijkheden kunnen we vaststel- 
len, dat  in 1677 werd bepaald, dat 
de hoge heer zou mogen uitoefe- 
nen en doen uitoefenen alle soor- 
ten van jurisdictie, zowel crimi- 
nele als civiele. Alleen mocht door 
het hoge gerecht niet worden be- 
recht het crimen laesae maiesta- 
tis, b.v. aanslagen op en doden 
van hoge gewestelijke functiona- 
rissen, het maken van opstand en 
oproer, het plegen van verraad en 
volgens sommigen ook muntmis- 
drijven (valsemunterij). 

De hoge heer zou gerechtigd 
zijn tot alle boeten en confisca- 
ties. Dit hield in recht op alle 
geldboeten in verband met straf- 



bare feiten opgelegd en confisca- 
tie van, bepaalde voorwerpen. In 
de provincie Utrecht gold in die 
dagen het beginsel dat alleen 
algehele vermogenconfiscatie kon 
plaats vinden ingeval van het 
zoëven genoemde crimen laesae 
maiestatis. En kennisgeving en be- 
rechting hiervan behoorden uit- 
sluitend tot de competentie van 
het Provinciale Hof en van het 
stadsgerectit van Utrecht. 

Ook zouden aan de hoge heer 
toekomen: ,,alle voerdere digni- 
teyten, praeëminentiën,gerechti- 
cheden, baten ende profyten, als 
tot alsulcke vrye hooge heer- 
lickheden naar rechten ende cos- 
tuymen eenichsints syn specte- 
rende, ende bij andere vrye hee- 
ren werden beseten ende geëxer- 
ceert". Opnieuw een zeer algeme- 
nen en weinig duidelijke omschrij- 
ving. Ook uit alle andere verhef- 
fingen tot hoge heerlijkheden in 
de 17e en 18e eeuw blijkt, dat 
de Staten van. Utrecht bij zulke 
gelegenheden liefst zo min moge- 
lijk zwart op wit wilden zetten. 
Men volstond dan bij voorkeur 
met deze en dergelijke weinig 
zeggende termen. Aldus ontstond 
op verschillende punten een vage 
en zwevende toestand, welke al- 
tijd in het voordeel der Staten 
kon worden uitgelegd. 

Het Zeister slot als ridderhofstad. 
De hoge heer kreeg verlof het 

oude vervallen huis Zeist opnieuw 
op te trekken, hetzij op de funda- 
menten van het oude slot, hetzij 
elders binnen het gerecht van 
Teist. Het is niet met zekerheid 
oekend, waar het oude slot heeft 
gestaan. De heer Van Hinsber- 
gen wil het zoeken in de nabij- 
heid van de kerk. Dit vermoeden 
vindt bevestiging in een oude 
kaart, welke onlangs door Ds. 

Kuijper werd gevonden. Een frag- 
ment hiervan werd gereprodu- 
ceerd in de eerste aflevering der 
,,Bronnen voor de geschiedenis 
van Zeist", van de hand van de 
heer Van Hinsbergen. O p .  ge- 
noemde kaart ontwaart men in de 
nabijheid van de kerk van Zeist 
een zware donjon. 

Het nieuw te bouwen huis zou 
door de Staten van Utrecht als 
riddermatig worden erkend. M.a. 
w. het zou als ridderhofstad gel- 
den met de daaraan verbondcri 
rechten. In de jaren 1536. 1537, 
1539 en 1597 - 1674 waren door 
de Staten drie lijsten opgemaakt 
van officieel erkende ridderhof- 
steden. Deze waren Ò f  allodiaal, 
Òf feodaal, terwijl andere in erf- 
pacht of in tins werden gehouden. 
Op de lijst van 1536 kwam het 
huis Zeist reeds als allodiale rid- 
derhofstad voor. 

Kenmerken van eeii riddertiofstad. 
Voor erkenning kwamen die 

sloten en Kuizen in aanmerking, 
die gedurende enige eeuwen adel- 
lijke huizen waren geweest, d.w. 
z., dat  ze door leden van adel- 
lijke geslachten bewoond moesten 
zijn geweest. Tevens moesten ze 
in zekere mate het karakter heb- 
ben van versterkte huizen. Men 
denke aan het requisiet, dat het 
huis voorzien moest zijn van een 
ophaalbrug, een feit, dat  verori- 
derstelt, dat het huis door een 
gracht is omgeven. Ook de om- 
standigheid, dat  de straal van het 
jachtgebied als middelpunt had 
de hoofdtoren van het huis wi.jst 
op de gedachte aan een versterkt 
kasteel. 

De bezitters der ridderhofsteden 
genoten zekere vrijdommen van 
belastingen en  konden. op  grond 
van hun bezit van zo'n huis, mits 
zij van adel waren, in de Stichtse 



ridderschap worden beschreven. 
Ook was aan de ridderhofsteden 
recht van jacht verbonden en wel 
over een oppervlakte grond, welke 
een straal had van 200 roeden, 
gemeten uit zojuist vermelde 
hoofdtoren van het gebouw. Dit 
jachtrecht kon worden uitgeoefend 
onverschillig of de kasteelheer de 
binnen deze straal gelegen terrei- 
nen al of niet in eigendom had. 

Tenslotte was aan de ridder- 
hofsteden nog een honorifiek 
recht verbonden. Dit bestond 
Iiierin, dat  de slotbewoner het 
wapen van de ridderhofstad mocht 
voeren of in zijn familiewapen 
opnemen. Deze wapens warcn 
door de Staten van Utrecht offi- 
cieel geregistreerd. Het waren 
veelal de familiewapens van de 
stichters of vermoedelijke stich- 
ters der gebouwen. 

Ook in andere provincies kwa- 
men ridderhofsteden voor. Soms 
droegen ze daar de naam van 
havezaten. 

Uitdrukkelijk moet ik erop wij- 
zen, dat aan een Utrechtse ridder- 
hofstad alszodanig nimmer over- 
heidsgezag of jurisdictie was ver- 
bonden. Zo'n ridderhofstad kon 
echter wel een sequeel of accro- 
chement van een heerlijkheid zijn. 

Rechtsmaclit aan de hoge heer 
van Zeist toegekend. 

In  het voorafgaande is uiteen- 
gezet hetgeen uitdrukkelijk aan 
de nieuwe hoge heer van. Zeist en 
Driebergen aan bevoegdheden was 
toegestaan en verleend. Hierbij 
dient er  wel op te worden ge- 
wezen, dat de graaf van Nassau 
niet alle lage gerechten in de 
parochie Zeist had, doch uitslui- 
tend de lage jurisdictie had over 
het oude bisschoppelijke lage ge- 
recht en over dat, hetgeen vroe- 
ger het Gaesbeekse gerecht was 

geweest. Hij had derhalve geen 
zeggenschap over de lage ge- 
rechten Stoetwegen, Cattenbroeck 
en De Breul, die hun eigen lage 
heren hadden en behielden. 

Op diezelfde dag, dat Zeist een 
hoge heerlijkheid werd, 28 febr. 
1677, vaardigden de Staten van 
Utrecht een resolutie uit, waarin 
de bevoegdheden van hoge heren 
in het algemeen werden geregeld. 

De hoofdpunten hiervan zijn de 
volgende: 

1. De hoge hereti moeteil zich 
bij het uitoefenen vati politie en 
justitie houden aan de desbetref- 
fende ordonnantie der Staten van 
Utrecht van 1594. In die dagen 
werd de  overheidstaak in tweeën 
gesplitst: Justitie, d.i. rechtspraak 
en politie, waaronder men al het 
overige bracht. Genocnide ordon- 
nantie van 1594 houdt in instruc- 
ties voor schouten, secretarissen, 
gadermeesters e.d. ei1 verder ci- 
viel- en strafprocesrecht geldende 
voor het platteland. 

2. In alle hoge heerlijkheden 
worden de predikanten aange- 
steld door de kerkeraden onder 
approbatie der Staten, doch met 
dien verstande, dat  bestaande pa- 
tronaatrechten gehandhaafd blij- 
ven, een en ander conform de 
kerkenordening van 1590. Te  
Zeist bestond in 1677 geen pa- 
tronaatrecht in handen van een 
particulier. 

3. De Staten blijven gerechtigd 
tot het heffen van ,,reëele en per- 
sonele ongelden en schattingen" 
en behouden de volledige beschik- 
king over hun domeinen. 

4. Alle rechten en privileges der 
steden moeten door de hoge he-, 
ren worden geëerbiedigd. 

5. Binnen de  hoge heerlijkheden 



mogcn geen belastingen worden 
geheven d a n  met toestemming der  
Staten van Utrecht. 

6 .  Bij hc t  uitocfoncn dcr  crimi- 
nele jurisdictie rnog(:n burgcrs e n  
iriworic\rs van stcdcn niet worden 
gcvangciri g<:iioincn door de  hocc 
Iicron, doch zc moeten worden be- 
recht door de  stedelijke gerech- 
ten en desgevraagd daartoe WOr- 
den uitgeleverd door de  hoge he- 
ren. 

7. De bijzondere rechten en pri- 
vileges van andere heren en par-  
ticulieren moeten onaangetast blij- 

, ven. 

I n  he t  voorafgaande is gezegd, 
hoe d e  hoge heer van Zeist en 
Di,icbergcn zich in theorie moest 
gedragen. We zullen nu  nagaan, 
hoe hij zich in feite gedroeg bij 
he t  uitoefenen van zijn overheids- 
gezag. 

Welke rechten oefende de hoge 
' heer  i n  d e  praktijk uit? 

Veel gegevens hieromtrent be- 
zitten wij niet. Rekeningen be- 
treffende he t  beheer der  heer- 
lijkheid s taan ons niet ten dienste; 
deze zouden een belangrijke 
bron hebben kunnen vornien. 
Wel kunnen  wij diverse gegevens 
putten uit ak ten  van  overdracht 
der  heerlijkheid e n  daarbij be- 
horende bescheiden. 

I n  apri l  1956 heeft Mejuffrouw 
Van d e  Bunt  belangrijke mede- 
delingen gedaan omtren t  ,,Corne- 
lis Schellinger, de  burgervrijheer 
.an Zeist". Deze kocht 18 de- 

cember P745 de  hoge heerlijkheid 
Zeist c n  Driebergen van Willem 
Adriaan, graaf van Nassau. We 
zullen deze ak te  van overdracht 
thans historisch-juridisch deter- 
mineren. De koper  verkreeg toen: 

,,de hoge, middelbare cn lage ju- 
risdictie van Zeist en Dricber- 
gen met  de gehuchten daaronder 
rcssortcrende..  . . met alle nppcin- 
t1entii;n en tl~~pentlcnlicii  (irirlc~vor- 
dcre gcrcglighcedrn". Vcrvi~lgc,ns 
wordt gcmcrnor(:ertl ,.(Ie croiid- 
hccrlijkheicl van d e  Zeisteistraat". 
Dit onderwerp werd rlcstijds 
recds uitvoerig besproken door 
Prof. De Monté ver Loren in zi,iri 
desbetreffende lezing van 20 mei 
1953. Rij deze grondhceili.jkheid 
gaat het  niet om overheidsgezag, 
doch over grondeigendom. Groii- 
den langs de Dorpsstraat wnrcn 
uitgegeven in erfpacht e n  hierop 
waren huizen gebouwd door par- 
ticulieren. 

Aanstelling van functionarissen 
door d e  hoge heer. 

Wat betreft d e  aanstelling van 
functionarissen noemt het  trans- 
port van 1745 de  benoeming van 
drost, schout, schepenen, gader- 
meester (ontvanger ), koster, 
schipper e n  gerechtsdienaars. Dat 
hier ook de  koster wordt  geiiocnid 
is merkwaardig omdat de  heer 
van Zeist niet  he t  patronaatieclit 
der  kerk  had. De schipper is een 
beurtschipper, die goederen ver- 
voerde en mogelijk ook personen. 
Van elders is bekend, dat  Pli. Chr. 
Popp in 1794 a a n  het  hoge gerecht 
vroeg om admissie als procureur. 
Dit werd toegestaan. 

Als accrochementen der  heer- 
lijkheid worden in 1745 genoemd 
allerlei landerijen, bossen, wegen, 
boerderijen, een  tiend. Verder 
wordt  vermeld d e  ,.herenbank7' in 
de  kerk  van  Zeist. Een honorifiek 
recht,  een soort ercgestoelte voor 
de heer e n  zijn gezin. Uitdrukke- 
lijk werd v a n  d e  vcrkoop uitge- 
zonderd d e  grafkelder in het  koor 
van d e  kerk,  die d e  verkoper aan  
zich behield. 



Dit was eveneens een honorifiek 
recht. Ook werd verkocht de  rid- 
derhofstad Zeist, dus het  Slot c.a. 
De verkoop geschiedde ,,voet- 
stoots", Jiotgcen wil zeggen, dat  
niet werd ingestaan voor de  op- 
gegeven gruotten der verschillen- 
de percelen en voor eventuele 
kleine gebreken in de  on1sehri;- 
ving. De zaken en rechten wer -  
den derhalve verkocht zoals ze 
reildeii en zeilden. 

Scliout ei1 secretaris voor hu11 
Icveii benoemd. 

Bij acte vun 1 ripril 1167 ver- 
kocht Schellinger de  hoge liecr- 
iijklieid Zeist c. a. aun tle gruvin 
Vun Zinsentlorf. 13ierblJ werdei-i 
Zeist en Driebergen van elkaar 
gescheiden doordat Schellinger 
Driebergeii aan  zich behield. De 
acte  van 1767 opent  niet veel nieu- 
we  perspectieven voor ons. E r  
werd hierbij het  beding gemaakt, 
da t  de in functie zijnde schoui 
e n  secretaris levenslang i n  hiin 
a m b t  moesten worden gehand- 
haafd. Het  kwam namelijk meer 
voor. dat  deze functionarissen 
voor hun leven werden aange- 
steld. Bij verkoop van een heer- 
lijkheid kon dan  de  moeilijkheid 
ontstaan, of de  koper ze in  hun 
a m b t  moest handhaven. In Mol- 
land was hierbij he t  criterium, of 
zo'n aanstelling het  karakter  van 
een  zakelijk recht had. Het  ging 
e r  d a n  om, of do heerlijkheid er- 
mede ,,geaffecteerd" was, zoals 
rnen da t  uitdrukte. Men kon di t  
bewerkstelligen door de  aanstel- 
ling t e  laten piotocolleren, d.i. . 
modern uitgedrukt te  laten in- 
schrijven in d e  openbare regis- 
ters.  Hicr te  Zeist had men in 
17G7 oin qiiiicstics te  voorkonien 
uitdrcikkrli,jlt bepaald, da t  d e  ko- 
por de  aanstellingen moest eer-  
biedigcn. 

Oiider d e  accrocheinciitc-ti wer- 
den weer ongeveer dezelfde goo- 
deren e n  rechten vermeld als  in 
1745. Alleen viridcn we e r  thans 
ook de  ridderhofstad Blikenburg.  
bij vermeld. 

Recliten vaii jacht ei1 visserij. 

Een veilingboekje, da t  betrek- 
king heeft o p  de  verkoop der  heer- 
lijkheid in 1818, noemt nog: het 
heerlijk recht van visserij in de  
Zeistervaart en i r i  de Blikeiibur- 
geivaart .  En verder  vcrriic:ldl het 
ook het  heerli,jk recht van jacht. 
Dit recht wordt hier nict nuder 
c>inschrevcn. Uit ecri kaart  vaii de 
tweede helft dc r  18c eeuw blijkt ,  
dut rncn geiiocriid jachli'cclit o p  
een practische wijze had ofgc- 
paald. De westelijke grens ervan 
werd gevormd door de  Waterige- 
weg. Als middelpunten vun d e  
cirkels had men niet genomen de  
ridderhofsteden, doch twee pun- 
ten, welke even ten zuidoosten 
van he t  Slot  lagen. Het jachtrecht 
s t rekte  zich in  hoofdzaak uit over 
gronden e n  boerderijen, welke 
eigendom waren van d e  hoge 
heer. In  d e  richting van Wulper- 
horst viel e r  ook enige grond on- 
der, welke geen eigendom was 
van genoemde heer. Tcn aanzien 
van di t  gedeelte van de  jacht zou 
men dus  hebben kunnen spreken 
van een jachtrecht, verbonden 
aan  e e n  ridderhofstad, of als men 
wil van  een  heerlijk jachtrecht. 

De Jach twet  van 1923 schafte 
d e  z.g. heerlijke j;ic!htrechten en 
jachtrechten, verbonden aan  voor- 
malige ridderhofsteden, af met 
toekenning van  een schadeloos 
stelling. Uit he t  in  1939 versche- 
ncn Verslag d e r  J:iclitcommissie 
blijkt, da t  geen verzoek om scha- 
de  vergoeding nopens rechten van 
deze soort onder  Zeist was inge- 
komen. 



De Jurisdictie t e  Zeist. 

De lage civiele rechtspraak ma- 
nifcsl.c*c~rt zirh in t.wc:e v(1rmet1, 
(11. c.o~il(.nl iciisci csn <I ( :  vc~licril.:iii~ci. 
I l i j  c l ( #  <~c*i.slc~ s1;i:iii tw(*ci slr~ijtlciitlc~ 
parti,ic:n tegenover elkliar, die  cc11 
proces voeren. De tweede betreft 
verschillende rechtshandelingen. 
H e t  lage gerecht s taat  dan  over 
allerlei acten van civielrechtelijke 
a a r d  als koop en verkoop van on- 
roerende goederen, het  vestigen 
van hypotheken en erfdienstbaar- 
heden, huwelijksvoorwaarden, tes- 
tamciitcn enz. 

De criminele rechtspraak vond 
plaats door het  hoge gerecht, dat  
gespannen werd door drost en 
schepenen. 

Enige grepen uit de criniinele 
rechtspraak. 

De strafrechtspraak van he t  hoge 
gerecht  v a n  Zeist vertoont geen 
opvallend ander  beeld dan  da t  
v a n  andere  heerlijkheden en ste- 
den  ui t  die tijd. Ik  zal U niet  
nodeloos vermoeien e n  vervelen 
m e t  gruwel-  e n  griezelverhalen. 
Bladert  m e n  d e  rol van de  drost 
door ,  d a n  blijkt, dat  hierin vecht- 
partijen s te rk  vertegenwoordigd 
zijn. I n  die  dagen was men, naar  
he t  schijnt, nogal vlug met  de  
vuisten e n  he t  was ook geen 
zeldzaamheid als een mes werd  
getrokken. Strafbare feiten van  
deze soort werden met  uiteenlo- 
pende geldboeten gestraft, die va- 
r ieerden van  f 25,- tot f 200,-. 
Een  zekere Smorenburg veroor- 
zaakte he t  gerecht zorgen door- 
d a t  hij nogal snel het  mes uit de  
schede haalde. Het  mag merk-  
waardig heten, da t  in onze tijd te  
Zeist leden van he t  geslacht Smo- 
renburg  nog dagelijks he t  mes 
hanteren,  doch thans niet meer  
t o t  schrik van  de  ingezetenen, 

maar  ten nut te  van hun  klanten 
in hun onlangs gemoderniseerde 
slí~gerij .  

13i.j tlio ~t~c~ti1~~:irti.ir.n w:trt1n dr  
(l:l(lc~l~s als I X ~ K < ~ I  t 1 ~ ~ i i ~ I l f ~ ~ l .  l ) c l c ~ t l  

het kwiitii ook voor tiut h ( ~ 1  sc.licinc 
cn zwakke geslaclit hiervoor te- 
recht moest staan. Zo Iczcn wc 
in een vonnis van 7 oktober 1722, 
d a t  Gijsbertje Wijnen .,in , , h o r -  
nigen gemoede" een nies heeft  
getrokken tegen de  weduwe van  
J a n  van  Someren. De eis v a n  de  
drost was  f 100.- boete. Sche- 
penen vonden echter f 25,- ge- 
nocg voor di t  feit. 

In 1739 eiste de  drost f 100,- 
boete tegen een man, die het  lijk 
v a n  zijn kind 's nachts clandestien 
o p  het  kerkhof had begraven. Het  
gerecht vorderde nader  bewijs 
hiervan. Uit de  stukken blijkt 
niet, hoe of di t  proces is afgelopen. 
Zeer waarschijnli,jk betrof het  hier 
een a r m e  drommel en heeft men 
de  zaak verder  laten rusten. 

Van d e  drost kan  worden ge- 
zegd, d a t  hij bij zijn eisen, evcn- 
als een  visvrouw, gewoonli,ik ste- 
vig overvroeg. 

Bij een diefstal van. een paard 
vorderde hij in 1747 de  doodstraf. 
Bij sententie van het  hoge ge- 
recht werd  d e  dief gedurende 
14 dagen t e  wate r  e n  brood ge- 
steld. 

Dirk Snijder had in hetzelfde 
jaar  een boom weggehaald uit 
he t  bos van  d e  hoge heer. Voor 
di t  feit  eiste d e  drost geseling. 
S c h e ~ e n e n  lieten d i t  geval even- 
eens*aflopen met  een insluiting 
gedurende 14 dagen o p  water  e n  
brood. 

I n  1749 had een man zijn vrouw 
een oog uitgestoken. De eis luid- 
de: geseling e n  verbanning gedii- 
rende 12 jaren. Het  vonnis viel 
aanzienlijk milder  uit: weer 14 
dagen t e  wate r  e n  brood zitten. 



De hoge schepenbank was tot de  Zeisterstraat c n  was cigcndorii 
deze lichte s t raf  gekomen .,na v a n  de  hoge heer van Zeist. De 
nauwkeurig omtrent  de  conduites vinders waren begonnen met  zich 
c n  het  slegt gedrag van de  huis- deze goudstukken toe te eigciiion. 
vrouw van clen gov;tiigcnc goïn- Doch di t  was aan  Iicl liclit geko- 
fornicrrd te zi,jtiW. Dczc huist-rioe- men. ZG haddcii c!tiig(i vali d e  
der  was boveiidien nog voor hct  goudstukken vci.l<ociit ril cluar- 
lioge college ontboden en ,,cc- voor andcre zaken a:iiigescliaft. 
ricus gocorrigecrd aaiigaande haar Dat di t  geding een civiol karakter  
oiibol:~iiicl~,jIco Ic\rcnswi~s". hiid, zal tiioct(~n woi.tl(,ri locbpi* 

,,Oii(lcr bcluftc van b(itcrsc.h;ip" sclirevcii :ian het  feit, diit onilrcrit 
Iiad men hanr laten gaan. Sche- schatvinding gecn beptiliiigc!ri in 
penen liacld~ii Iitinr dus  duchtig het  Utrechtse recht voorlconic!n. 
d e  n i ~ i i t e l  uitgeveegd. De vinders hiiddcii op Inst vuii Waar deze \\.riter- cn broodkii- het gerecllt tijdelijk ge- 
ren  werden oiidergaan is mij on- rechtsj<as nioctcn deponel.en: 1. de hekcnrl. Wel blijlit uit de  scnten- munten, welke nog in specie aan-  ties, d a t  de  kerktoren werd ge- lVezig waren,  2. hetgecri was  ge- 
bruikt  voor preventieve deten- kocht met het geld van de ver- 
tie. kochte munten  e n  3. dc nog overi- 

Een bedelaarster en landl»op- ge gelden, waarvoor nog niets was 
s te r  werd in 1750 veroordeeld gekocht, 
, ,omme o p  de strafplaats voor den 
gerechtshuyze alhier ten toon ge- OP 31 mei was door de 

te worden brief op gerechtsbode een oproep afgekoii- 
de  borst, waarop staal:  digd: hij, die  recht had o p  deze 
beedelaarcter en land loopster^. schat moest zich binnen zcs wc- 
~~t adjectief ,,assurante,, k e n  bij he t  gerecht melden. In- 
nl,i. op recidive,  di^^ werd tussen werd het advies ingciwon- 

voor de tijd van 6 jaren uit n e n  van  onpartijdige reclitsgeleer- 
den lande van Utrecht gebannen. den. Het gerecht kende de schat 

hier gegeven voorbeelden inderdaad toe a a n  de hoge heer  
mogeii voldoende zijn, crimi- van  Zeist als grondcigenaar. Eén 
nele van de hoge der  vinders, J a n  Gijsen d e  Rooij, 
heerlijkheid Zeist ging 14 maar t  had nog aanspraak  gemaakt  ,,op 
1798 over  o p  he t  Hof te Utrecht. zij" aandeel of bergloon". Deze 

eis werd  afgewezen omdat  d e  
i i ler~waardig civiel vonnis vinders de  schat niet hadden aan- 

in 1759. gebracht e n  zich hiervan onrecht- 
matig hadden meester gemaakt. 

Tot slot geef ik nog een merk-  Aan  d e  hoge heer werden bij he t  
waardige civiele sententie in grote vonnis enige verplichtingen opge- 
t rekken weer. Uit een vonnis van legd e n  wcl: 1. hij  moest de  kas: 
he t  lage gerecht, d.d. 31 maar t  . t e n  van  het  geding dragen, 2. de 
1751, blijkt, da t  enige personen schat gedurende ecn jaar en zes 
een  kannet je  met  gouden munten weken bewaren  voor he t  geval 
hadden gevonden in de  grond d e  eigenaar  zich nog zou voor- 
van  een perceel aan de  Zeister- doen e n  3. zo nodig ten allen tijde 
straat.  Deze grond maakte deel de  schat restitueren. 
uit  van  de  grondheerlijkheid vaii De waarde  v a n  d e  schat beliep 
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P 218,GO, terwijl de  kosten van hel  
geding bedroegen f 85,40. 

Men ontkomt niet aan  de  in- 
d ruk ,  d a t  het  gerecht hier mccr 
ecri (;ordi;i:insc knoop ticcft cloor- 
g(-ti:ikt diin zicti i t i  juridisclic 
qu:icistics h(:<ilt vcmiicpt. Gelijk 
gezegd zweefi tict Utr(ichtsc recht 
over  d i t  oiidrirwcrp. Men had in 
clit g(\v:tl (rf lief. recht van. nribir- 
t.ij:(* j:(~w(~:;l ,(~t~ I I ~ I ) ~ ~ ~ ( * I I  ~ O ( ~ ~ ; I S : : I ~ I I ~  
o f  ~ . i , i t ~  l o ~ ~ v I ~ i ( ~ l ~ t  I I ( : I I I ~ * ! I  1t1t t ~ c t  
Ilorncitise rcclit. Iti tlolland zou 
in di t  geval o p  grond van  een 
ordonnantie  van Maximiliaan van 
1487 d e  schat zijn gekomen a a n  
d e  grafelijkheid, d.w. voor de  18e 
eeuw zeggen: a a n  de  Staten van  
he t  gewest. In  Gelderland gold 
een plakkaat  van  1738, da t  1/3 
toekende aan  de  grondeigenaar, 
1/3 a a n  d e  vinder en 1/3 aan de  
landsoverheid of heer  van d e  
plaats, die recht van vond had. 

Naar  Romeins recht zou de  
schat  bij helfte zijn gedeeld tus- 
sen vinder  e n  grondeigenaar. 

Heerlijkheden e n  andere 
lieerlijke rechten na 1795. 

IIct  hcbben van overheidsgc- 
zag als particulier bezit, als zaak 
in de  handel,  paste niet meer in 
het kader  van het eiticle der  18e 
cciiw. Na piovisioiielc provirici- 
a le  rccclingen werd bi,j d c  Stacits- 
regeling van 1708 cri wel in art.  
2-4 der  Burgerlijke en Staatkun-  
dige Grondregels het eigenlijk 
gezegd heerlijk recht, dus de  
heerlijkheid. afgeschaft. Men sprak 
toen van ,,enig gezag omtrent  
b e s t u u r  van zaken". Drze afschaf- 
fing g(-schiwltlc zonder schadr- 
loosstelling. Dit was een grote 
onbillijkheid. Pk herinner hier 
a a n  de  lage heerlijkheden, die in 
l i 2 4  door de  Staten van  Hol- 
land feodaal waren  verkocht e n  

d e  Utrechtse, die i r i  1714 allodi- 
aal waren verkocht. Dezc waren 
door de  kopers soms voor aan-  
zienlijke bedragen gekocht e n  
clczc rechten werdtbn nu tcniet- 
gctla~in zon<l(%r mccr. 

Op dczelfdc wijze wcrc'eri de 
hcerlijl<e jacht- e n  visrecliten nf- 
geschaft. 

Ilrrsl<~il~csO~iilcaa v;iii Wi l iaw I. 
I)cv.(t tot-sYiisi<B t ) l ( , c a F  ~ ( c ~ i i : i r i t l l ~ r i : ~ f t I  

tot tiet jaai' 1814. L)e souvcrciric 
vorst Willem P gaf toen een rc- 
geling om enigermate tegenioet 
t e  komen aan  de  gedupeerden. 
Het  eigenlijk gezegd heerlijk recht 
werd  toen in getemperde vorm 
hersteld: de  rechten tot benoe- 
ming van verschillende fuiictio- 
narissen werden omgezet in het 
recht om te r  benoeming voor te  
dragen. De heerlijke jacht- en 
visrechten werden toen in hun 
oude gedaante hersteld. 

Afselinffing der  heerlijkheden 
in 1848. 

H e t  eigenlijk gezegd heerlijk 
recht, d e  heerlijkheid, werd af- 
geschaft bij ar t .  4 der  additionele 
bepalingen van de  Grondwet van 
1848. Dus de  zoovcn genocrn<l<! 
voordrachtsrechten hielden op te 
bestaan. Ook ditniiial gescliiedde 
zullci zonder scliaclevcrgocdirig. 
Wat bleef e r  toen ovcr? IIct ovcr- 
heidsgezag zelf, de  hccrli,il<lieid, 
was verdwenen. Vrij algemeen 
wordt  aangenomeil. dat  de titel 
,,heer van die en die plaats" nog 
intact was  gebleven. E r  bestaat 
zelfs een soort handel in deze 
titels. Als U zo'n wc!lluidcnd 
suffix achter  uw naam wilt plaat- 
sc:n zijn e r  wc1 pc:rsoncn, clie U 
daaraan kunnen lirlpen. Volgens 
de  gangbare jurisprudentie koopt 
men dan een lege zak. Anders 
ligt echter de zaak als e r  nog 



iets van de accrochen~enten ovei 
is. b.v. een visrecht, een veer- 
iccht  e.d. 

A: i~ i  wie komt Lli;iiis de heerlijkc 
Lilcl v:iii Ycist toe? 

Als we  in deze gedachtengang 
verder  gaan rijst de vraag: wie 
zou zicfi tegenwoordig , ,heer van 
Zeist" kunnen noemen? Van be- 
lang voor de  beantwoording hier- 
van is een onderhandse koopacte 
van 1924. De Gemeente Zeist 
kocht toen het Zeister Slot met  
een complex grond, groot onge- 
veer 8 hectaren ,,met de daaraan 
verbonden jurisdictie der hoge e n  
vrije ambachtsheerlijkheid van 
Zeist", zoals het luidde. Op deze 
terti-iinologie valt wel wat af te 
dingen. Een ,,hoge en vrije am- 

baclitsheerlijkheid" is een weinig 
geslaagde omschrijving, \varit hier- 
in  zit ecn antilliese. O(,k wordt  
over Iict hoofd gczicn, dat  doze 
juristlicti<* sinds 1I:-1IL nivt iiiccr 
bestaat. En tcnslottc w~)i 'dt tiet 
ten onrechte voorgesteld als w a s  
deze jurisdictie. dit ovcrhcidsge- 
zag, een sequeel vali he t  Slot ge- 
weest. Doch d e  bedoeling is dui- 
delijk, men wilde toen traiispor- 
teren hetgeen nog herinnerde aan  
d e  voormalige heerlijkheid. Als 
men nog wil spreken van de  aan- 
wezigheid van  een heerlijke titel 
d a n  komt deze thans toe aan  d e  
Gemeente Zeist. Gemeenten ple- 
gen e r  geen visitekaartjes op na 
te  houden. Ware di t  wel he t  ge- 
val, dan  zou de  Gemeente Zeist 
onder haar  naam gevoeglijk kun- 
nen  zetten: ,,Vrouwe van Zeist". 




