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Enkele jaren geleden verscheen in de BibZiothèque Thomiste een 
boek, waarvan elk jurist die zich in de geschriften van Thomas 
van Aquino (1225-1274) wel eens verdiept voorspellen kon dat 
het vroeg of laat geschreven moest worden. Wie bijvoorbeeld de 
Summa Theologica ook maar incidenteel raadpleegt zal het niet 
ontgaan dat de in de loop der eeuwen zo vermaard geworden 
geleerde in dit werk telkens van denkbeelden gebruik maakt die 
in de wereld van de romeinse juristen thuis horen. In de zo juist 
genoemde bibliotheek publiceerde Jean-Marie Aubert in 1955 een 
monografie onder de titel Le droit romain dans Z' oeuvre de Saint 
Thomas 1). 

Was de Aquiner dan een geschoold jurist? Op deze vraag geeft 
Aubert ten antwoord: "Ainsi, sans être dans son oeuvre un juriste 
à proprement parler, et malgré les d~ficiences imputables à une 
carence de formation juridique, saint Thomas se situe cependant 
admirablement dans la ligne spirituelle des grands romanistes 
médiévaux qui, au dire de Sohm, ont été les fondateurs de la 
~mience moderne du droit" 2). Een geschoold jurist was hij dus 
niet. Niettemin heeft hij een plaats van betekenis in de wereld 
van de middeleeuwse juristen verworven. In een verhelderend 
voorwoord in Aubert's boek wijst Gabriel Le Bras erop dat Thomas 
aan de kommentatoren van het romeins recht meer ontleent dan 
aan de oorspronkelijke romeinsrechtelijke bronnen, aan de "sources 
mères". De parijse kollega begint zijn voorwoord met de bijna 
schalkse vraag: "Droit romain, théologie scolastique: quelle 
parenté peut-on imaginer entre deux productions de l'esprit aussi 
éloignées l'une de l'autre par leur nature, leur objet, leur étendue?" 
Toch is die verwantschap onmiskenbaar aanwezig. Ze is al eeuwen 
vóór de Aquiner aanwijsbaar. 

Als theoloog, met name als moraal-theoloog zag Thomas zich 
aanhoudend gekonfronteerd met het profane rechtsleven. We 
denken aan de moeilijkheden waarvoor de hertogin van Brabant 
was komen te staan na het overlijden van haar man. Deze laatste 
had als hertog van Brabant in 1261 gelast alle woekeraars over 
de grenzen te zetten. Na de dood van hertog Hendrik kon de 
hertogin-weduwe pas besluiten deze mensen weer in het land te 
dulden na ingewonnen advies van de Aquiner 3). In andere samen
hang komen we op dit advies nog even terug 4). Ook met betrekking 

1) Deel 30 van de Bibliothèque Thomiste. 
2) Aubert, Le droit romain dans l'oeuvre de Saint Thomas (1955) 138-139. 
S) Pirenne, De Middeleeuwen (1948) 157; dezelfde, La duchesae Aleyde 

de Brabant et le "De regimine Judaeorum" de Saint Tlwmaa d'Aquin, in Bull. 
d. l. Olaaae des lettrea de l' Académie royale de Belgique 1928. 

4) Dit opusculum verscheen o.m. in de uitgave-Marietti (Politica opus
cula duo. Ed. II revisa) 99-101. 
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4 THOMAS VAN AQUINO ALS RAADSMAN VAN TOSKAANSE KOOPLIEDEN 

tot problemen op het gebied van het zakenleven, niet zelden 
samenhangend met het geldend recht, wilden velen weten hoe 
Thomas daarover dacht. Verzoeken om raad bereikten hem recht
streeks, soms ook langs de omweg van een ordebroeder. 

In artikel 4 van quaestio 77 behandelt Thomas in de Summa 
Theologica (S. Th. 2a. 2ae) de vraag, of het in de handel geoorloofd 
is een zaak duurder te verkopen dan men ze zelf heeft ingekocht 1). 
Na de gebruikelijke tegenargumenten merkt de schrijver op, dat 
het tot de taak van kooplieden (negotiatores) behoort zich met 
ruiltransakties (commutationes rerum) bezig te houden. Aan
sluitend bij Aristoteles (Politica 1. 10) - de Aquiner verplaatst 
zich midden in het zakenleven - onderscheidt hij twee soorten 
ruil. 

Allereerst is er een ruil die men "naturalis et necessaria" kan 
noemen, een "commutatio" waarbij men zaak tegen zaak of zaak 
tegen geld ruilt, en wel met het oog op noodzakelijk levensonder
houd (propter necessitatem vitae). Deze vorm van ruil behoort 
eigenlijk niet tot het domein van kooplieden, maar tot de taak van 
mensen die aan het hoofd van een huishouding (oeconomici) of 
van een staat of stad (politici) staan. Bij de tweede vorm van ruil 
daarentegen gaat het niet om de "necessitas vitae" maar om het 
oogmerk van winst (propter lucrum quaerendum), en deze "nego
tiatio" is typisch een aangelegenheid van de "negotiatores". 

Aristoteles heeft voor de eerste ruil-vorm alle lof, de tweede 
keurt hij af omdat hij de begeerte naar winst stimuleert, en juist 
deze begeerte kent nauwelijks grenzen. Wat de laatste vorm van 
"negotiationes" betreft neemt Thomas een afwijkend, althans 
meer genuanceerd standpunt in dan de Stagiriet. In de winst
gedachte - doel van de handel - moge begripsmatig niets eer
vols, niets noodzakelijks besloten liggen, in haar wezen schuilt 
volgens Thomas evenmin iets dat vitieus zou mogen heten of iets 
dat in strijd is met de deugd. Men zou de winstgedachte ethisch 
kleurloos kunnen noemen. Thomas ziet er dan ook geen bezwaar 
in winst "ad aliquem finem necessarium vel etiam honestum" te 
ordenen. Een aldus gerichte handelsdaad acht hij geoorloofd 
(licita). Streeft iemand naar een "lucrum moderatum" met als 
doel verzorging van het gezin of bijvoorbeeld hulp aan armen 
(indigentes), ook wel dienstbaarheid aan het algemeen belang 
(publica utilitas) - met name vermeldt de Summa als doel het 
voorkomen van gebrek aan noodzakelijke levensbehoeften in de 
gemeenschap (patria) - dan vindt Thomas dit volkomen geoor
loofd, al voegt hij er de restriktie aan toe dat het behalen van 

1) We gebruiken de uitgave·Marietti van de Summa Theologica. 
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winst niet het enige oogmerk mag worden. In de winst ziet hij 
overigens een soort vergoeding voor verrichte arbeid (stipendium 
laboris) 1). 

Een matige winst acht Thomas dus niet verwerpelijk. Hij komt 
dan terug op de tweede objektie in artikel 4. Ze luidt: wie een zaak 
duurder verkoopt dan hij ze zelf kocht moet die noodzakelijkerwijs 
beneden haar eigenlijke waarde hebben verworven. De tegen
werping besluit met de woorden: "ergo hoc sine peccato fieri non 
potest" 2). Thomas is het hiermee niet eens. Hij stelt voorop dat 
niet ieder, die een zaak voor meer verkoopt dan het bedrag door 
hem zelf aan de zaak bij inkoop besteed, om die reden alleen al 
handel drijft (negotiatur), dus als handelaar beschouwd zou moeten 
worden. Volgens Thomas is van negotie alleen dan sprake zodra 
iemand een zaak koopt om ze duurder van de hand te doen. Hij 
vermeldt ter verduidelijking het geval dat iemand een zaak koopt, 
niet om ze verder te verkopen, maar om ze voor zich zelf te behou
den. Aan een eigeplijke "negotiatio" valt dan niet te denken, ook 
al zou diezelfde koper de zaak later, om welke reden dan ook, toch 
op de markt brengen. Het maakt dàn zelfs geen verschil indien 
de man "carius" mocht verkopen. Thomas motiveert dit laatste 
nader. De koper kan op deze manier volkomen "licite" tewerkgaan, 
indien hij de zaak inmiddels in enigerlei opzicht verbeterde (rem 
melioraverit) of indien de prijs van de zaak "secundum diver
sitatem loci vel temporis" een verandering onderging, dus wanneer 
de marktprijs, tijdelijk of plaatselijk, veranderde, bijgevolg steeg. 
Ook kan de betrokkene zich ter rechtvaardiging van een prijs
verhoging op het feit beroepen dat met het vervoer van de zaak 
van de ene plaats naar de andere een risico gepaard was gegaan: 
"et secundum hoc - aldus de Summa - nec emptio nec venditio 
est injusta". 

In artikel 3 van dezelfde quaestio 77 komt de vraag aan de orde 
"utrum venditor teneatur dicere vitium rei venditae" , een vraag 
die ook de romeinse juristen herhaaldelijk heeft beziggehouden 3). 
Het zou niet moeilijk zijn op andere teksten in de geschriften van 
de "doctor communis" te wijzen, maar met de aangevoerde pas
sages menen we te hebben verduidelijkt dat de Aquiner zich her-

1) Deze gedachte spreekt een in het Decretum Gratiani opgenomen 
Palea·tekst uit (c. 12 D 88). Een "negotiator" betoogt da.a.r, in aansluiting 
a.a.n Lukas 10 : 7: Affero ex longinquo merces, mercedem laboris mei unde 
vivam peto: dignus est operarius mercede sua. 

2) De peccatum·gedachte duikt in middeleeuwse geschriften telkens op 
zodra ze zich bezighouden met het zakenleven, vooral met tra.nsa.kties van 
koop en verkoop. Ivo van Chartres (t 1115 of 1117) schrijft in zijn Decretum 
(XIII cap. 25) : " . .. quia difficile est inter vendentis et ementis commercium 
non intervenire peccatum" (Migne PL 161, kol. 806). 

a) Verg. o.a. D. 21. 1. 1. 1 en 2. 
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haaldelijk in de problematiek van het zakenleven gemoeid weet. 
Onwillekeurig zal men aan de fameuze quaestio 78 in S. Th. 2a 2ae 
denken met als titel "de peccato usurae". Het rentevraagstuk, een 
probleem dat Thomas van de ethische kant behandelt en waarbij 
hij andermaal romeinsrechtelijke gedachten overneemt 1), krijgt 
hier ruimschoots de aandacht. De quaestio bevat overigens be
schouwingen die voor ons onderwerp niet zonder belang zijn. We 
komen erop terug. 

1) Aubert, a.w., 71 vlg. 
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Uit de voorafgaande korte inleiding bleek dus dat Thomas noch 
tegenover het rechtsleven, noch tegenover het zakenleven met zijn 
talrijke aanknopingspunten met het geldend profane recht vreemd 
stond. Dit bevestigt verder een aan Thomas toegeschreven opus cu
lum, dat naar sommiger mening veel te weinig de aandacht heeft 
getrokken, terwijl het die toch alleszins verdient. Ook voor de 
rechtsgeschiedenis met haar belangstelling voor de achtergronden 
van het zakenleven bleef het vrijwel onbekend. Het betreft hier 
een kort vertoog dat onder de titel "de emptione et venditione ad 
tempus" nauwelijks belangstelling ondervond, ook niet in de 
thomistische wereld. 

In dit opusculum beantwoordt de Aquiner een viertal vragen, 
hem in een brief door zijn ordebroeder Jacobus van Viterbo, lector 
in het dominikanenklooster van Santa Maria Novella te Florence 1), 
voorgelegd. Van 1261 tot 1265 verblijft Thomas als theoloog van 
Urbanus IV te Orvieto, en de vragen bereiken hem daar van 
Florence uit in 1262, het jaar dat men als datering van het ant
woord, dus van de inhoud van het opusculum veelal aanvaardt 2). 
Van het werkje bleven enkele onderling hier en daar afwijkende 
handschriften bewaard. Daar het van niet al te grote omvang is, 
mag het verantwoord heten het als bijlage aan deze aantekeningen 
toe te voegen, te meer omdat de gedrukte tekst voor menigeen 
misschien minder gemakkelijk toegankelijk is 3). 

Uit de inleidende woorden van Thomas' advies blijkt dat de 
florentijnse lector de tot Thomas gerichte vragen ook voorlegde 
aan de elekt van Capua. Deze laatste moet Marino d'Eboli geweest 
zijn, pro-cancellarius van de kerk (1244--1251). In 1252 tot aarts
bisschop van Capua benoemd ontving hij nochtans nimmer de 
bisschopswijding. Hij gaf er de voorkeur aan zijn werkzaamheden 
aan de romeinse kurie voort te zetten 4). Uit de inleiding blijkt 

1) Mandonnet, Des krits authentiques de St. Thomas d'Aquin (21910) 
116-120. 

2) Ook Mandonnet dateert het werkje 1262, al vermeldt hij in de 
Opuscula·uitgave het jaar 1263. 

3) De tekst der bijlage is ontleend aan de S. Thomae AquinatiB Opuscula 
Theologica (uitgave Marietti) I (1954) 185-186. De tekst is in deze uitgave 
overgenomen uit qe kritische editie van O'Rahilly, verschenen in Ir. Ecol. 
Rec. LXIV (1928) 159-168. Er zijn andere tekst-uitgaven, maar deze zijn 
niet altijd betrouwbaar. We noemen die in de Opera omnia van Thomas 
(uitgave Vivès), deel 28 (Opuscula varia) 465-466 (LX: de emptione et 
venditione ad tempus) en die van Mandonnet in de Opuscula omnia III 
(1927) 178-179 (tekst gelijk aan die in de Vivès-uitgave). 

4) S. Thomae AquinatiB Opuscula Theologica I 181-182; Mandonnet, 
a.w., 118. 
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ook dat over de aan de orde gestelde kwesties behalve met bedoelde 
elekt eveneens gesproken is met Hugo a S. Caro (Hugo van St. 
Cher), de door Innocentius IV in 1244 tot kardinaal verheven 
dominikaan, die 19 maart 1263 te Orvieto stierf1). 

De aan Thomas gerichte brief van Jacobus van Viterbo kennen 
we helaas niet. Ware dat wel zo dan zou het inzicht in de vier 
vraagpunten en hun achtergronden heel wat eenvoudiger, misschien 
ook duidelijker en juister zijn. Bij eerste kennismaking ontkomt 
men overigens niet aan de indruk met een vrij eenvoudig, om niet 
te zeggen tamelijk simpel traktaatje van de Aquiner te maken te 
hebben. Toch is dit niet geheel juist. Het gaat hier om een geschrift 
dat zo echt verdient herlezen, zelfs meer dan eens herlezen te 
worden. Men zal ervaren dat bij elke lezing onverwachte facetten 
in het vertoog opdoemen die in meer dan een opzicht, ook rechts
historisch, belangwekkend mogen heten. Al naar gelang men na 
tussenpozen het werkje weer eens ter hand neemt komt er steeds 
meer diepte in hetgeen Thomas schrijft doordat het middeleeuwse 
rechts- en zakenleven, waarin de vraagpunten de "doctor com
munis" betrekken, levendiger wordt. De cerebrale uiteenzetting 
van de schrijver wordt vlees en bloed temidden van de realiteiten 
van de 13de eeuw. 

Nu we de brief van Jacobus van Viterbo dus missen, zijn we op 
Thomas' antwoord aangewezen, willen we de vier vraagpunten 
althans enigszins rekonstrueren. Vooraleer we hiertoe overgaan zal 
het goed zijn in grote lijnen een beeld te schetsen van de bedrijvig
heid in handel en verkeer, dus van de tijd waarin het opusculum 
de lezer verplaatst: de tijd van de jaarmarkten, meer in het bijzon
der van de jaarmarkten in de Champagne, die omstreeks de helft 
van de 13de eeuw de hoogste bloei hebben bereikt, om spoedig 
daarna zienderogen in betekenis achteruit te gaan 2). De Cham
pagne moet haar overheersende plaats dan langzamerhand aan 
andere jaarmarkten in Vlaanderen, in Duitsland, in de Nederlanden 
en elders afstaan. 

Kooplieden uit Toskane (Tuscia ) frekwenteren - dit wordt in 
het opusculum wel duidelijk - de jaarmarkten (nundinae 3)) van 
Latiniacum 4). Dit Latiniacum ligt in de Champagne. Het is Lagny 

1) Mandonnet, a.w., 119. 
2) Pirenne, a.w., 114 vlg. 
3) Over de betekenis van nundinae = jaarmarkt verg. de samenvatting 

van Gilissen in de Recueils de la Société Jean Bodin V (1953), La Foire 
(verder aangeduid als: La Foire) 324 en 334. 

4) In de minder goede uitgaven van de tekst is sprake van Litinatum, 
niet van Latiniacu.m. Deze foutieve plaatsaanduiding leidde na veel nutte
loos zoeken natuurlijk tot niets! Latiniacum is blijkbaar de juiste plaats
naam. Een ha (Oxford, Bodleian Library) spreekt van een ja.a.rIIl&l'kt in 
"Francia" . 
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(Seine-et-Marne) 1), met Troyes, Provins en Bar-sur-Aube behorend 
tqt de vier vermaarde jaarmarkten in de Champagne 2). De markt 
van Lagny had plaats in de maand januari 3). Met de drie andere 
jaarmarkten vormde die van Lagny een zodanige cyclus 4) dat 
belangstellende kooplieden de vier jaarmarkten achtereenvolgens 
konden bezoeken, dus tijdens een en dezelfde reis 5). 

De toskaanse kooplieden kochten in Lagny, vermoedelijk van 
vlaamse handelaren, de lakens die ze dan naar Toskane expedieer
den om ze vervolgens door te verkopen in het middellandse zee
gebied 6). Het vervoer over de Alpen of over zee vormde een 
probleem 7) waarvan men zich thans moeilijk meer een juiste voor-

1) Gra.esse-Benedict, Orbis latinU8 (81922), s.v. Latiniacum. 
2) Verg. o.m.: Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen.áge II 

(1959) 713. 
8) Pirenne, a.w., 118; Schaube, Handelsgeschiehte d. romanischen Völker 

des Mittelmeergebieta bis zum Ende der Kreu2ziige (1906) 375. 
') Bautier, Les foires de Ohampagne, in: La Foire 113 en 145; Schaube, 

a.w., 375. 
5) Van Houtte wijst op een soortgelijke cyclus voor België. In deze 

markt· kring waren opgenomen: Ieper (28 febr.-29 maart), Brugge (23 
april-22 mei), Thourout (24 juni-24 juli), Rijssel (15 aug.-14 sept.) en 
Meesen (1 okt.-l nov.): La Foire 183. 

e) Luzzatto, An economie history of ltaly (1961, vert. door Philip Jones) 
105. Het florentijnse Calimala.gilde, zo genoemd naar de straat waarin te 
Florence zijn handelshuizen lagen, speelde hierbij een voorname rol (t.z.p., 
105). Verg. ook: Bautier in: La Foire 133. 

7) Luzzatto, a.w., 112. Men kon van Toskane uit de zeeweg kiezen naar 
de havens der Provence en vervolgens over de Rhóne en de Saóne (dus 
ook in omgekeerde richting kon men reizen). Men kon verder de landweg 
volgen, de kortere weg over de Alpen, gebruik makend van de vele passen 
tussen de Kleine Sint Bernard in het westen en de Pontebba in het oosten. 
Een kaart. (map 1I) met de voornaamste handelswegen in de 13de eeuw 
vindt men in The Oambridge Economie History of Europe IJ (1952): Trade 
and Industry in the Middle Ages (verder aangeduid als: CEHE IJ) 292. Op 
de kaart loopt een weg van Florence naar Milaan, die zich in deze laatste 
stad naar het noorden splitst, allereerst in een weg naar Basel en dan verder 
naar de Champagne (Troyes) en in een tweede weg die via Lyon naar de 
Champagne voert. Lopez wijst voor de 12de eeuw op een handelsroute door 
de Champagne, die door het Rhónedal of over de Rhóne-rivier zelf naar de 
havens der Provence leidt, en vervolgens over zee naar Savona of Genua 
en de Apennijnen. Wel kostte deze route volgens Lopez drie keer zoveel tijd, 
maar men vermeed de Alpen. Een brug over de Schöllenen, een ravijnachtig 
dal tussen AndernlBtt en Göschenen, tevens doorlaat voor de Reuss, opende 
in de 13de eeuw een mogelijkheid over de Sint Gotthard. Lopez schrijft: 
"to pack mules and restored part of the traffic to the Alps": CEHE II 333. 
Wat de verbinding tussen Italië en het midden en noorden van Frankrijk 
betreft wijst Doren erop dat men allereerst van de havens der Provence en 
van de Languedoc gebruik maakte. Anderzijds benutte men de twee grote 
hoofdpa.ssen van de westelijke Alpen, de Montcenis en de Grote Sint Bernard 
(minder de Kleine Sint Bernard en de SimpIon). Ter vermijding van de 
Alpen volgde men ook wel de gevaarlijke en moeizame kustweg aan de voet 
van de westelijke Alpen (daarna over de Rhóne). Verg.: Doren, ltalienische 
Wirtachaftsgeschiehte I (1934) 347-348; Elisabeth Chapin, Les villes de 
foires de Ohampagne des origins au début du XI Ve 8iècle (1937: Bib!. de 
l'Ecole d. hautes Etudes. Sciences hist. et philolog., fasc. 268) 1 vlg. en 
233 vlg. 
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stelling kan maken. Het transport moet inderdaad heel wat 
hoofdbrekens hebben gekost, tenminste wanneer de toskanen het 
gekochte in eigen karavanen of met eigen schepen naar Italië 
wilden brengen 1). De toskanen, gewilde klanten op de jaarmarkten 
in de Champagne 2), konden nochtans gebruik maken van bestaande 
transportondernemingen (vecturarii) die in de loop der jaren 
ervaring hadden opgedaan, niet zelden aansprakelijkheid aan
vaardden voor tijdig voltooien van aangenomen vervoer en zodoende 
een zekere reputatie genoten. De kooplieden zelf vermeden op die 
manier de gevaren en risico's van de reis 3). Ze hadden dan alleen 
af te wachten of de geroutineerde ondernemingen het transport 
binnen de tijdsorde tot een goed einde zouden brengen. Juist de 
slechte wegen konden naast andere faktoren (bijv. plundering door 
dievenbenden) parten spelen. Volgens Rörig vormden de gebrek
kige wegen toch geen beletsel om tot een "Weltwirtschaft" te 
geraken, en met betrekking tot de transport-mogelijkheden schrijft 
hij 4): "Man vergesse auch nicht, dass im hohen Mittelalter das 
Fuhrmannswesen eine Bedeutung und Organisation hatte, die wir 
uns wieder schwer vorstellen können. Ein Fuhrmannswesen, dem 
der Grosshandel ohne Begleitung durch eigene Bedienstete seine 
Waren getrost überliefern konnte und das seinerseits bei Waren
verlust durch Verschulden des Fuhrmanns haftete". Transport van 
lakens van Lagny naar Toskane was dus mogelijk, maar het bleef 
niettemin een bijzonder moeilijke affaire 5) en er was tijd mee 
gemoeid. Hoeveel tijd weten we niet 6). Het vervoer van de Cham
pagne over land naar de havens van de Provence en vandaar over 
zee naar Florence via Pisa schijnt volgens sommigen vier maanden 
geduurd te hebben 7). Misschien vindt men wat de tijdsduur betreft 
een aanwijzing in het geschrift van Thomas waarin een termijn 

1) Heyd, a.w., II 715; Schaube, a.w., 380. 
2) Over de Champagne, ook als trefpunt van het noorden uit, verg.: 

CEHE II 181 vlg. en 373. 
3) De gevaren tijdens het vervoer te land en te water noopten de koop

lieden niet zelden tot nauwere aaneensluiting (gemeenschappelijke "Flotten
fahrten"). Verg.: Doren, a.w. I 406-407; Schaube, a.w., 380-381. 

4) Rörig, Wirt8chaftskräfte im Mittelalter (1959) 388-389. 
5) Luzzatto, a.w., 111-112. 
8) Dallhammer, Van Stras8en und Wegen (1959) 77. De schrijver geeft 

hier enkele tijdtabellen voor de 16de eeuw, maar het betreft dan po8tbestel
lingen tussen de grote europese steden door "Schnellposten". Het zijn 
"Rennreiter" die de post bezorgen (voor de afstanden Parijs-Wenen, 
Keulen-Rome, Rome-Parijs waren veertien dagen nodig), maar de schrijver 
meent "die Leistungen dieser Rennreiter wohl als Weltrekorde" te mogen 
beschouwen. Bestelling van post kon met wat geluk vrij snel geschieden. 
Verg.: Luzzatto, a.w., 112 (van Venetië naar Brugge in zeven of acht dagen). 
Luzzatto wijst er terzelfder plaatse op dat met een betrekkelijk kort traject 
zoals dat van Chiavenna naar Chur zes dagen gemoeid waren. 

7) CEHE TI 389. 
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van drie maanden wordt genoemd voor de betaling van gekochte 
lakens, een termijn die de schrijver zelf in verband brengt met 
het vervoer 1). 

Toskaanse kooplieden - nu ze een lector te Florence om raad 
vragen zullen het wellicht florentijnen geweest zijn - kochten dus 
in Lagny lakens en ze expedieerden deze naar Italië of ze lieten 
dit door anderen doen 2). Maar wa.t kan nu de reden geweest zijn 
dat deze zakenmensen Jacobus van Viterbo konsulteerden 1 Ver
moedelijk heeft de reden in de brief aan Thomas gestaan. Nu we 
over dit dokument niet beschikken kunnen we slechts gissen. 
Uit de rekonstruktie der vier vraagpunten is wel duidelijk dat 
de toskanen, hetzij in eigen land, hetzij in de Champagne, misschien 
zelfs in beide gebieden, bij het afsluiten van kooptransakties of bij 
de afwikkeling daarvan moeilijkheden hebben ondervonden. Het 
blijken moeilijkheden geweest te zijn die telkens binnen de periferie 
liggen van het "pretium" (iustum pretium) dat men voor lakens 
bedingt of meent te mogen bedingen. Vreemd aan de konflikts
situaties blijkt al evenmin te zijn de houding van de kerk en van 
kerkelijke instanties op het gebied van de woeker (usura), een 
probleèm dat ook gedurende de 13de eeuw veler geweten ver
ontrustte. Ook in processen zal de vraag, of in een bepaald geval 
van "usura" sprake was, herhaaldelijk aan de orde geweest zijn. 

Nu we moeten zoeken en tasten naar een aannemelijke ophelde
ring voor het konsult te Florence, dient allereerst de aandacht te 
vallen op de in Toskane geldende gewoonte - bij de rekonstruktie . 
der vraagpunten komt deze "consuetudo" nog ter sprake - dat 
men koopmansgoederen - in het onderhavige geval lakens (panni) 
- op krediet verkocht. Betaling behoefde eerst te geschieden over 
drie maanden 3). Met deze gewoonte schijnt de praktijk gepaard 
gegaan te zijn dat de verkoper de prijs in verband met en juist 
op grond van dit gewoonterechtelijk betalingsuitstel verhoogde 

1 ) Thomas denkt aan een leveringstermijn van Toskane naar elders. Een 
termijn van drie maanden zou ook voor vervoer van de Champagne naar 
Italië een gemiddelde geweest kunnen zijn. 

2) In zijn Ausgewählte Schriften zur Staats· und Wirtschaftslehre des 
Thomas van Aquina (1923) geeft Schreyvogl een vertaling van Thomas' 
opusculum "de venditione et emptione ad tempus". Hij gewaagt van koop. 
lieden in Tuscia "wenn sie zu Litinatum Kleider zum Wochenmarkt bringen". 
Hij heeft blijkbaar een tekst voor zich gehad waarin niet van Latiniacum, 
maar van Litinatum sprake is. De vertaling "panni" = Kleider lijkt minder 
gelukkig. In de tekst staat tenslotte niet dat toskaanse kooplieden lakens 
naar L. vervoeren. Het tegenovergestelde gebeurt: ze kopen lakens in L. 
en vervoeren deze van daar naar elders (portantes de nundinis). Nundinae 
vertalen als "Wochenmarkt" is evenmin juist. Het betreft hier bepaald 
jaarmarkten. 

3) Men drong wellicht aan op kontante betaling, maar de praktijk van 
de handel noopte voortdurend tot allerlei koncessies met betrekking tot de 
betaaldag. Verg.: Doren, a.w., I 287. 

11 



12 THOlllAS VAN AQUINO ALS RAADSMAN VAN TOSKAANSE KOOPLIEDEN 

boven de normale marktwaarde. Hier kon dus de vraag rijzen 
vooral een ethische vraag, maar toch een vraag waarvoor de 
kerkelijke, ja zelfs de wereldlijke rechter in die dagen niet onver
schillig kon blijven - omtrent de geoorloofdheid van een dergelijke 
verhoging. Deed zich hier wellicht een geval voor van woeker 1 We 
zullen zien dat Thomas zich ernstig met deze kwestie bezighoudt. 

Nu zou al een persoonlijk gewetenskonflikt de gang van koop
lieden naar een geestelijk raadsman kunnen verklaren. Toch zijn 
we geneigd een stap verder te gaan en inderdaad aan procedures 
te denken, waarbij de toskaanse kooplieden betrokken geweest zijn 
of op het punt hebben gestaan betrokken te worden en waarin 
juist de prijsverhoging, gekoppeld aan het krediet van drie maan
den, een geschilpunt vormde. 

We stelden al als mogelijkheden: procedures in Toskane zelf of 
procedures in de Champagne 1). Zien we allereerst de laatste 
mogelijkheid onder het oog. 

In de Champagne zullen de toskanen gewoonlijk als kopers 
gedingpartij geweest zijn. Ze liepen daar bepaald niet verloren. Ze 
hadden er, zoals hun landgenoten uit andere italiaanse steden 2), 
vermoedelijk een eigen huis. Ze deden er hun transakties in een 
zelfde, hun door de overheid (graaf) aangewezen halgebouw.Mis
schien beschikten ze nog niet over een afzönderlijke en duurzame 
vertegenwoordiging in de jaarmarktsteden der Champagne, alhoe
wel italianen voor de helft van de 13de eeuw ter behartiging van 
handelsbelangen stedegewijs al een konsulaat instelden 3). Overigens 
verschenen de italianen op de jaarmarkten, trefpunt bij uitstek 
tussen kooplieden uit Vlaanderen en Italië 4), niet met lege handen. 

1) Moeilijkheden kunnen ook gelijktijdig gerezen zijn, in de Champagne 
èn in Toskane. 

2) Bautier, La Foire 126. 
3) Volgens Bautier (La Foire 127) bestonden er 15 konsulaten, o.m. van 

de steden Florence en Orvieto. De italiaanse steden streefden naar hechtere 
onderlinge aaneensluiting voor de "mercatores" die de Champagne-jaar" 
markten bezochten. Verg.: Doren, a .w., I 407-408. 

4) Bautier, La Foire 105. Dat sedert de helft der 13de eeuw vooral floren
tijnen groeiende belangstelling voor de Champagne toonden, heeft ook een 
politieke achtergrond_ Florence had zich definitief bij de Welfen aangesloten: 
er kwam kontakt met Anjou, met de franse kroon, ook met het pausdom. 
In de handel met Frankrijk nam Florence een leidende positie in. Verg.: 
Doren, a.w., I 349_ De hanze van de zeventien steden in Vlaanderen regelde 
al tegen het eind van de 12de eeuw de betrekkingen tot de Champagne 
als zijnde de "premier mart" in de textielhandel in het noorden. Verg.: 
CEHE II 374. Overigens komt er in de belangstelling van de vlamingen 
voor Frankrijk als markt een kentering sedert de helft van de 13de eeuw, 
vooral sedert het begin van de 14de eeuw (tolbarrikaden, belemmering van 
de landroute door franse troepen). Ze zoeken een "outlet" via de haven 
van Brugge naar elders. Verg.: CEHE II 404-405; Lestocquoy, Les villes 
de Flandre et l'Italie (1952) 115-123. 

12 
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Ze brachten van hun kant oosterse verfstoffen, van belang voor de 
lakennijverheid, naar het noorden teneinde deze daar van de hand 
te doen 1). Nu moge het waar zijn dat tekenen van verval in het 
marktwezen der Champagne omstreeks de helft van de 13de eeuw 
aanwijsbaar worden, als "marché financier", dus als geldmarkt 
namen de Champagne-steden een nieuwe vlucht 2). Verwikkeling 
van toskanen in processen, juist in een periode van spanningen op 
het gebied van handel en ekonomie (men vergete ook niet de 
enerverende strijd tussen de paus en de Hohenstaufen), is bijge
volg alleszins aannemelijk. Hier nu ligt inderdaad een verklaring 
voor een toskaanse démarche in Florence bij een geestelijk raads
man. Behalve het probleem van het "iustum pretium" zal het zo 
nauw daarmee verbonden usura-vraagstuk in een procedure partijen 
meer dan eens verdeeld hebben. We zullen trouwens nog in andere 
samenhang zien dat toskanen als zakenlieden in Frankrijk telkens 
moeilijkheden ondervonden. Bautier vestigde er de aandacht op 
dat geschillen, tijdens de jaarmarkten gerezen, voor het gerecht 
van de graaf kwamen, maar vaker nog voor de " autorités ecclési
astiques". Dat een geestelijk gerecht aan dergelijke geschillen te 
pas kwam, brengt hij met het feit in verband dat jaarmarkt
kontrakten veelal het zegel droegen van een kerkelijk dignitaris 
"et que par là les parties s'engageaient à se rapporter à son juge
ment en cas de non-exécution de leurs engagements" 3). Bautier 
onderzocht voor de periode 1262-1269 de archivalia 4) van het han
delshuis der Tolomei te Siena 5). Deze dokumenten bevestigen dat 
ook de Tolomei in hun briefwisseling "ne mentionnent à propos 

1) CEHE II 388; Schaube, a.w., 384. 
2) Bautier, La Foire 136-137. Ook in de geldhandel (verstrekken van 

leningen) ontplooiden de toskanen, met name de florentijnen in de Champagne 
een bijzondere aktiviteit. Verg.: Schaube, a.w., 359-363. Tot het eind van 
de 13de eeuw noemt Davis de Champagne in zijn A Hi.story of Medieval 
Europe (41960) "the central clearing-house of European trade and finance" 
(blz. 398); Chapin, a.w., 284-286 (nr. 3: reglement voor de wisselaars te 
Lagny van 1194; hieruit blijkt dat bepaalde strafbare feiten van de "cam
bitores" berecht worden ten overstaan van de abt van Lagny). 

3) Bautier, La Foire 122-123. Niet zelden volgde op de uitspraak van 
de kerkelijke rechter in de Champagne beroep op de paus, die de beslechting 
dan delegeerde aan de officiaal van Troyes, aan de deken van Bar of aan 
andere clerici in de Champagne. Later komt de berechting in handen van 
de "gardes des foires". Verg. ook : Schaube, a.w., 377 (rechtspraak in jaar
marktgeschillen door de "custodes"); Chapin, a.w., 126. 

4) Het betreft hier brieven die met de jaarmarkten in de Champagne 
samenhangen. 

5) Bautier, La Foire 124. Sedert 1274 worden de clerici in hun a.ktiviteiten 
met betrekking tot de berechting verdrongen door speciale beambten die 
op de jaarmarkten toezicht houden (gardes des foires). Verg.: Luzzatto, 
a.w., 97; Chapin, a..w., 201 vlg. (kompetentie stedelijk gerecht), 292-295 
(nr. 8: oorkonde van 1252 voor Provins, van belang voor berechting van 
jaarma.rktgeschillen; de "gardes des foires" komen hierin al voor). 
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d'exécution de contrats que la juridiction d'un juge ecclésiastique~ 
Ie doyen de Saint-Etienne de Troyes". Indien nu een kerkelijk 
rechter een vonnis krijgt te wijzen, zal hij vanzelfsprekend aandacht 
schenken aan de vraag, of er in een bepaald geval van, "usura" 
sprake is. Ook zal het "iustum pretium", zodra partijen daaraan 
tornen, hem niet geheel onverschillig laten. Bij het bezegelen van 
kontrakten zal de clericus-zegelaar misschien maar vluchtig aan
dacht aan de inhoud der akte hebben besteed, nu een geestelijke 
- wellicht dezelfde als de zegelaar - voor de taak staat een vonnis 
te wijzen, wordt dit anders 1). Hij kent de kanoniekrechtelijke voor
schriften 2), vooral de usura-bepalingen zullen hem niet onbekend 
geweest zijn. Dat nu toskaanse kooplieden, belanghebbenden bij 
een dergelijk geding, Jacobus van Viterbo naar diens mening vragen 
ligt dus wel voor de hand. 

En nu de andere mogelijkheid: die van een procedure in Toskane 
zelf. 

Uiteraard zullen de kooplieden nu in de regel als verkopers in 
geschillen betrokken geweest zijn. Maar berechtte de geestelijke 
rechter nu ook in Toskane handelsgeschillen ~ Gegevens waaruit zou 
blijken dat daar kompetentie-regelingen, zoals die in Frankrijk 
gebruikelijk waren, hebben gegolden liggen misschien niet zo voor 
het grijpen, toch zijn er aanwijzingen dat men er in de praktijk 
van het rechtsleven richtlijnen volgde zoals we die voor het noorden 
leerden kennen. 

Ook in Toskane zullen evenals elders niet zelden clerici bij het 
opstellen van kontrakten als notarissen zijn opgetreden. Hetgeen 
lnnocentius III (1198-1216) omtrent het "tabellionatus officium" 
had bepaald hanteerde men in werkelijkheid zo dat men telkens 
clerici als notarissen ziet fungeren 3). Zeker, geestelijken hadden 
zich van "negotia saecularia" te distanciëren 4), maar dit betekende 
allerminst dat een geestelijk gerecht geen kennis zou mogen nemen 
van geschillen in de sector van het profane recht. Uit de Decretalu 
van Gregorius IX krijgt men de indruk dat men van kerkelijke 
zijde het optreden van clerici als scheidslieden zelfs min of meer 
aanmoedigde 5). Betrof het een "iudicium sanguinis" dan mochten 

1) Over deze bemoeiingen van kerkelijke rechters en van de paus ver
gelijk ook: Schaube, a.w., 352 vlg. en 379 vlg. 

2) De usura.problematiek speelde al eeuwen eerder een rol. Verg.: 
Schaub, Der Kamp! gegen den Zinswucher, ungerechten Preis und unlautern 
Handel im Mittelalter (1905), passim. 

3) cap. 8 X ne clerici 3.50. 
4) X ne clerici 3.50. 
6) X de arbitris 1.42. Een voorbeeld van een bisschoppelijke vredes

arbitrage (1235), waarbij Florence betrokken is, vermeldt Da.vidsohn~ 
Forschungen z. Geschichte van Florenz m (1901) 230-231 (nr. 1171). Verg. 
verder: Dina. Bizzarri, I mbreviature notarili. I Liber imbreviaturarum A ppul-
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geestelijken daar part noch deel aan hebben, zeker niet aan de 
tenuitvoerlegging van een dergelijk vonnis 1). Maar in burgerlijke 
zaken bleef nog genoeg te berechten over. Een proces, waarin de 
Tempeliers gemoeid waren, voerde men in 1221 blijkens het Liber 
Imbreviaturarum ten overstaan van een geestelijke rechter 2). 
Herhaaldelijk is in de bronnen sprake van "iudices a domino Papa 
delegati" 3). 

We keren in verband met deze pauselijke delegatie nog even 
terug naar Frankrijk omdat zowel de paus zelf als tal van clerici 
zich daar aanhoudend mengden in de burgerlijke rechtspraak. Van 
Viterbo uit richt Gregorius IX (1227-1241) zich in 1237 per brief 
tot de graaf van de Champagne naar aanleiding van allerlei erva
ringen van florentijnse kooplieden in Frankrijk (benadelingen, 
beledigingen). De paus dringt er bij de graaf op aan de florentijnen 
te beschermen en te verdedigen. Al in 1235 had hij de predikers 
van de kruistocht in Frankrijk, na een klacht van florentijnen, 
laten weten dat het moratorium van vier jaar voor schuldenaren, 
die naar het Heilig Land gingen (crucesignati), niet zou gelden 
voor schulden aan florentijnen. Uit een schrijven van de paus van 
13 september 1235 aan de abt van St. Geneviève te Parijs blijkt, 
dat kooplieden uit Florence in Frankrijk voor ambulante gerech
telijke instanties moesten verschijnen, hetgeen voor deze mensen 
bijzonder lastig, soms zelfs ongunstig was. Een en ander zou, naar 
men beweerde, op pauselijke brieven berusten. De betrokkenen 
werden niet zelden gevangen gezet, beroofd, zelfs gedood. Gregorius 
verordent nu dat men florentijnen, tenzij voor anders handelen 
bijzondere redenen aanwezig zijn, voortaan niet buiten de bis
dommen Chàlons, Meaux, Langres en Parijs mag dagvaarden 4). 
De pauselijke tussenkomst leidde niet onmiddellijk tot het ge
wenste resultaat, want Gregorius IX wendt zich in 1238 andermaal 
tot de graaf van de Champagne 5). In 1262 mengt Urbanus IV 
(1261-1264) zich in een finantieel konflikt tussen florentijnse koop
lieden en de aartsbisschop van Bordeaux 6). Wanneer nu de paus 
zich op deze wijze inlaat met in Frankrijk gerezen rechtskwesties 7), 

lie8i8 notarii comuni8 Senarum 1221-1223 (1934, opgenomen in: Documenti 
e Studi per la Storia del Commercio edel Diritto commerciale Italiano IV 
(verder aangeduid als Liber 1mbreviaturarum» , nrB. 338-340 (1222), 362 
(1222). 

1) cap. 5 en 9 X ne clerici 3. 50. 
2) Liber 1mbreviaturarum, nr. 226. 
8) Liber 1mbreviaturarum, nr. 254. 
4) Davidsobn, a.w., lIL 5 (nr. 16). 
6) Davidsobn, a.w., m 6.(nr. 19). 
6) Davidsobn, a.w., m 15 (nr. 52). 
7) Ook tegen het eind van de 13de eeuw zijn hier voorbeelden van. 

Verg.: Davidsobn, a.w., III 47 (nr. 190: 1294). 
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dan ligt het voor de hand dat hij voor Toskane geen andere hou
ding aanneemt. Toskane immers behoorde tot de kerkelijke staat 
en vormde al sinds geruime tijd (schenking door Mathilde van 
Toskane aan de Heilige Stoel) min of meer de twistappel tussen 
de Hohenstaufen en de paus. Clemens IV (1265-1268), de opvolger 
van Urbanus IV, verleende Karel I van Anjou de hoogste macht 
in de kerkelijke staat en droeg hem het bestuur als vicaris van het 
duitse rijk over dit gebied op. Het is dus niet zo vreemd dat de 
paus, zo dicht bij huis, niet lijdelijk blijft toezien bij rechtspraak en 
rechtsbedeling. Innocentius IV (1243-1254), evenals Gregorius IX 
de pauselijke rechten tegenover de duitse keizer verdedigend, ging 
van de stelling uit dat in de macht van de paus als plaatsbekleder 
van Christus impliciet de wereldlijke "potestas" ligt opgesloten. 
Volgens Innocentius beschikte de paus niet alleen over het geeste
lijke zwaard, maar evenzeer over het wereldlijke, al moest hij dit 
laatste aan de keizer overdragen 1). Welnu dan wordt het begrijpe
lijk - hoe verdeeld de meningen met betrekking tot de machts
verhoudingen tussen paus en keizer ook geweest mogen zijn -
dat de paus zich met de rechtspraak bemoeide, niet alleen in de 
Champagne maar even goed in Toskane 2). Omstreeks 1264 heeft 
een florentijn uit het geslacht van de Falconerii, die al ruim 60 jaar 
handel dreef in lakens die hij in de Champagne kocht en in Florence 
van de hand deed, zich tot Urbanus IV gewend. 's Mans geweten 
begon te knagen (conscientia remordens ) en hij krijgt nu van de 
paus uit Orvieto de raad het "ex dolo" verworven geld, ingeval hij 
de slachtoffers van zijn ongerechtigheden niet kan opsporen, aan 
een bepaalde kerk in Florence ten goede te doen komen. Hier 
intervenieert de "sedes apostolica" dus zelf 3). 

Hielden de moeilijkheden waarvoor de toskanen zich geplaatst 
zagen en waarin ze Jacobus van Viterbo raadpleegden behalve 
met andere rechtskwesties inderdaad ook nog verband met het 
vraagstuk der "usura" , dan krijgt het hele geval nog een stellig
rechtelijk aspekt op het gebied van de kompetentie. Het Decretum 
Gratiani bevat een quaestio waarin een beroep gedaan wordt op 
paus Gelasius en op anderen ter ondersteuning van het voorschrift 
dat het noch clerici noch leken toegestaan is rente (usurae) te 
eisen 4). Een dergelijke bepaling in het Decretum impliceert kompe
tentie van de kerkelijke rechter. Bizzarri gewaagt dan ook in de 
inleiding tot de uitgave van het Liber Imbreviaturarum van "la 

1) Post, Handboek van de Kerkgeschiedenis II (1962) 211. 
2) Een formele onderwerping van Florence aan de paus komt ter sprake 

in twee oorkonden van 1266. Verg.: Davidsohn a.w., III 19-23 (nrs. 62 en 63). 
3) Davidsohn, a.w., III 18 (nr. 58). 
4) c. XIV q. 4. 
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esclusività della competenza dei giudici ecclesiastici in materia di 
usure" 1). Deze kompetentie weerspiegelt zich trouwens in de 
praktijk. Een imbreviatuur van 1221 laat zien hoe een zieke 
belooft na genezing terecht te zullen staan voor de bisschop van 
Siena teneinde usura-moeilijkheden verder uit de weg te ruimen 2). 

Met ingang van de 14de eeuw zal men handelsgeschillen, ook 
wanneer usura-kwesties hierdoor heenspeelden 3), in Florence aan
hangig hebben gemaakt bij het handelsgerecht van de mercanzia 
- volgens Doren een stedelijke " Sonderbehörde" , gevormd door 
de vijf handelsgilden, waaronder die van de Calimala, en onder 
meer belast met de bestrijding van represailles, met de markt
politie en met toezicht op bruggen en wegen 4) - een gerechtelijke 
instantie overigens die zich vrij wist van een formalisme dat men 
in processen ten overstaan van het gewone stedelijk gerecht gevoerd 
nog angstvallig betrachtte 5). 

Blijkbaar acht Jacobus van Viterbo zich niet helemaal bevoegd 
zijn landgenoten van advies te dienen, met het gevolg dat hij 
Thomas naar diens mening vraagt. Het antwoord van de Aquiner 
blijft niet uit, al zoekt de laatste de oplossing bepaald niet in het 
stellige recht. Wikkend en wegend, naar scholastieke trant gebruik 
makend van distinkties, formuleert de moraal-theoloog met een 
onmiskenbare omzichtigheid zijn antwoord. Máar al is hier een 
moralist aan het woord, hetgeen hij zegt is met name voor de 
rechtshistoricus niet zonder belang, al ware het alleen maar omdat 
hier achtergronden van het middeleeuws recht zichtbaar worden 
die de aandacht verdienen. 

1) Blz. XXXIV der inleiding. 
2) Liber Imbreviaturarum, nr. 133 (1221). 
3) Renteverbodsbepalingen treft men ook in sommige stedelijke rechten 

aan. Verg.: Luzzatto, a.w., 135. 
4) Doren, a .w., I 413-414. 
6) In deze handelsgerechten streefde men naar een snelle berechting. 

Men hield zelfs zitting op zon· en feestdagen en men toonde begrip voor 
vrije rechtsvinding, terwijl hoger beroep gewoonlijk verboden was. Het 
florentijnse handelsgerecht zorgde verder voor een onverwijlde tenuitvoer
legging van gewezen vonnissen. Het tempo bij de t Elnuitvoerlegging bevor
derde de omstandigheid dat men sedert het eind van de 13de eeuw een 
regelmatige boekhouding kende (enkele en daarnaast dubbele boekhouding). 
De boekingen bezaten onmiddellijke bewijskracht en konden tot dadelijke 
exekutie leiden. Verg.: Doren, a.w., I 431, 432-433. 
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II 

We komen tot de rekonstruktie van de vier vraagpunten, die 
tevens een toelichting van Thomas' antwoord zal bevatten. Toskane 
is telkens het gebied waarvan we hebben uit te gaan. Dit blijkt 
uit de hele samenhang van het betoog, al vormt de Champagne 
met haar jaarmarkten toch goeddeels het achterscherm van het 
toneel waarop alles zich afspeelt. De goederen, bij de vraagpunten 
en de daarin omschreven handelspraktijken betrokken, zullen 
gewoonlijk van noordelijke jaarmarkten afkomstig zijn, al wordt 
dit in het opusculum niet altijd met zoveel woorden gezegd. Deze 
herkomst mogen we, zoals nader zal blijken, niet geheel verwaar
lozen. Ze is van betekenis bij de vaststelling van de inhoud der 
vier vraagpunten. 

1. Eerste vraagpunt 

Thomas vermeldt alvorens de eerste vraag te beantwoorden de 
koopmansgewoonte (consuetudo) dat een koper in Toskane pas 
drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst betaalde. 
Hij memoreert een en ander veronderstellenderwijs (supposito 
quod). Jacobus van Viterbo moet deze "consuetudo" in zijn brief 
wel nauwkeurig beschreven hebben. Ze kwam dus eigenlijk hierop 
neer dat men de betaling drie maanden verschoof (kredietkoop ) en 
Thomas neemt nu aan dat deze gewoonte vaste voet heeft gekregen 
"ad commune bonum" van de kooplieden (mercatores) en bepaald 
niet "in fraudem usurarum", dus niet om zich aan enigerlei voor
schrift op het gebied van de woeker (usurae) te onttrekken. Het 
algemeen koopmansbelang krijgt bij Thomas de aanvaardbare ver
klaring, dat deze betalingsopschorting van drie maanden verband 
houdt met het expediëren van de koopmansgoederen naar de 
afnemers (pro expediendis mercationibus). Dit vooropstellend 
houdt de schrijver er zich van overtuigd dat een en ander juist 
is en op waarheid berust. 

Na deze inleiding acht Thomas meteen een distinktie nood
zakelijk. 

Hierbij dient er de nadruk op te vallen dat de schrijver hier van 
"mercationes" in het algemeen spreekt, dus niet van koop en 
verkoop van lakens (panni) zoals hij die met name in de vraag
punten 2 en 3 vermeldt. Het kàn dus om geheel andere goederen 
dan lakens gaan, al zijn de laatsten in dit vraagpunt dan ook niet 
per se uitgesloten. Vergelijkt men bovendien de inhoud van het 
eerste vraagpunt met die van het tweede, dan moet de brief van 
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Jacobus van Viterbo bij het eerste vraagpunt gewag hebben ge
maakt van koopwaar die zich al in pakhuizen in Toskane bevindt 1). 
Het is zeer wel denkbaar dat daartoe goederen behoren, ook dus 
lakens, die de toskanen elders, bijv. op jaarmarkten in de Cham
pagne, hebben gekocht, maar die ze thuis nog niet aan de man 
hebben kunnen brengen (restanten van vroegere inkopen). Welnu 
ook deze goederen, leverbaar dus uit voorraad, verkocht men in 
Toskane onder beding: betaling over drie maanden. 

Nu kan een verkoper 2) in Toskane - ziehier de distinktie -
twee dingen doen. Hij kan een prijs bedingen die op grond van de 
betalingsopschorting (propter expectationem) het "iustum pre
tium" overschrijdt, maar hij kan ook genoegen nemen met een 
prijs "secundum iusti pretii quantitatem". 

In het eerste geval bestaat er volgens Thomas geen twijfel over 
dat hier van woeker (usura) sprake is. Als reden vermeldt hij: 
"cum expectatio temporis sub pretio cadat" . In de prijs is dan de 
tijd van het betalingsuitstel verdiskonteerd. Onder andere op 
grond van dit uitstel vraagt de verkoper juist meer dan het "iustum 
pretium". Anders gezegd : de kredietverlening bepaalt mede de 
prijs. Bij Thomas leest men tussen de regels door dat aldus berede
neerde prijsverhogingen in Toskane, vermoedelijk ook elders, bijv. 
in de Champagne, nogal gebruikelijk waren. Het loont de moeite 
nog even stil te staan bij de veronderstelling van de Aquiner dat 
in de omschreven handelsgewoonte zelf geen "usurarum fraus" in 
het spel is. Gelijk we zagen denkt hij veeleer aan samenhang met 
het vervoer van het verkochte naar de bestemmingsplaats, dus 
naar de afnemers in verderafgelegen ge bieden aan de middellandse 
zee. Een levertijd van drie maanden zal daarbij wel een gemiddelde 
hebben gevormd en in de brief van Jacobus moet Thomas dit, op 
het gebied van vervoerwezen toch wel leek, hebben kunnen lezen. 
Dit illustreert andermaal hoe jammer het is dat we de briefinhoud 
niet kennen. Doch er is nog iets anders. Thomas hanteert hier het 
begrip "iustum pretium". Wat bedoelt hij daarmee? We zullen 
dit begrip in andere samenhang nader onder het oog hebben te 
zien, ook al in verband met een betoog in de Summa. We volstaan 
hier met een opmerking-in-het-negatieve. . 

"Iustum pretium" is hier bepaald niet de prijs waarvoor de 
toskaanse kooplieden zelf hun goederen elders inkochten. We zullen 
zien dat de schrijver van de Summa er begrip voor heeft dat een 
"mercator" die elders iets koopt de inkoopsprijs mag verhogen 

1) Het tweede vraagpunt vereist dat we hierop nader terugkomen. 
2) Het betreft hier een verkoop in Toskane. Thuis treedt de toskaan 

immers op als "venditor", elders daarentegen, bijv. tijdens een jaarmarkt 
in de Champagne, als "emptor". 
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met de kosten van vervoer. Hij is evenzeer van mening dat een 
"mercator" die het gekochte aan derden doorverkoopt aanspraak 
heeft op winst, zij het dan op een gemodereerde winst 1). Welnu 
beide faktoren, vervoerskosten en winst (er zijn nog andere om
standigheden die van invloed kunnen zijn op de prijsbepaling en 
waarmee Thomas terdege rekening houdt 2)), werken prijsver
hogend en wel op een wijze die ethisch verantwoord is: ze vormen 
bouwstenen bij het vinden van het "iustum pretium". Maar waar 
Thomas zich radikaal tegen verzet is dat het betalingsuitstel, dat 
de "dilatio temporis" de prijs óók nog zou beïnvloeden 3). 

Nu het tweede geval: de bedongen prijs komt overeen met het 
"iustum pretium". Aan woeker valt hier volgens Thomas niet 
eens te denken. Na het voorafgaande zal men trouwens geen ander 
antwoord verwachten. 

Van het eerste vraagpunt nemen we nog geen afscheid, want 
uit de reakties van de Aquiner blijkt dat de casus in de brief van 
Jacobus van Viterbo ingewikkelder geweest moet zijn dan de 
simpele distinktie van zoëven doet veronderstellen. 

In aansluiting aan het eerste geval - dus het geval door Thomas 
onvoorwaardelijk tot woeker verklaard - moet in de brief iets 
hebben gestaan omtrent een mogelijke "excusatio". In het ant
woord is immers ineens sprake van een tweede verkoper (secundus 
venditor) die als "minister" van de eerste 4) optreedt. Wie is hier 
nu met "minister" bedoeld 1 We kunnen slechts een vermoeden 
uitspreken en dan gaan onze gedachten uit in de richting van een 
vertegenwoordiger of agent. We denken niet aan een werkelijke 
tweede verkoper, omdat op hem, autonoom als hij is, de betiteling 
"minister" (dienaar, bediende) kwalijk zou passen. Maar hoe 
hebben we deze minister nu in het verloop van de transaktie in 
Toskane in te schakelen 1 Misschien bevatte de brief van Jacobus 
ook hieromtrent nadere bijzonderheden. We beperken ons tot een 
veronderstelling. We menen de gang van zaken zo te mogen zien 
dat een toskaanse verkoper, hetzij in de plaats waar hij zelf woont 
hetzij elders in Toskane een agent heeft, die in dienst van de 
zogenaamde eerste verkoper de "mercationes", waarin deze dan 
ook mogen bestaan, aan derden verkoopt. In een dergelijk agent 
zou men, zij het wat gezocht, een "secundus venditor" kunnen 

1) We wezen hierop op blz. 4 vlg. 
2) We denken aan het geval dat bijv. elders gekochte goederen in Toskane 

een bewerking ondergaan (verven van lakens). 
3) Over deze prijsverhoging wegens verleend krediet alsmede over een 

mogelijke korting wegens kontante betaling komen we elders te spreken. 
4) Met eerste "venditor" kan onmogelijk een in de Champagne verkopende 

Vlaming bedoeld zijn. Immers toskaanse verkopers vragen Jacobus van 
Viterbo in Florence om advies! 
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zien. Nu schijnt Jacobus gevraagd te hebben, of het feit dat niet 
de eerste verkoper (dus de eigenlijke koopman-eigenaar), maar diens 
minister een prijs bedong die het "iustum pretium" overschreed 
een "excusatio" voor de koopman zelf kan worden. Het is niet 
uitgesloten dat men zich op deze manier in Toskane aan grimmig 
dreigende usura-bepalingen in het kerkelijke of in het profane 
recht (of in beide) trachtte voorbij te drukken. Men eerbiedigde 
persoonlijk een verbodsbepaling, maar liet ze door een onderge
schikte overtreden! We zullen zien dat men ter bereiking. van het 
gestelde doel nog geheel andere middelen aanwendde. Thomas is 
van oordeel dat de inschakeling van een agent geen enkele vere 
ontschuldiging oplevert. Hij motiveert dit radikaal met de ge
dachte: "cum ob nullam causam liceat pro termino expectationis 
pretium augeri" 1). 

Ook het tweede geval in het eerste vraagpunt, waarin Thomas 
een bondig "non est usura" laat horen, vraagt nog even de aan
dacht. Blijkbaar heeft Jacobus willen weten, of er wellicht van 
woeker gesproken moest worden ingeval een koper in Toskane 
onmiddellijk (statim), dus niet eerst over drie maanden, betaalt, 
maar dan op grond van deze vervroegde aflossing van de schuld 
"pro minori pretio", dus voor een geringer bedrag. Hij betaalt dan 
de bij de transaktie overeengekomen som, maar onder aftrek van 
een korting. Thomas reageert met een zeer positief "non obstat": 
een dergelijke korting wegens "statim" of "citius" betalen leidt 
volgens hem niet tot "usura", en hij voegt hier zelfs aan toe dat 
zich hetzelfde bij andere "debita" dan bij die uit koop kan voor
doen 2). 

Thomas licht dit laatste standpunt nader toe en de manier 
waarop hij dit doet is alleszins merkwaardig. Over het algemeen 
schort het Thomas waarlijk niet aan stelligheid. In deze toelichting 
nu beluisteren we een zekere aarzeling. Hij blijft van mening -
dat "constat" in de tekst klinkt zeer positief - dat degene aan wie 
iets verschuldigd is "ab usurae peccato omnino esse immunem" 
indien hij als schuldeiser op het hem "ad certum terminum" ver
schuldigde een korting toestaat (dimitteret) omdat de schuldenaar 
hem "citius", dus vóór het verschijnen van de overeengekomen 
termijn betaalt. 

Maar nu komt de aarzeling. Twee gedachten plaatst Thomas 
naast, of wil men: tegenover elkaar. Meer ontvangen (accipere) 
dan het verschuldigde op grond van "temporis dilatio" - bedoeld 
is: meer dan de werkelijke waarde wegens kredietverlening -

1) De woorden "expectatio" en "dilatio" gebruikt Thomas min of meer 
door elkaa.r. 

2) Verg. ook S. Th. 2a 2ae, q. 78, a. 2, ad 7. 
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smaakt (sapiat) naar "usura". Uit dit "sapiat" proeft de lezer 
wellicht al enige distanciëring omdat hij na de voorafgaande 
redenering eigenlijk verwacht: hier is "usura" aanwezig. Eerder in 
zijn betoog heeft Thomas zich immers hieromtrent stelliger uit
gelaten. En nu de tweede gedachte: minder ontvangen dan het 
verschuldigde omdat de debiteur vroeger betaalt "usuram non 
sapit". Hier herhaalt de Aquiner, maar nu in een meer beeldende 
taal, hetgeen hij zoëven uitdrukte in het kategorische: non obstat. 

De schrijver redeneert verder en het is de moeite waard de 
"doctor communis" in zijn gedachtengang nog even te volgen. Er. 
staat in het opusculum dat een en ander vooral opgaat aan de 
kant van de schuldeiser die minder ontvangt. Ten aanzien van 
hem komt de gedachte aan naar woeker smaken (sapere) niet op. 
Maar hoe nu te oordelen over de schuldenaar die minder betaalt 
omdat hij "citius solvat" 1 Nu wordt Thomas ineens terughouden
der. Hij zegt: de daad van de debiteur maakt op mij de indruk 
(videatur) dat hier toch "aliquis modus usurae" aanwijsbaar is. 
Waarom 1 Omdat de schuldenaar aldus handelend, dus gebruik 
makend van een korting wegens voortijdige betaling, als het ware 
de tijd verkoopt (cum spatium temporis vendat) 1). Dat Thomas 
zich hier niet alleen voorzichtig uitdrukt, maar persoonlijk zeer 
bewust aarzelt, bevestigt het slot van zijn antwoord. Samenvattend 
zegt hij daarin immers dat er in de hem voorgelegde casus meer 
vrees voor "usura" bestaat aan de zijde van de koper (emptor), 
die minder betaalt - wel te verstaan: minder dan het bedrag 
waarvoor hij de koopwaar "iusta extimatione" (de werkelijke 
marktwaarde) kocht - omdat hij zich vóór het verstrijken der 
gebruikelijke of overeengekomen drie maanden van zijn betaal
plicht heeft gekweten, dan aan de zijde van de verkoper (venditor) 
die minder geld ontvangt "ut citius ei solvatur" 2). 

Het door Jacobus van Viterbo gestelde eerste vraagpunt - hij 
koppelt daar twee verdere vragen aan vast - moet na hetgeen 
we zagen ongeveer aldus hebben geluid: 

Is het geoorloofd dat kooplieden op grond van de gewoonte de 

1) Aan dit verkopen van het "spatium temporis" zullen we verderop 
meer aandacht hebben te besteden, ook historisch. Het "tempus vendere" 
vormde voor de middeleeuwer een ernstig probleem. 

2) Merkwaardig is het dat Thomas deze vrees aan de kant van de koper 
elders niet koestert. Hij spreekt dan onomwonden van woeker. Maar het 
geval ligt dan enigszins anders: er is dan sprake van een koper die beneden 
de rechtvaardige prijs wil kopen op grond van betaling voordat de goederen 
geleverd zijn. Verg.: S. Th. 2a 2ae, q. 78, a. 2, ad 7. Thomas motiveert: 
quia etiam ista anticipatio solutionis pecuniae habet mutui rationem. 
Hij ziet de voortijdige betaling dus als een geldlening, waarbij de koper 
optreedt als geldschieter, die straks bij levering van het gekochte eigenlijk 
meer ontvangt (dank zij de korting) dan hij gaf (uitleende). We komen op 
deze Summa· tekst terug. 
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voor in Toskane al aanwezige koopwaar afgesproken prijs eerst 
over drie maanden te betalen - drie maanden die samenhangen 
met het feit dat het verkochte naar elders geleverd moet worden -
een hogere koopsom bedingen dan de normale marktprijs, of is 
dan sprake van woeker 1 

Dan volgen de twee verdere vragen. 
Vormt het in de gestelde casus een verontschuldiging (excusatio), 

indien een koopman de hiervoren omschreven gewoonte van prijs
verhoging persoonlijk vermijdt, maar ze bij een transaktie door 
een ingeschakeld agent (minister) in praktijk laat brengen 1 Kan 
er tenslotte van woeker gesproken worden ingeval een koper, 
ofschoon hij eerst over drie maanden behoefde te betalen, aan
stonds zijn schuld afdoet, maar dan onder aftrek van een korting1 

2. Tweede vraagpunt 

Nu het tweede vraagpunt. Het antwoord erop volgt uit Thomas' 
reaktie op het eerste. De lezer krijgt nu eigenlijk pas van de schrijver 
te weten dat het toskaanse kooplieden (mercatores) zijn die bepaalde 
moeilijkheden aan de florentijnse lector hebben voorgelegd. Op 
de jaarmarkt (nundinae) van Lagny kopen ze lakens, vermoedelijk 
van vlaamse handelaren. Ze vervoeren het gekochte naar Toskane 
of ze laten dit door anderen doen. Een gedeelte van deze bijzonder
heden verneemt de lezer hier voor het eerst. 

Zeer duidelijk geeft Thomas in zijn antwoord te verstaan dat 
deze toskanen de lakens (panni) aan hun afnemers duurder ver
kopen (plus vendant) dan ze volgens de normale marktprijs 
(secundum communem (!) forum) waard zijn I}. Bovendien blijkt 
deze prijsverhoging samen te hangen met het krediet van drie 
maanden: de verkopers moeten immers tot Pasen (Resurrectio) 
op betaling wachten. We wezen er al eerder op dat betaling met 
Pasen - aangenomen dat de jaarmarkt in Lagny inderdaad in de 
maand januari plaats heeft - op een betalingsuitstel van ongeveer 
drie maanden neerkomt 2}. 

Vooraleer we nu nagaan welk bescheid Thomas op het tweede 
vraagpunt geeft, vergt de feitelijke situatie enige aandacht. In 
tegenstelling tot de koopmansgoederen van de eerste casus -

1) Dit bevestigt onze veronderstelling dat deze praktijk in Toskane 
bepaald niet ongebruikelijk geweest zal zijn. 

2) In het voorafgaande ontleenden we hieraan het vermoeden dat met 
het vervoer van de Champagne naar Toskane drie maanden, iets meer of 
iets minder, gemoeid waren. In 1262 viel Pasen op 9 april (verg.: Grotefend, 
TaBchenbuch d. Zeitrechnung (1960) en Strubbe-Voet, De chronologie v. d. 
Middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden (1960). Tussen ver· 
zending en aankomst in Tosbne verlopen dus nagenoeg drie maanden. 
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"mercationes" in het algemeen die in Toskane al in pakhuizen 
liggen, dus uit voorraad leverbaar zijn - gaat het nu bepaald om 
lakens die onlangs in Lagny gekocht en nog onderweg zijn naar 
het zuiden. Hierop wijst duidelijk het participium prae sens "por
tantes". Nadat de toskaanse "mercator" gedurende de maand 
januari in Latiniacum de nodige "panni" heeft ingekocht, zal hij 
achtereenvolgens wellicht nog latere jaarmarkten in de Champagne 
bezoeken, terwijl men het te Lagny gekochte alvast ter verzending 
gereed maakt. Inmiddels laat de "mercator" van Frankrijk uit 
aan zijn handelshuis in Toskane weten wat hij kocht en tegen 
welke prijs. Hij zal b,ovendien gegevens verschaffen omtrent de 
kosten van het vervoer indien hij daarbij van diensten van derden 
gebruik maakte. Is dit laatste niet gebeurd, dan zal men in Toskane 
de kosten van het vervoer-voor-eigen-rekening hebben kunnen 
vaststellen. Misschien voegt de "mercator" aan zijn instrukties 
uit de Champagne nog richtlijnen toe met betrekking tot de winst
marge. Hij zal zeker niet verzuimen zijn handelshuis in kennis te 
stellen van de dag waarop het gekochte de Champagne verlaat. 
Een bode of koerier brengt deze gegevens naar het zuiden 1) en 
met diens reis zullen wel enkele weken gemoeid zijn. In Toskane 
blijft men inmiddels niet stilzitten. Aan de hand van de ontvangen 
berichten en instrukties verkoopt men de nog onderweg zijnde 
lakens alvast aan derden, aan toskanen of aan andere handelaren 
die op hun beurt weer elders afzetgebieden hebben. Deze verkoop 
aan derden zal het handelshuis zelf ter hand nemen, misschien 
een vennoot (socius) van de eigenaar-inkoper 2), die zelf tijdelijk 
nog in Frankrijk vertoeft 3). 

Hoe reageert nu Thomas 1 
Eigenlijk heel simpel. Het lijdt volgens hem niet de minste 

twijfel dat er "usura" is zodra kooplieden, in het vooruitzicht dat 
ze tot Pasen op betaling moeten wachten, hun lakens boven de 
gemene marktprijs verkopen, dus duurder dan de reële waarde op 
de toskaanse markt. Daarentegen verwerpt Thomas de woeker
gedachte indien kooplieden zich aan de werkelijke marktwaarde 
houden (quantum valent), ook al mocht de prijs hoger komen te 
liggen dan in het geval waarin een koper, afziende van de gebruike
lijke drie maanden voor betaling, onmiddellijk (statim) zijn schuld 
afdoet. 

1) Schaube, a.w., 383 (over koeriersdiensten omstreeks 1262). 
2) Als inkoper zou uiteraard ook een eigen vertegenwoordiger van een 

toska.a.ns handelshuis kunnen optreden. 
3) Is deze rekonstruktie van de feiten juist, dan wordt de gebruikelijke 

betalingstermijn van drie maanden in Toskane begrijpelijk. Deze tijd was 
inderdaad nodig voor het gereed maken ter verzending en voor het ver
voer zelf. 
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Thomas legt, zoals hij zelf zegt, verband tussen het tweede en 
het eerste vraagpunt. Hij schrijft immers "ex quo etiam patet -
dit "ex quo" kan alleen op zijn betoog met betrekking tot het 
eerste vraagpunt slaan - quid sit dicendum ad secundum casum". 
Samenhang tussen beide vraagpunten bestaat inderdaad: alles 
draait om de kwestie, of rekening gehouden is met ' de normale 
marktwaarde in Toskane. 

Toch dringt zich de vraag op: kwam Jacobus van Viterbo goed 
beschouwd niet tweemaal met dezelfde moeilijkheid aandragen 1 
Het heeft er even de schijn van. Plaatsen we de twee vraa.gpunten 
schematisch naast elkaar, dan ontstaat dit beeld: 

vraagpunt 1 
bij overschrijding van het iustum pre
tium op grond van betaling over drie 
maanden . . . . . . .. .... woeker 
bij overeenstemming met het iustum 
pretium. . . . . . . . . geen woeker 

vraagpunt 2 
bij overschrijding van de prijs van het 
commune forum op grond van betaling 
over drie maanden. . . . . . . . . . woeker 
bij overeenstemming met de prijs van het 
commune forum . . . . . . . . . . . geen woeker 

Enerzijds gewaagt de Aquiner van het "iustum pretium", ander
zijds staat hem de prijs van het "commune forum" voor de geest, 
twee gedachten die elkaar tenslotte en in wezen toch wel dekken. 
De twee vraagpunten vertonen dan toch een sterke gelijkenis. 
Maar is er nu ook geen verschil1 

Dit is om te beginnen niet erg waarschijnlijk. Maar Thomas 
zou ook niet van een "secundus casus" hebben gesproken indien 
de feiten van het eerste vraagpunt niet geheel anders geweest 
waren dan die van het tweede. Het verschil ligt in de wereld van 
de feitelijke achtergronden van de beide casus en in het vooraf
gaande hebben we dit verschil eigenlijk al aangeduid. In de eerste 
casus gaat het om "mercationes" in het algemeen (ook "panni" 
kUnnen daaronder vallen) die uit voorraad van Toskane uit verkocht 
worden, in de tweede casus betreft het "panni" in Lagny gekocht, 
maar die nog onderweg zijn; voor aankomst in Toskane verkoopt 
men ze al aan derden. Dat maakt in de feitelijke orde dus nogal enig 
verschil, niet daarentegen in de morele waardering van Thomas 1). 

1) Voor het overige is er tussen het eerste en het tweede vraagpunt dit 
verschil, dat de casuspositie bij het eerste veel ingewikkelder is. Jacobus 
van Viterbo moet in zijn brief veel meer detail-vragen hebben gesteld. Het 
heeft geen zin hierop terug te komen of hierbij langer stil te staan. 
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Alvorens nu het tweede vraagpunt te formuleren, willen we 
wijzen op een merkwaardige, naar onze mening wat overbodige, 
om niet te zeggen verwarrende passage aan het slot van Thomas' 
antwoord. Hij heeft daar dus betoogd dat van woeker geen sprake 
kan zijn indien en voorzover de toskanen niet meer voor hun 
lakens ontvangen dan ze waard zijn. Hij last dan de woorden in: 
"plus tamen quam acciperent si statim eis solveretur". De op
merking dat de verkoper, zich houdend aan de prijs van het 
"commune forum", toch meer ontvangt dan wanneer een koper 
"statim" in plaats van over drie maanden betaalt (korting) moge 
waar zijn, het is voor ons niet duidelijk welke de reden kan zijn 
die tot deze inlassing heeft geleid. Misschien ligt de verklaring in 
de brief van Jacobus van Viterbo. Zoals de tussenzin er nu staat, 
heeft ze met de eigenlijke kwestie niets te maken. De korting
kwestie komt in het tweede vraagpunt helemaal niet aan de orde. 
Thomas heeft er aandacht aan geschonken in het eerste en hij 
zal er in het laatste op terugkomen. 

Kort en bondig moet het tweede vraagpunt hebben geluid: 
Kan men van "usura" spreken indien toskaanse kooplieden op 

de jaarmarkt van Lagny lakens kopen - lakens die nog onderweg 
zijn naar Toskane - en deze dan vóór aankomst in het zuiden 
alvast doorverkopen, maar dan - omdat betaling eerst over drie 
maanden plaats heeft - duurder "quam valeant secundum com
munem (!) forum"1 

3. Derde vraagpunt 

De derde casus is iets ingewikkelder dan de vorige. Ook hier zijn 
het weer diezelfde toskaanse kooplieden die zich in eigen land als 
lakenhandelaren met bepaalde rechts- of gewetenskonflikten gekon
fronteerd weten en bijgevolg Jacobus van Viterbo om raad vragen. 
Op de achtergrond doemen andermaal de jaarmarkten in de 
Champagne op. We zullen dit nader zien. In zijn antwoord legt 
Thomas ook nu weer verband met zijn voorafgaand betoog (simi
liter dicendum videtur). 

Hoe liggen nu de feiten in deze derde casus 1 
In het begin van zijn antwoord staan Thomas mensen voor de 

geest die geld ontvangen (qui pecuniam accipiunt), maar overigens 
betreft het nu geld dat bijwijze van geldlening (mutuum) ver
strekt is. Bovendien zijn de ontvangers over dit "mutuo" ver
strekte geld rente (usurae) verschuldigd. Zo althans menen we de 
woorden "illi qui pecuniam mutuo cum usuris accipiunt" te mogen 
verstaan. Uit de tekst blijkt verder duidelijk dat wie dit geld ter 
leen ontvangen van zins zijn (volunt) bedoelde rente te verhalen 
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(recuperare) op anderen. Wie zijn deze anderen 1 Het moeten wel 
de afnemers der lakens in Toskane zijn, want Thomas laat op deze 
omschrijving onmiddellijk volgen hoe dit "recuperare" plaats 
grijpt. Het gebeurt "vendendo pannos" , dus door die lakens te 
verkopen en wel wegens het gebruikelijke betalingsuitstel (propter 
expectationem praedictam) boven de werkelijke waarde. 

Hoe kunnen we nu het voorafgaande inpassen in de rekonstruktie 
van de feitelijke verhoudingen van de casus 1 Het mutuum-kontrakt 
komt naar onze mening bij de transaktie in de Champagne te pas, 
de poging tot "recuperare" daarentegen neemt haar kansen waar 
in Toskane, dus bij de verkoop der lakens aan reflektanten in 
Toskane, in toskaanse afzetgebieden in Italië of in landen aan de 
middellandse zee. 

We merkten al eerder, zij het terloops, op dat de toskanen in 
Lagny de gekochte lakens ter plaatse op de een of andere manier 
kontant betaald zullen hebben 1). De vlaamse kooplieden zullen 
daar ongetwijfeld op hebben aangedrongen. Maar betaling zal ook 
wel anders geschied zijn. Juist uit Thomas' antwoord menen we 
te mogen afleiden dat betaling in gereed geld tijdens de Champagne
markten wel eens achterwege bleef. Verkopers en kopers - ver
kopers uit Vlaanderen en kopers uit Toskane, mensen dus die 
elkaar in de loop der jaren hebben leren kennen en misschien 
waarderen (zakenrelaties) - vonden er dit op, dat men het bedrag 
van de verschuldigde koopsom eenvoudig als een gefingeerde geld
lening beschouwde waarvoor de verkoper de toskaanse koper een 
schuldbekentenis liet tekenen. Gebruik makend van een schuld
vernieuwing (novatio) achtte men de koopsom voldaan, terwijl de 
toskaan tegelijkertijd een schuldplichtigheid op zich nam ingevolge 
een fiktief ingeschoven geldlening. Hij was derhalve voortaan een 
debitum, ter grootte van de koopsom, verschuldigd, maar nu op 
grond van "mutuum". Bovendien zal de vlaamse verkoper-nu
geldschieter over het zogenaamd geleend bedrag rente (usurae) 
bedongen hebben 2). We hebben hier met een procédé te maken 
dat men ook elders in de handelswereld toepaste 3) en waarop we 
in andere samenhang nog hebben terug te komen. Nu was rente 
bedingen wegens geleend geld, kerkrechtelijk althans 4), niet 

1) Chapin, a.w., 314-315 (nr. 18: oorkonde van 1278 waaruit blijkt dat 
een florentijns koopman van het kapittel van Sint Nikolaas te Provins gelden 
leende om zijn verschillende jaarma.rktschulden te betalen. Verg. over 
zelfde oorkonde: Davidsobn, a.w. IU 30 (nr. 100». 

2) Misschien onder gebruikmaking van een aparte stipulatio zoals het 
romeins recht dit eertijds voorschreef. 

3) Doren, a.w., I 519. 
4) Verg. o.m. : c. 1 D XLVII; c. 11 D LXXXVIII; C. XIV q. 4; X de 

usuris 5. 19; Sägmüller, Lehrb. d. kath. Kirchenr. U (1914) 387. 
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geoorloofd. Maar dit was een aangelegenheid die vooral de ver
kopers, dus de Vlamingen, aanging en niet, althans in mindere 
mate, de in de Champagne kopende toskanen, en alleen deze 
laatsten vragen advies aan de florentijnse lector. Thomas had geen 
enkele aanleiding een oordeel over de gedragingen van de vlaamse 
verkopers uit te spreken. Dit was hem vermoedelijk niet gevraagd. 

Maar nu komt de keerzijde van de mutuum-manipulatie: de 
toskanen, die te zijner tijd de bedongen rente, willen ze zich ten
minste voor de toekomst op de jaarmarkten in de Champagne 
handhaven, aan de Vlamingen hebben te voldoen, zijn nu voor
nemens het in het noorden verschuldigd rente-bedrag te verhalen 
op hun eigen kopers thuis. Van rente praten ze bij de uitvoering 
van hun plan niet, want rente zou indruisen tegen de bepalingen 
van het kerkelijk recht, misschien hier en daar ook tegen het 
profane recht (stedelijke recht). Ze versluieren nu het "recuperare" 
van rente, of wil men het anders zeggen: ze trachten het rente
verbod te ontduiken door de verkoopsprijs boven de waarde van 
de lakens (quam valeant) op te voeren, zich daarbij baserend op 
de betalingsgewoonte van drie maanden 1). 

Jacobus van Viterbo moet de gang van zaken in zijn brief wel 
tot in bijzonderheden hebben omschreven, want de ontduiking van 
het rente-verbod blijkt voor Thomas volkomen duidelijk te zijn. 
Zonder aarzeling stempelt hij de toegepaste methode tot woeker 
(usura). Ter motivering zegt hij dat hier apert blijkt dat de tijd 
(uitstel van betaling) de prijs van de lakens medebepaalt : "cum 
manifesta 2) tempus vendatur" 3). Ook de omzetting van het 
debitum terzake van koop in een schuld uit geldlening is de Aquiner 
niet ontgaan. 

Er zal in de brief van Jacobus nochtans meer hebben gestaan. 
Met name moet de florentijnse lector gevraagd hebben, of er geen 
termen zijn aan te wijzen die "excusationes" kunnen opleveren en 
die mitsdien van invloed zouden kunnen zijn op Thomas' eind
oordeel. De "doctor communis" behandelt immers verder de vraag, 
of enkele overwegingen deels van juridische deels van feitelijke 
aard, onmiskenbaar afkomstig uit de toskaanse koopmanswereld, 
al dan niet een "excusatio" kunnen vormen. Het zijn de volgende. 

1) Deze hele manipulatie doet denken aan de rente· koop, die immers 
evenzeer de strekking had het rente·verbod bij geldlening te omzeilen. 
Kerkrechtelijk heeft men de rente-koop toelaatbaar geacht. Verg.: cap. 
1 en 2 Extrav. comm., de emptione et venditione 3. 5; Sägmüller, a.w., II 
(1914) 388, noot 1; de Blécourt-Fischer, Kort Begrip (1950) nrs. 131, 133 
en 209. 

2) Dit zal "manifeste" moeten zijn. Verg. trouwens vraagpunt 4. 
a) We kondigden eerder aan op dit "tempus vendere" nader in te gaan. 

We doen dit elders (onder IV). 
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Allereerst gaat Thomas na, of de toskanen zich op de hiervoren 
aangegeven manier niet zelf mogen schadeloos stellen 1). Ze hebben 
thuis verkocht, misschien ook al geleverd. Hebben ze nu niet het 
recht op hun beurt de rente aan de noordelijken op eigen afnemers 
te verhalen, bijwijze van kompensatie 1 Volgens Thomas ligt in 
het "se conservare indemnes" , indien dit op bedoelde wijze ge
schiedt, generlei "excusatio". Als reden geeft hij op dat niemand 
"mortaliter peccando" zich schadeloosstelling mag verschaffen. Of 
hij de voornemens van de toskanen, zuiver menselijk bekeken, 
begrijpelijk vindt, daarover laat hij zich niet uit, maar hun plannen 
acht hij als moraal-theoloog, misschien ook als kenner van het 
kerkelijk recht volkomen verkeerd. De weg die de kooplieden 
volgen willen (volunt) deugt niet en dat "mortaliter peccare" woog 
bij de middeléeuwer zwaar. 

Maar kan men - dit is een tweede overweging - die in het 
noorden verschuldigde en op een later tijdstip te betalen rente niet 
als onkosten (expensae) beschouwen 1 Uit het zinsverband. - de 
woorden "expensas alias licite factas .... recuperare" volgen onmid
dellijk op de zin die met "mortaliter pcccando" eindigt - valt 
af te leiden dat de toskaanse kooplieden Jacobus inderdaad de 
vraag stelden, of men de door hen zelf verschuldigde renten, 
eigenlijk toch onvermijdelijke onkosten van hun transakties in de 
Champagne, niet als "expensae" op personen aan wie men die 
lakens doorverkoopt kan verhalen. Thomas staat hier afwijzend 
tegenover. Zeker, onkosten die een transaktie "licite" meebrengt 
kan men bij verdere "venditio" een koper in rekening brengen. 
Thomas noemt met name kosten van vervoer (puta in portatione 
pannorum), maar, zo vervolgt hij, "non tamen possunt recuperare 
usuras quas dederunt, cum haec fuerit iniusta datio". 

Hier rijzen nog enkele verdere moeilijkheden, taalkundige en 
feitelijke. 

Het is niet zonder meer duidelijk wat met de woorden "cum 
haec fuerit iniusta datio" bedoeld wordt: de rentebetaling door 
de toskanen aan de Vlamingen in de Champagne of de gekamou
fleerde rente-restitutie (ook een soort "datio") door de eigen 
afnemers aan de toskanen 1 In de orde van de feiten achten we 
de laatste veronderstelling de meest aannemelijke: de toskanen 

1 ) Weigering de overeengekomen rente aan de Vlamingen te betalen zou 
voor de toskanen een procedure betekenen. Dit proces, vermoedelijk ten 
overstaan van een geestelijke rechter te voeren, zullen ze wellicht winnen. 
Maar dan maken ze zich op de jaarmarkten voortaan vrijwel onmogelijk. 
Weigeren ze bedongen rente te betalen of gaan ze op een rente-beding zelfs 
niet in, dan kunnen ze zich voor een eventuele prijsverhoging in Toskane 
alleen beroepen op betalingsuitstel aan eigen klanten. Het rente-motief 
vervalt dan vanzelf. 
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zijn immers wanneer ze Jacobus raadplegen nog maar met plannen 
bezig (volunt); er is nog niets gebeurd, er heeft zeker nog geen 
"recuperare" van rente plaats gehad. Belanghebbenden geven er 
blijkbaar de voorkeur aan van tevoren raad in te winnen, niet 
achteraf. Daarentegen is bij het betreden van de florentijnse 
spreekkamer de rente aan de Vlamingen bereids inzoverre een 
voldongen feit dat de kliënten van Jacobus zich daartoe in elk 
geval al eerder hebben verbonden. Wat zou het voor zin hebben 
zich post factum ervan te vergewissen hoe iemand als Jacobus 
over het in de Champagne gebeurde dacht: gedane zaken nemen 
geen keer. Maar nu staat verder in de tekst dat het niet geoorloofd 
is renten te verhalen (recuperare) "quas dederunt". Waar slaat dit 
op 1 Er zijn enkele mogelijkheden. Allereerst deze, dat de toskanen 
op het ogenblik van het advies in Florence hun vlaamse schuld
eisers al rente betaalden. De woorden " quas dederunt" zouden 
dan het werkelijk in de Champagne gebeurde volkomen dekken. 
Maar er is nog een tweede mogelijkheid. We suggereerden al dat 
men ter gelegenheid van de "novatio" in de Champa,gne de toskanen 
een schuldbekentenis heeft laten tekenen wegens geleend geld. 
Buitendien zal men, misschien onder gebruikmaking van een 
stipulatie, rente bedongen hebben. Ook deze laatste kan inmiddels 
voldaan zijn en de tekst gewaagt ook dàn terecht van renten 
"quas dederunt" 1). Er kan nochtans in de Champagne nog iets 
geheel anders gebeurd zijn, en hierin ligt eigenlijk de tweede 
mogelijkheid besloten: men kan namelijk in de schuldbekentenis 
een debitum (z.g. geleend kapitaal) hebben opgenomen, bestaande 
uit het bedrag van de oorspronkelijke koopsom maar dan ver
meerderd met rente van deze som, berekend over de tijd tussen 
kooptransaktie en aflossing van de geldlening 2). Ook bij deze 
tweede mogelijkheid kàn men spreken van renten die door de 
toegepaste kamouflage al in zekere zin betaald zijn (quas dederunt). 
Hoe men deze zaak, taalkundig of feitelijk , ook wendt of keert, 
Thomas kent geen pardon 3). Hij beschouwt de "datio" als "iniusta" 
en tot een "excusatio" voor het "recuperare" kan ze onder geen 
enkele voorwaarde leiden. 

Rest een derde overweging. Vooraleer we deze nader bekijken 
verdient eerst een opmerking van Thomas enige aandacht. Na zijn 

1) De tekst van Jacobus' brief zou opheldering kunnen verschaffen. 
2) Verg. hierover blz. 27 en 51. 
3) "Fuerit" kan natuurlijk de indicativus van het futurum II zijn: de 

"datio" zal dan verkeerd geweest zijn, hetgeen kan slaan op het gebeurde 
in de Champagne . Maar "fuerit" kan ook de coniunctivus van het perfectum 
zijn, waarbij het de coniunctivus regerende "cum" (daar) een rol speelt. 
Dit verwijst naar transakties in Toskane. De "datio" zou inderdaad verkeerd 
geweest zijn, indien de toskanen hun voornemen ten uitvoer gebracht hadden! 
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verklaring dat het verhalen van betaalde renten op anderen onge
oorloofd is omdat een en ander op een onaanvaardbare "datio" 
berust volgt in het opusculum een passage die de toskanen zelf 
bepaald niet gerust gesteld zal hebben. Letterlijk schrijft Thomas 
dat die "datio" de kwalifikatie "iniusta" verdient "et praesertim 
cum dando usuras peccaverint tanquam occasionem peccandi 
usurarüs praebentes" . De afnemers, die in Italië van de toskanen 
kopen, zondigen dus doordat ze op deze manier hun verkopers 
"occasio peccandi" geven 1). Het blijft natuurlijk de vraag, of 
Jacobus de sententie van Thomas zo rauw en onverkort als ze in 
het opusculum staat aan zijn toskaanse vragenstellers heeft door
gegeven. Heeft hij dit inderdaad gedaan, dan moeten ze tevens 
begrepen hebben dat ze zelf in Lagny of elders in de Champagne 
evenzeer zondigden doordat ze op hun beurt hun vlaamse vrienden 
"occasio peccandi" gaven 2). En nu de derde overweging zelf. Ze 
beweegt zich om het begrip "necessitas". Is er misschien sprake 
van noodzaak? Waarin deze necessitas-gedacht bestaat beluisteren 
we in het antwoord van Thomas. Blijkbaar toch hebben de toskanen 
Jacobus twee gevallen genoemd waarin zij "necessitates" meenden 
te mogen zien. Thomas heeft het namelijk over een noodzaak 
"quae ponitur", een "necessitas" die dus gesteld is. Er is voor
eerst sprake van "honorabilius" leven en in de tweede plaats over 
het op stapel zetten van "maiores mercationes". Het is inderdaad 
zo, dat men een honorabeler, dat wil volgens de geest van de tijd 
zeggen: een stijlvoller, glansrijker leven kan leiden en dat men 
ook finantieel belangrijker zaken kan ondernemen wanneer men 
de plannen die de toskanen voor ogen staan in praktijk zou mogen 
brengen. Er komt dan meer, in elk geval ook sneller bedrijfs
kapitaal ter beschikking en een koopman krijgt dan kans in de 
wereld van het zakenleven op groter voet te leven, dus reklame 
te maken. In geen van beide doelstellingen ziet Thomas een 
"necessitas" 3), een noodzaak "quae sufficiat ad excusandum 
peccatum praedictum" 4). 

1) Naar aanleiding van deze opvatting van Thomas merkten we hier
voren (blz. 28) op dat een rente-beding de koper minder dan de verkoper 
regardeert, maar rente betalen kan een middeleeuws koper toch niet geheel 
onverschillig hebben gelaten, zeker niet in de visie van Thomas. 

2) Alleen over de in Toskane dreigende situatie is advies gevraagd, niet 
over hetgeen zich in de Champagne al heeft afgespeeld. 

3) Naar aanleiding van de gedachte dat men "licite" gemaakte onkosten 
(expensae) ten laste mag brengen van latere kopers, de als "expensae" 
ingeklede renten daarentegen niet, merkt Thomas op dat men bij door
verkoop van lakens evenmin onkosten mag verhalen die wat ondoordacht 
(incaute) of lichtvaardig (imprudenter) gemaakt zijn. 

4) Als derde "necessitas" zou men eigenlijk verwachten, dat de toskanen 
zich op de jaar- of andere markten niet kunnen handhaven indien ze met 
de verschillende usances, die de strekking hebben woekerkonflikten te ver
mijden, niet meegaan. 
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Het derde tot Thomas gerichte vraagpunt moet wel geluid 
hebben: 

Is het geoorloofd renten, die men zelf aan een verkoper ver
schuldigd is, omdat men niet kontant kan betalen en bijgevolg de 
koopschuld in het juridisch gewaad van een geldlening steekt, op 
een latere koper te verhalen door een koopprijs boven de werkelijke 
waarde te bedingen op grond van de gebruikelijke drie maanden 
betalingsuitstel? 

Vormt de gedachte dat men zich aldus zelf wil schadeloos stellen 
voor renten waartoe men door de praktijk van het zakenleven 
genoodzaakt wordt een "excusatio"? Kan hier sprake zijn van 
"expensae" die men ten laste kan brengen van een latere afnemed 

Kunnen doelstellingen zoals honorabeler leven of het afsluiten 
tengevolge van meer kapitaalruimte van belangrijker transakties 
als "necessitates" gelden die het in praktijk brengen van de aan
gegeven denkbeelden wettigen? 

4. Vierde vraagpunt 

In zijn antwoord op het vierde en laatste vraagpunt komt 
Thomas terug op de korting-kwestie : een korting voor een schuld 
die "ad certum terminum" opeisbaar is, maar die de schuldenaar 
"ante terminum" afdoet. Het antwoord luidt zeer algemeen, bijge
volg moet ook de vraag, althans de hoofdvraag van Jacobus van 
Viterbo uitermate ruim gesteld geweest zijn. 

Thomas kondigt meteen aan: "patet etiam ex praedictis quod 
in quarto casu cum quaerebatur". Er bestaat dus weer samenhang 
met het voorafgaand vertoog. Nu moge het op het eerste gezicht 
merkwaardig zijn dat de Aquiner een vraagstuk een tweede keer 
aansnijdt 1), formeel zal dit zijn verklaring in de omstandigheid 
vinden dat Jacobus als vierde casus deze problematiek nu eenmaal 
aan de orde stelde. Welnu dan ligt het voor de hand dat Thomas 
andermaal bescheid geeft. Het komt hem nu voor 2) - deze uit
spraak zal de lezer aanvankelijk wellicht even bevreemden - dat 
wie eerder betaalt, overigens tegen een niet nader in het opusculum 
omschreven korting 3), woeker bedrijft (usuram committere vide-

1) Verg. vraagpunt 1. 
2) In dat telkens terugkerende "videtur" menen we een persoonlijk 

inzicht van ·Thoma.s te mogen beluisteren, een eigen overtuiging. Zou men 
"videtur" vertalen als "het heeft er de schijn v.an", dan klinkt dit te zwak, 
te vaag, vooral ook te onpersoonlijk. Thoma.s bedoelt met dat "videtur" 
een persoonlijke mening kenbaar te maken, al kunnen anderen het met die 
mening oneens zijn. 

3) Het percentage van de korting is voor een moralist wellioht niet 
geheel te verwaarlozen. 
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tur), want - zo redeneert Thomas - hij verkoopt hier manifest 
de tijd (quia manifeste tempus solutionis pecuniae vendit). Dit 
heeft tot gevolg: restitutieplicht door de betalende schuldenaar 
van het bedrag van de korting. 

Dat Thomas nu van de voortijdig betalende en mitsdien korting 
genietende schuldenaar ineens meent "usuram committere", zal 
de lezer toch wel min of meer verrassen. Immers bij het eerste 
vraagpunt liet Thomas zich toch eigenlijk iets genuanceerder, om 
niet te zeggen iets gereserveerder uit. Wie het geld onder aftrek 
van korting ontving ging in het eerste vraagpunt geheel (omnino) 
vrij uit, maar ten aanzien van de schuldenaar, die dus van de 
korting profiteerde, liet Thomas zich ontvallen dat achter zijn 
optreden toch "aliquis modus usurae" schuil ging omdat de betaler 
hier "spatium temporis vendat". Thomas' bedellking, zijn "metus" 
omtrent woeker gaat in het eerste vraagpunt meer (plus) in de 
richting van de koper dan in die van de verkoper 1). In het vierde 
vraagpunt zwijgt Thomas over de schuldeiser (verkoper) geheel. 
Hij houdt zich alleen bezig met de schuldenaar en van hem zegt 
hij met zoveel woorden dat hij zich aan woeker schuldig maakt, 
zonder enige reserve. Hij gewaagt niet eens van een "metus" . 

Bekijken we nu allereerst de feiten van het laatste vraagpunt. 
Zijn die anders dan die van het eerste? Dat spreekt eigenlijk al 
vanzelf. Bij het eerste vraagpunt waren koopmansgoederen in het 
algemeen betrokken, leverbaar uit voorraden in Toskane. Het 
onderhavige vraagpunt daarentegen betreft een debitum, zonder 
dat nader gepreciseerd wordt waaruit deze schuld ontstond. Het 
kan een schuld zijn uit koop, maar even goed een debitum uit huur 
of uit geldlening. Er wordt verder niet gerept van jaarmarkten, 
evenmin van de "consuetudo" van drie maanden bij de betaling. 
Er is eenvoudig sprake van een debitum in het algemeen dat "ad 
certum terminum" opeisbaar wordt. 

Thomas beantwoordt nu alleen de vraag, of een schuldenaar die 
een dergelijke schuld "ante terminum solvit" , met de bedoeling 
op grond van dit "ante" een korting op het verschuldigde te 
genieten (ut ei de debito aliquid dimittatur), als woekeraar be
schouwd moet worden. Het antwoord luidt onvoorwaardelijk 

1) De woordkeuze van Thomas is wel opmerkelijk. Hij heeft even tevoren 
gezegd dat de verkoper die korting toestaat "omnino esse immunem" wat 
de woeker-zonde betreft. Zodra hij de koper-betaler beoordeelt, hanteert 
hij de term "maxime". Is Thomas van dat "omnino" dan toch minder 
zeker dan hij voorgeeft? Schuilt er voor de verkoper dan toch nog ergens 
een addertje onder het gras? Elders betoogt Thomas, zoals we zagen, dat 
zondigt wie een ander gelegenheid geeft tot zondigen. Kan men dat ook 
niet zeggen van de verkoper die op de korting, die Thomas voor de koper 
tot woeker stempelt, ingaat? 
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bevestigend. Het is overigens een vraag, die de Aquiner later ook 
in de Summa behandelt 1), al liggen daar de feiten enigszins anders; 
In het opusculum motiveert de schrijver de aanwezigheid van 
woeker met de gedachte "quia manisfeste tempus solutionis 
pecuniae vendit". Wat hij hiermee bedoelt wordt uit het latere 
Summa-betoog duidelijk en daarom heeft het zin dit laatste kort 
te releveren. Hij zegt allereerst dat wie zijn koopwaar (res) duurder 
dan het "iustum pretium" van de hand doet in verband met een 
aan een koper verleend betalingsuitstel (krediet) klaarblijkelijk 
(manifeste) woeker pleegt, want een dergelijk uitstel "habet 
rationem mutui": het zou neerkomen op een geldlening (mutuum), 
waarbij de geldschieter-verkoper meer terugkrijgt dan hij leende 
(in de vorm van koopwaar). Daarna spreekt Thomas over de koper, 
die zich zijnerzijds aan woeker kan schuldig maken. Mocht de 
laatste goedkoper (vilius) dan het "iustum pretium" willen kopen 
op grond van de overweging dat hij de koopsom, onder aftrek van 
een korting, alvast betaalt voordat het gekochte hem geleverd kan 
worden (eo quod pecuniam ante solvit quam possit ei tradi) dan 
acht Thomas woeker aanwezig (est peccatum usurae). En de 
motivering 1 De schrijver zegt: "Quia etiam ista anticipatio 
solutionis pecuniae habet mutui rationem, cujus quoddam pretium 
est quod diminuitur de justo pretio rei emptae". Zonder enig 
voorbehoud geeft Thomas aan het eind van zijn antwoord (ad 7) 
toe dat wie het "iustum pretium" (vrijwillig) verlaagt met de 
bedoeling "ut pecuniam prius habeat" geen zonde van woeker 
begaat. Dit laatste komt dus overeen met het oordeel dat Thomas 
elders 2) uitsprak over de verkoper. 

Dat de koper zich schuldig maakt aan "peccatum usurae", 
vindt dus bij de Aquiner zijn verklaring hierin dat zijn voortijdige 
betaling gelijk staat met een "mutuum": de schrijver van de 
Summa ziet hierin een verkapte geldlening. De koper betaalt de 
koopsom, verminderd met de korting. Hij leent dit bedrag als het 
ware om er straks bij de levering van het gekochte meer voor terug 
te krijgen. Anders gezegd - we nemen nu de bewoordingen van 
het vierde vraagpunt over - "quia manifeste tempus solutionis 
pecuniae vendit" . 

Waarom is Thomas bij de beantwoording van het vierde vraag
punt nu zo onverbiddelijk, terwijl hij in zijn reaktie op het eerste 
toch een zekere aarzeling aan de dag legt 1 We wagen ons niet 
zonder enige schuchterheid aan een antwoord. 

Het is duidelijk dat we in het laatste vraagpunt te doen hebben 
met partijen die een of andere transaktie definitief gesloten hebben. 

1) S. Th. 2a 200, q. 78, 0.. 2, ad 7. 
2) Verg.: vra.a.gpunt 1. 
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Er bestaat bijgevolg een "vinculum iuris" tussen partijen, een 
rechtsgeldige verbintenis. Men is het eens geworden, uiteraard 
allereerst over de transaktie zelf, maar ook over de betaaldag. We 
moeten ook aannemen, dat de crediteur zijnerzijds mogelijke ver
plichtingen is nagekomen die op hem gerust mochten hebben. ,Het 
enige wat nog rest is: de debiteur moet nog betalen op de overeen
gekomen dag. Maar nadat nu partijen aldus in volle vrijheid kon
trakteerden en in afwachting van de "certus terminus" voor beta
ling, komt van de debiteur ineens het voorstel eerder te betalen, 
maar dan onder aftrek van een korting. Het staat de crediteur 
vrij - we zagen dit zoëven in de Summa - hierop in te gaan, maar 
aan de kant van de debiteur - het is een hard vonnis dat Thomas 
velt 1) - is sprake van woeker. Nu kan het zijn dat in Jacobus' 
brief heeft gestaan, dat de crediteur in een geldelijke impasse ver
keerde en dientengevolge op de suggestie van de schuldenaar moest 
ingaan 2). Men zou dan kunnen denken aan afpersing of aan 
finantiële chantage, waardoor de reaktie van de "doctor communis" 
begrijpelijk en aanvaardbaar zou worden. Maar of er in dit opzicht 
iets in de brief gestaan heeft en, zo ja, wat dat weten we niet. 
We kunnen dus alleen een vermoeden uitspreken, daarbij afgaande 
op de motivering die Thomaslin de Summa geeft. Strikt formeel zal 
hij het met korting betalen "ante terminum" ook hier, in het vierde 
vraagpunt, als een verboden, immers met woeker gelijkstaande 
geldlening (mutuum) hebben beschouwd, omdat de schuldenaar
nu-geldschieter al eerder meer ontving dan hij met korting be
talend nu zelf verstrekte. Er valt hem op deze manier een 
"lucrum" in de schoot waarvoor hij niets gedaan heeft: een 
inkomen zonder arbeid 3). 

Weten we dus niet of de crediteur in moeilijke finantiële om
standigheden verkeerde, wel heeft - vermoedelijk weer op insti
gatie van dezelfde toskanen - in de brief van Jacobus de vraag 
gestaan, of bepaaldelijk genoemde omstandigheden wellicht als 
"excusationes" kunnen gelden. De florentijnse lector vermeldt er 
twee. 

Vooreerst deze dat een schuldenaar door te betalen vóór de 

1 ) De kortingsafspraak vormt onder normale omstandigheden een vrij 
a.a.n te gane overeenkomst. De crediteur beslist da.a.rover in volle vrijheid. 
Bovendien moeten beide partijen het eens zien te worden over het percen· 
tage van de korting. Indien partijen elkaar in dit opzicht kunnen vinden, 
besta.a.t da.a.r toch eigenlijk geen bezwa.a.r tegen, ook moreel niet. 

2) In het opusculum, blijkba.a.r wat ha.a.stig geschreven, zou Thomas deze 
bijzonderheden dan niet gereleveerd hebben. 

3) In de Summa·ca.sus moest tenminste nog geleverd worden, zodat de 
koper hier een zeker risico liep. Hij diende sf te wachten of de levering 
behoorlijk en op tijd zou pla.a.ts hebben. Aan dit risico hecht Thomas blijk
ba.a.r geen betekenis. 
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overeengekomen termijn (solvendo ante terminum) zelf eigenlijk 
min of meer bezwaard wordt (gravatur). Zonder daartoe verplicht 
te zijn verliest hij immers de vrije beschikking over het bedrag 
van het betaalde. Kan dit niet gelden als "excusatio" met betrek
king tot de vraag of er woeker is? Voor wat hoort wat. Als tweede 
overweging schijnt Jacobus in zijn brief de gedachte te hebben 
neergeschreven dat een schuldenaar tot de daad (ad hoc), dus tot 
zijn korting-voorstel door iemand (ab aliquo) 1) is aangezet. In 
geen van beide overwegingen acht Thomas een gefundeerde 
"excusatio" opgesloten. Elke nadere motivering of toelichting 
ontbreekt. Het oordeel van de Aquiner moet op grond van de 
mededelingen in de brief wel erg voor de hand hebben gelegen. 
Hij voegt er alleen aan toe dat alle "usurarii" (woekeraars) in een 
dergelijke "ratio" een verontschuldiging voor hun doen en laten 
zouden kunnen vinden indien men in een dezer overwegingen of 
in beide een aanvaardbare "excusatio" mocht zien. 

Tot zover de rekonstruktie van het laatste vraagpunt. 
En nu de formulering zelf. 
Jacobus zal zijn orde-broeder gevraagd hebben, of zich een geval 

van woeker voordoet zodra een schuldenaar (daarbij wellicht 
gebruik makend van een geldelijke impasse van de crediteur?) 
een korting op het verschuldigde ontvangt op grond van het feit 
dat hij "ante terminum" betaalt? 

Hij vraagt erbij, of het "gravari" van zich zelf door eerder te 
betalen dan hij als debiteur kontraktueel verplicht was en of de 
omstandigheid dat hij tot de vervroegde betaling door iemand 
anders is aangezet als "excusationes" kunnen gelden? 

We hopen in het voorafgaande de tot Thomas door Jacobus van 
Viterbo gerichte vragen zq goed mogelijk weergegeven te hebben. 
Toch blijft het spijtig dat we de toets van de brief zelf missen. 

1) Wie dit is blijkt niet. Het zaken doen was, zoals we nog zullen zien, 
gedurende de 13de eeuw geen sine cure. Kooplieden kwamen telkens voor 
verrassingen t e staan en het is best mogelijk dat de florentijnse koopman, 
zelf wellicht in moeilijkheden verkerend, van een zakenrelatie de wenk 
kreeg een korting-voorstel te doen aan zijn schuldeiser. 
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We maakten eerder de opmerking dat het opusculum van 
Thomas ook de aandacht van de rechtshistoricus verdient. In het 
voorafgaande viel immers telkens licht op de omstandigheden 
waaronder gedurende de 13de eeuw overeenkomsten van koop en 
verkoop op de jaarmarkten in de Champagne en in Toskane tot 
stand kwamen. We vingen althans een glimp op van de achter
gronden van dergelijke transakties, ook van de problemen waar
voor de handel een middeleeuwse koopman feitelijk, juridisch en 
moreel plaatste. We denken aan de "consuetudo" van betaling 
over drie maanden na het kontrakteren, aan de "emptio v~nditio 
ad tempus" (kredietkoop ), ook aan het inschakelen van een ver
tegenwoordiger (minister) bij het zaken doen in Toskane of elders. 
Ongetwijfeld was de vraag, of men kosten van vervoer (transporta
tio) een latere afnemer in rekening kon brengen, van eminent 
praktisch belang. Uit de reaktie van Thomas blijkt, dat dergelijke 
"expensae" toch altijd redelijk dienden te blijven, en niet zo maar 
lukraak mochten plaats hebben. Rechtshistorisch trekt de wijze van 
betaling bij kooptransakties de aandacht: ze kon natuurlijk ge
schieden met gereed geld, maar men koos soms de omweg van een 
geldlening (mutuum), waarbij de koper een schuldbekentenis 
getekend zal hebben, al dan niet gepaard gaande met een rente
vergoeding. 

Nu raakt het opusculum twee vraagstukken, dat van de "usura" 
en dat van het "tempus vendere", die een nadere beschouwing 
wettigen, ook al omdat beiden de vraagpunten door Jacobus van 
Viterbo aan zijn medebroeder voorgelegd telkens doorkruisen. Ze 
staan overigens niet geheel los van elkaar. Ze hebben veeleer aan
houdend met elkaar te maken. Maar voordat we ons in deze beide 
kwesties verdiepen, keren we nog even terug tot het opusculum zelf. 

Men vraagt zich na bestudering van het werkje onwillekeurig 
af, of de sententies van Thomas voor de vragenstellers ui.t Toskane 
veel zin hebben gehad. Men mag bij de beoordeling hiervan zeker 
niet over het hoofd zien, dat de Aquiner zich in zijn antwoord niet 
rechtstreeks tot de toskaanse kooplieden richt. Voor de laatsten 
toch zouden de sententies, gezien de minutieuze distinkties en 
nuanceringen, inderdaad geen al te grote waarde hebben gehad. 
Ook met sommige begrippen zou een toskaans koopman nauwelijks 
weg geweten hebben. De antwoorden spraken zakenmensen bepaald 
niet aan, geschreven als ze waren in een taal die de hunne niet was. 
Hun inhoud kwam uit een gedachtenwereld voort waarin deze 
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handelaren zich niet thuis voelden. Daarentegen mocht Thomas 
van zijn ordebroeder, de lector in Florence, verwachten dat hij in 
het opusculum de vereiste richtlijnen zou aantreffen bij het verder 
adviseren van zijn toskaanse kliënten. 

Bij rustige lezing en overweging van het geschrift ontkomt men 
niet aan de indruk dat Thomas het schrijfgerei min of meer gehaast 
hanteerde. Bekend mag heten, dat Thomas - 49 jaar oud stierf 
hij met achterlating van een omvangrijk oeuvre - zoveel te boek 
stelde dat zijn dagelijks schrijf-pensum enorm groot geweest moet 
zijn. Dat zijn sententies, wat gejaagd op schrift gesteld, allereerst 
onder ogen zouden komen van Jacobus van Viterbo, moet er hem 
wel toe gebracht hebben zijn meningen de vorm en de inhoud te 
geven zoals we die in het bewaard gebleven opusculum aantreffen. 
Het werkje zou er zeker anders hebben uitgezien indien het de 
bedoeling had gehad rechtstreeks in handen van de toskanen te 
geraken. Hoe heel anders toch ziet het advies er uit dat Thomas 
de hertogin-weduwe van Brabant in De regimine Judaeorum geeft. 
De acht door de hertogin gestelde vragen herhaalt hij in het voor 
de brabantse landsvrouwe bestemde advies nauwkeurig. Bovendien 
getuigt Thomas van zich zelf, dat hij zich in de hem voorgelegde 
materie niet geheel thuis voelt, maar hij heeft de hertogin niet 
willen teleurstellen. Hij geeft haar bovendien de raad beter inge
wijden te raadplegen. Hij schrijft : "respondere curavi absque 
praeiudicio sententiae melioris". Hij geeft zijn persoonlijke mening 
graag voor beter. Dit is een toon die we in het antwoord aan Jacobus 
van Viterbo nagenoeg of eigenlijk helemaal missen. Kende Thomas 
de noden en problemen van het zakenleven dan zo volledig1 We 
zijn geneigd daaromtrent enige twijfel te koesteren. Juist de 13de 
eeuw beleefde spanningen en nieuwigheden op het gebied van handel 
en ekonomie, ook van geldwezen, waarin een monnik zich enigszins 
onwennig gevoeld moet hebben. Nu heeft Jacobus de Aquiner in 
zijn brief op veel punten ingelicht. Niettemin zal Thomas met 
deze kommerciële aangelegenheden allesbehalve vertrouwd geweest 
zijn. Sommige aarzelingen mag men als het gevolg hiervan be
schouwen, Thomas was een bijzonder hoffelijk man. Aan het slot 
van zijn advies aan de hertogin richt hij zich, een en al hoofsheid, 
tot de "illustris et religiosa domina" van Brabant om haar ander
maal te verzekeren: "vobis non sic meam sententiam ingero, quin 
magis suadeam peritiorum sententiam esse tenendam. Valeat 
dominatio vestra per tempora longiora". De hertogin wil hij zijn 
mening niet opdringen. Hij wil haar ook geen ontgoocheling 
bezorgen en dus geeft hij zijn oordeel. Tegenover Jacobus van 
Viterbo daarentegen laat hij zich veel stelliger uit, al ontbreken 
nuanceringen en aarzelingen hier en daar niet. Hij weet dat hij 
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zich tegenover zijn ordebroeder en vakgenoot iets gemakkelijker 
en iets vrijer kan uiten. 

Maar zal zelfs een geletterde als Jacobus in het advies van 
Thomas voldoende houvast hebben gevonden ~ Indien we hier
omtrent niet geheel zeker zijn, dan houdt deze twijfel verband met 
een van Thomas' uitgangspunten. Uit het antwoord op het eerste 
vraagpunt blijkt dat de Aquiner door zijn betoog het begrip 
"iustum pretium" heen laat spelen, een begrip waarvan de romanist 
weet dat het in sommige keizerlijke verordeningen, opgenomen in 
de Oodex van Justinianus 1), een rol heeft gespeeld. De rechtvaardige 
prijs en de daaraan gekoppelde kwestie van de "laesio enormis" 
hebben gedurende de middeleeuwen, in kringen van juristen en 
moralisten, een rijke literatuur veroorzaakt. Het probleem heeft 
ook Thomas zelf meer dan eens beziggehouden. In de Summa 2a 2ae 
draagt quaestio 77 het opschrift "de fraudulentia quae committitur 
in emptionibus et venditionibus". Hierin komt het vraagstuk van 
het "iustum pretium" aan de orde en het is niet zonder belang na 
te gaan wat de schrijver van de Summa hierover denkt 2). 

Vooraleer we dit doen vraagt een nogal verbreide mening om
trent de rechtvaardige prijs, zoals de middeleeuwer de daarmee 
verbonden problematiek begrepen zou hebben, enige aandacht, 
te meer omdat een kritische waardering van deze mening het 
inzicht in het "iustum pretium" kan verhelderen. 

Terecht wijst Doren erop dat de vraag van het "iustum pretium" 
een centrale plaats in de ordening van het middeleeuwse ekono
mische leven heeft ingenomen. Ook is het juist dat de antwoorden 
op de gestelde vraag, gegeven door de kanonieke "Wucherdoktrin" 
en de grote kerkleraren, als evenzoveel grondbeginselen staan 
achter de afzonderlijke problemen "der berechtigten und un
berechtigten Kreditgewährung, der erlaubten und unerlaubten 
Tauschverträge, des freien oder obrigkeitlich beaufsichtigten 
Handels, der freien oder amtlich geregelten Preisbildung" 3). Al 
eerder memoreerde de schrijver van de steeds nog bruikbare 
Italienische Wirlschaftsgeschichte het rotsvaste geloof van de 
middeleeuwer "dass es für jede Ware einen objektiven, dem gött
lichen "Ordo" gemässen, gerechten Preis gebe, den zu finden und 
zu wahren die Obrigkeit von Gott eingesetzt sei" 4). Doren komt 
hierop terug en vraagt er aandacht voor hoe de middeleeuwer in 
de vaste overtuiging (Glaube) leefde dat er een van alle subjektieve 

1) Codex 4. 44. 2 en 8. 
2) SeIma. Hagenauer, Das "jU8tum pretium" bei Th0ma8 van Aquino 

(1931: Beiheft 24 z. Viertelja.hrschr. f. Sozial· u. Wirtscha.ftsgeschichte). 
3) Doren, a.w., I 520. 
4) Doren, a.w., I 518. 
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willekeur, van iedere persoonlijke waardering, van alle invloeden 
van toeval, van markt, van konjunktuur onafhankelijke, objektieve, 
geldige prijs zou bestaan "der bei jedem einzelnen Verkaufs
geschäft gleichsam als seine gerechte, ihm naturhaft innewohnende 
Grundlage wirksam werden müsste, und den richtig einzuschätzen 
eine allerdings höchst primitive Berechnung der Produktionskosten 
und eines angemessenen Zuschlags für die geleistete Arbeit ermög
lichen sollte" 1). 

Of deze visie op de middeleeuwse opvatting van het "iustum 
pretium" nu juist is, wagen we te betwijfelen. Dat de "ordo" van 
God in het leven van de middeleeuwer een voorname plaats heeft 
ingenomen, nemen we grif aan. Maar dat deze ordo-gedachte in 
werkelijkheid en in kringen van belanghebbenden zover gegaan 
zou zijn dat ze bij elke verkoopstransaktie een in die rechtshandeling 
"naturhaft innewohnende Grundlage" gevormd zou hebben, lijkt 
toch wel wat irreëel. Men zou dan immers uit het wezen der dingen, 
met name uit de aard van het objekt van de transaktie het "iustum 
pretium" als het ware hebben kunnen aflezen. Niets is minder 
waar dan dat. Doren geeft zelf toe - dit verraadt al een zekere 
reserve - dat kosten van voortbrenging en een adekwate toeslag 
voor de aan de koopwaar bestede arbeid de prijs medebepalen. 
Nu zijn zowel kosten als arbeid zo variabel, ze dragen zodanig de 
signatuur van het afzonderlijke geval, dat ze in het stramien van 
een vaste "ordo" niet zijn onder te brengen. Ook de stelling dat 
de overheid door God ingesteld zou zijn om de rechtvaardige prijs 
vast te stellen en over zijn handhaving te waken is aanvechtbaar. 
Is het niet veeleer zo, dat het zoeken en vinden van het "iustum 
pretium" allereerst een zaak is van de enkelingen, van de kooplieden 
zelf? Eerst wanneer misbruik vaste voet dreigt te krijgen grijpt 
de overheid in. Zo en niet anders is het, voorzover we kunnen 
nagaan, in de feitelijke orde van zaken gebeurd. 

Op de vorming van het "iustum pretium" zijn dus produktie
kosten en aangewende arbeid van invloed, maar zijn er niet nog 
andere faktoren waarmee de middeleeuwer bij de vaststelling van 
de rechtvaardige prijs rekening hield? We komen nu tot het betoog 
van Thomas in de Summa. 

Nu is het deel van de Summa, aangeduid als de "secunda 
secundae" , omstreeks de jaren 1271 en 1272 geschreven 2), dus na 
het opusculum dat we behandelen. De opvattingen die hij in zijn 
magistrale Summa met betrekking tot een kernprobleem als dat 
van de rechtvaardige prijs huldigt zullen hem in 1262 niet geheel 

1) Doren, a.w., I 520. 
2) de Raeymaeker, Inleiding tot de wijsbegeerte en tot het TJwmisme 

(1933) 187. 
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vreemd geweest zijn.1) Welnu in artikel 1 van quaestio 77 beant
woordt Thomas de vraag, of men een zaak voor ee~ hoger bedrag 
dan haar waarde mag verkopen. Hij wijst erop dat de lex humana 
- het romeins recht staat hem voor de geest 2) - in dit opzicht 
een breder standpunt inneemt dan de lex divina, welke laatste 
niets dat met de deugd strijdt ongestraft laat. Maar zelfs de mense
lijke wet kent zekere grenzen. Afgaande op de woordkeuze van 
Thomas moet men wel aannemen dat de regelingen van de justi
niaanse Oodex 3) hem op de een of andere manier bekend geweest 
zijn, zo onder andere de bepaling dat men een ander bij een koop
transaktie niet "ultra dimidiam iusti pretii" mag benadelen. Of 
er nu een aanmerkelijke schade (notabile damnum) is - bij de 
romeinen moest het een "laesio enormis" zijn - verleidt de schrijver 
van de Summa tot de opmerking, eigenlijk tot de bekentenis dat 
het "iustum pretium" van zaken soms niet nauwkeurig te bepalen 
is (quia iustum pretium rerum quandoque non est punctualiter 
determinandum) 4). Zeer uiteenlopende feiten en omstandigheden 
kunnen van betekenis zijn bij het vaststellen van de rechtvaardige 
prijs. Thomas zegt dit nergens met zoveel woorden, maar het volgt 
uit betogen die hij elders houdt. We willen er enkele vermelden. 

In artikel 3 van quaestio 77 stelt de Summa 2a 2ae de vraag, 
of een koper de gebreken van de verkochte zaak moet meedelen. 
Het antwoord bevat, ad quartum, een opmerking waaruit blijkt 
dat Thomas van oordeel is dat de marktsituatie - vraag en aan
bod - de prijs beïnvloedt. Hij stelt voorop dat een gebrek ogen
blikkelijk (in praesenti) de prijs drukt. In de tegenwerping waarop 
Thomas' antwoord slaat wordt gezegd dat prijzen ook wel eens 
omlaag gaan om andere redenen dan een "vitium rei" en dan 
volgt als voorbeeld: iemand brengt zijn graan naar een plaats waar 
schaarste heerst en hij weet dat ook andere handelaren er hun 
graan heen kunnen brengen. Mochten nu ook de kopers hiervan 
op de hoogte zijn, dan zouden ze minder voor het graan geven 
(minus pretium darent). Deze dingen, aldus de objektie, behoeft 
de verkoper naar het schijnt niet mee te delen. Hoe luidt nu het 
antwoord van de Aquiner 1 Het betreft hier zaken (res) waarvan men 
verwacht dat ze in de toekomst (in futurum) tengevolge van groter 
aanbod (per superventum negotiatorum) minder waard zullen zijn. 

1) In het opusculum van 1262 hanteert Thomas in elk geval het begrip 
"iustum pretium". 

2) Verg. de Paulus-tekst: D. 19. 2. 22. 3. 
3) Codex 4. 44. 2 en 8 . 

. 4) Als maatstaf moge "ultra dimidiam iusti pretii" scherper zijn, Thomas' 
"notabile damnum", hoe vaag ook, kan tot bevredigender oplossingen 
leiden zodra de rede daarbij als leidraad fungeert. 
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Gevolg is dat een verkoper die zijn waar verkoopt tegen de prijs 
zoals hij die ter plaatse aantreft (secundum pretium quod in
venerit), dus zoals die zich op de markt die hij bezoekt uit vraag 
en aanbod aftekent niet tegen de iustitia handelt indien hij wat 
nog toekomst is (het vallen van de prijzen) niet bekend maakt. 
Mocht hij zijn toekomst-verwachting toch ruchtbaar maken, zo 
vervolgt Thomas, en zijn prijs dienovereenkomstig lager stellen, 
dan zou dit neerkomen op een bovenmatige deugdbeoefening 
(abundantioris esset virtutis). Maar dit laatste vergt de recht
vaardigheid van de verkoper niet. In zijn kommentaar op de 
Summa wijst Utz erop dat Thomas, aldus redenerend, het probleem 
van spekulatie in zijn gedachtengang inschakelt 1), waarmee 
uiteraard niet een zuiver kommerciële spekulatie bedoeld is (kopen 
en verkopen alleen en uitsluitend om uit toekomstige prijsschom
melingen winst te behalen), maar een spekulatie waarbij "ein 
Unternehmer zur Sicherung seiner wirtschaftlichen Handlungen 
spekuliert im Sinne von Umschauhalten nach der objektiv richtigen 
Konjunktur". Een dergelijk uitkijken mag men van een verstandig 
zakenman als normaal en redelijk verwachten. 

Nog met een andere omstandigheid houdt Thomas bij het zoeken 
naar de rechtvaardige prijs rekening. In artikel Ivan quaestio 77, 
Summa 2a 2ae, luidt, zoals we al zagen, de vraag, of het geoorloofd 
is een zaak boven haar waarde van de hand te doen 1 In zijn ant
woord zegt Thomas dat we, aangenomen dat er geen bedrog in 
het spel is, over koop-verkoop "dupliciter loqui possumus". Aller
eerst over koop-verkoop "secundum se", dus over de transaktie 
als zodanig, los van alles beschouwd. Volgens Thomas schijnt ze 
in zwang gekomen te zijn "pro communi utilitate utriusque": de 
ene partij heeft iets nodig van de andere, en omgekeerd. Gevolg 
hiervan is dat over en weer de "aequalitas rei" - de ekwivalentie
gedachte acht Thomas bijzonder belangrijk - tussen koper en 
verkoper betracht dient te worden 2). De schrijver werkt dit dan 
nader uit. Maar men kan over koop-verkoop ook nog in andere zin 
spreken. Het kan namelijk gebeuren dat het koopobjekt "per 
accidens" voor de een "utilitas " , voor de ander "detrimentum" 
betekent. Er volgt een voorbeeld ter verduidelijking. Het kan zijn 
slat de een een bepaalde zaak zeer van node heeft, terwijl het voor 
de ander op nadeel neerkomt indien hij die zaak moet missen. In 
dat geval houdt men volgens Thomas bij de vaststelling van het 
"iustum pretium" niet alleen rekening met de verkochte zaak zelf 
(haar intrinsieke waarde), maar evenzeer met het "damnum" dat 

1) Die deutsche Thomas-Ausgabe band 18 (1953) M3. Verg. ook: 
Hagenauer, a.w., 42 vlg. 

2) Eth. 5. 7. 
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de verkoper door verkoop lijdt. En op die manier - en deze gevolg
trekking is voor ons doel van belang - kan iets "licite" duurder 
verkocht worden dan het zelf (secundum se) waard is. Toch mag 
deze gang van zaken er niet toe leiden dat de zaak nog duurder 
verkocht wordt "quam valeat habenti". Men mag niet zo maar 
lukraak een prijs bedingen. Er moet redelijkheid betracht blijven. 

Uit het voorafgaande is wel duidelijk dat van een zover reikende 
ordo-gedach~ als Doren op het oog heeft weinig of niets overblijft. 
"Gerade hier fällt auf - zo schrijft Utz 1) - wie sehr Thomas die 
Handelsmoral nicht zunächst als eine Ordnungsmoral ansieht, 
gemäss welcher im objektiven sozialwirtschaftlichen Raum eine 
an der menschlichen Natur gemessene Preisordnung herzustellen 
ist, sondern eigentlich nur die Gesetze der Individualmoral be
spricht, die bei vorliegender Preisordnung zu beobachten sind". De 
enkeling heeft behoefte aan gegevens ter bepaling voor eigen 
geweten van het "iustum pretium". Die vindt hij niet in een of 
andere onwrikbare "ordo" in de schepping, maar in maatschappe
lijke en ekonomische faktoren die naar plaats en tijd verschillen: 
kosten van produktie, arbeid, vervoer, marktsituatie enz., ekono
mische faktoren die evenzoveel bouwstenen vormen voor het 
"commune forum", door Thomas evenzeer als prijs bepalend 
beschouwd. 

Van een "punctualiter" bepalen van het "iustum pretium" kan 
geen sprake zijn. Het komt volgens Thomas meer (magis) op een 
schatting (aestimatio) van de waarde van zaken neer, dus op een 
benadering van deze waarde. Volgens hem schijnt een "modica 
additio vel minutio" van de prijs - deze relativering van de 
betekenis van het "iustum pretium" siert wie haar durft neer te 
schrijven - de "aequalitas iustitiae" niet te verstoren, laat staan 
op te heffen. 

Wanneer nu het "iustum pretium" , op de weegschaal van het 
geweten gelegd, een zo onzekere zoal niet wankele grootheid vormt, 
heeft het dan nog wel zin Jacobus van Viterbo naar dit "iustum 
pretium" als maatstaf te verwijzen 1 Nu is het wel zo dat Thomas 
zoals gezegd tegelijkertijd de betekenis van het "commune forum" 
in het geding brengt, dus de algemene marktprijs waarbij allerlei 
faktoren zoals we die leerden kennen bepalend werken. Vooral de 
faktor van vraag en aanbod zal veelal een determinerend moment 
hebben gevormd tenzij plaatselijke, vooral stedelijke overheden de 
prijzen dwingend voorschreven. Het begrip "iustum pretium" zal 
de toskanen zoal iets dan toch in ieder geval minder hebben gezegd 
dan een prijs die beantwoordt aan die van het "commune forum", 

1) Utz t.s.p., 543. 
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waarbij behalve vraag en aanbod misschien zelfs loven en bieden 
van prijs vormende invloed geweest kunnen zijn 1). 

Wat zal Jacobus nu zijn kliënten aan de hand van de ergens in 
zijn monnikspij weggestopte sententies van Thomas hebben gead
viseerd? Wat zal hij hun verteld en aannemelijk gemaakt hebben 
omtrent die "modica additio"? Waar zal hij de grens hebben gelegd 
voor een "modi ca minutio"? We weten het niet. Meer dan een 
globale richtlijn kunnen voor hem de meningen van Thomas niet 
gevormd hebben. Alles zal afgehangen hebben van de prudentie 
van de florentijnse lector en de volgzaamheid van de toskanen. 

Thomas' opusculum draait eigenlijk voortdurend om de usura
kwestie. Op de achtergrond van het betoog bespeurt de lezer 
telkens haar problematiek, soms zeer duidelijk, soms ook in een 
meer verwijderde samenhang. De "usura" moet gedurende de 13de 
eeuw heel wat gewetens inderdaad verontrust hebben. Ze groeide 
uit tot een geestelijke nachtmerrie. We zullen ons niet in haar 
geschiedenis verdiepen 2), maar dit mag ons er niet van weerhouden 
althans enige aandacht aan de vraag te schenken hoe men in de 
tijd van Thomas' werkje over de "usura" dacht, over haar wezen 
en over haar geoorloofdheid. De term "usura" in de zin van rente 
en het woord woeker zijn begrippen die middeleeuwse schrijvers 
soms zo in elkaar op laten gaan 3) dat het wel eens moeilijk valt 
uit te maken of ze nu rente dan wel woeker op het oog hebben. 
En toch bleef tussen deze twee begrippen een onderscheid bestaan. 
De tweede kerkvergadering van Laterane (1l39) had onder be
dreiging met kerkelijke straffen een renteverbod bij geldlening uit
gevaardigd 4). Onder de christenen had dit besluit ongetwijfeld 
beroering gebracht, een bewogenheid die in de periode die ons 
bezighoudt nog doorwerkte. Alleen moratoire intresten, verschul
digd ingeval van niet tijdige aflossing van schulden, waren geoor
loofd en dan nog maar binnen zekere wettelijk vastgestelde 
grenzen 5). Het was bepaald niet zo, dat men rente-heffing van 
kerkelijke zijde onder alle omstandigheden verbood en tot woeker 
stempelde. Er zijn schrijvers - we zullen het ervaren - die in 

1) Hagenauer, a.w., 36. De vraag, of de gebruikelijke interpretatie van 
het "iusturo pretium" als "gerechter Preis" juist is, of ze "überhaupt einen 
Sinn" heeft, beantwoordt de schr. nogal radikaal in de woorden: "Wir 
müssen diese Frage entschieden verneinen". We zien niet in dat de gedachte 
van het "iusturo pretium" zinloos zou zijn indien men bij het bepalen van 
dat pretium in redelijkheid rekening houdt met de verschillende faktoren 
die tot het vinden van die prijs kunnen en moeten bijdragen. 

2) Schaub, a.w., geeft een gedokumenteerd overzicht van de geschiedenis. 
3) Schaub, a.w., 73. 
4) Schaub, a.w., 128 vlg. 
6) Doren, a.w., I 441. 
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het aannemen van "usura" onder bepaalde omstandigheden niets 
verwerpelijks zien. Zodra echter mutuum (geldlening) in het 
geding komt, neemt de kerk een afwijzende houding aan. Ze sluit 
zich dan geheel aan bij de romeinsrechtelijke opvatting dat mutuum 
als zodanig niet rentedragend is 1). In het geldend kerkelijk recht 
leeft deze gedachte, in wezen steunend op het mutuum, trouwens 
nog voort 2). 

In zijn Breviarium op de psalmen had de kerkleraar en kerk
vader Hieronymus (t 419 of 420) kort en bondig geschreven: 
"usura est plus accipere quam dare" 3). De vraag, of er nu sprake 
van woeker was, rees in de praktijk meestal bij geldlening, maar 
haar problematiek trad even goed temidden van andere menselijke 
bedrijvigheden naar voren. Hieronymus waarschuwt al dat men 
vooral niet moet denken dat "usura" alleen bij geld (pecunia) haar 
kansen waarneemt, ze krijgt die ook elders. Volgens hem menen 
sommigen "usuram tantum esse in pecunia, sed intelligant usuram 
vocari superabundantiam, scilicet, quicquid est, si ab eo quod 
dederit plus est: ut si in hyeme demus . x. modias, & in messe . xv . 
recipiamus" 4). Nu heeft het voor ons doel ogenschijnlijk weinig 
zin terug te gaan tot Hieronymus, maar Petrus Lombardus (t ca 
1164), die sedert 1140 aan de domschool van Parijs doceerde en 
als schrijver van Sententiae een ontzaglijke invloed op zijn tijdge
noten uitoefende, ook op de denkers van de 13de eeuw, beroept 
zich bij de behandeling van de "usura" nu juist op Hieronymus, 
zelfs meer dan eens 5). Bij de verboden "usura" tekent hij aan 
"quae sub rapina continetur" en hij verwijst dan naar de kerkvader 
waar deze zegt: "Usuras quaerere, vel fraudare, aut rapere nihil 
interest. Commoda fratri tuo, & accipe quod dedisti & nihil super
fluum quaeras: quia superabundantia in usura competatur". Al 
wat men meer dan het verstrekte terugontvangt is "abundantia" , 
dus overvloed, overdaad, woeker. Dit alles klinkt nogal fel. Ter
zelfder plaatse zoekt Petrus Lombardus bovendien steun bij 
Augustinus. Hij schrijft: "Est enim usura (ut ait Augustinus) cum 
quis plus exigit in pecunia vel qualibet re quam acceperit". Men 
was er van overtuigd dat woeker ook buiten verband met een 
geldlening kon voorkomen. Konsumptie-goederen aan iemand uit-

1) Schaub, a.w., 176. 
2) Canon 1543 van de Oodex Iuris Oanonici. 
S) Hieronymus, Breviarium in P8almo8, in: Migne PL 26, kol. 1041-1042 

(aantekening bij de woorden "et non defecit" van psalm 54). 
4) Zo geeft Petrus Lombardus in zijn Sententiarum libri IV de gedachte 

van Hieronymus weer. Verg.: Migne PL 192, kol. 832 (liber IIl, d. 37). 
6) Men vindt de oorspronkelijke tekst van Hieronymus in diens kom

mentaar op Ezekiël. Verg.: Migne PL 25, kol. 176 (liber VI, cap. 18, nrs. 
210 en 211). 
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lenen die daar tijdelijk behoefte aan had met de bedoeling hiervoor 
later veel meer soortgelijke goederen terug te krijgen beschouwde 
men evenzeer als woeker. Geïllustreerd wordt dit in het zoëven 
door Petrus Lombardus aan Hieronymus ontleende voorbeeld van 
de man die tien schepels (modii) uitleent om er later vijftien voor 
terug te krijgen 1). 

Het patroon van de "usura" blijft altijd vrijwel hetzelfde. Ivo 
van Chartres (t 1115 of 1117) spreekt in zijn Panormia van "usura" 
zodra meer teruggevraagd dan gegeven wordt: "verbi gratia: si 
dederis solidos x et amplius quaesieris; vel dederis frumenti 
modium unum et super aliquid exegeris" 2). Ivo van Chartres 
neemt hier onmiskenbaar de gedachtengang van Hieronymus in al 
zijn rigorisme over. De middeleeuwer klampte zich in zijn afkerig
heid van rente voortdurend aan bijbelteksten vast. We vermelden 
de passage in Psalm 15(14) : 5: "Die zijn geld niet uitleent met 
woeker, geen steekpenning neemt om de onschuld te schaden. 
Wie zo doet, wankelt in eeuwigheid niet", verder enkele zinsneden 
bij Ezekiël zoals 18 : 8: "Hij leent niet uit op woekerrente, en eist 
geen toeslag" en 22 : 12 : "Woekerwinst en toeslag hebt ge geëist, 
en uw evenmens hebt ge afgezet". In hun anti-rente-betogen vallen 
de schrijvers herhaaldelijk terug op de Lukas-tekst (6: 35): 

1) Wie zo handelt neemt volgens Hieronymus, terwijl hij anderhalf keer 
zoveel terug ontvangt .lls hij gaf, ook nog de houding a.a.n van de groot
moedige. Het komt voor dat iemand "qui justissimum se putaverit" liefst 
een kwart van het verstrekte als winst binnenha.a.lt. En deze lieden ga.a.n 
volgens de kerklera.a.r dan ook nog a.a.n het argumenteren! Ze zeggen : ik 
gaf een schepel gra.a.n, die uitgeza.a.id tien schepels opbrengt. De man die 
Hieronymus even later, niet vrij van sarkasme, als "fenerator misericors" 
a.a.ndient redeneert blijkba.a.r aldus: is het dan niet juist dat ik de helft van 
mijn schepels als vergoeding ontvang nu de ander ingevolge mijn vrijgevig
heid no~ negen en een halve schepel van de oorspronkelijke tien overhoudt 
(nonne Justum est, ut medium modium de meo plus a.ocipia.m, cum ille mea 
libera.litate novem et semis de meo habeat 1) 1Hieronymus doorziet de drog
reden, want het gra.a.n is niet uitgeza.a.id, ma.a.r gekonaumeerd (leeftocht). 
Dit komt neer op woeker. Waren de tien schepels inderdaad uitgeza.aid dan 
hadden ze een oogst van 100 schepels opgeleverd. Na restitutie van vijftien 
schepels had de lener er dan nog 85 voor zich zelf overgehouden. Dat Hiero
nymus van negen en een halve schepel gewa.a.gt suggereert dat het geleende 
niet werd uitgezaaid, ma.a.r gebruikt om van te leven. De kerkvader la.a.t de 
"barmhartige" woekera.a.r nog niet los. Hij da.a.gt de man als het ware uit 
te zeggen, of hij het gra.a.n a.a.n een "habens" dan wel a.a.n een "non habens" 
verstrekte. Gaf hij het gra.a.n a.a.n iemand die zelf al gra.a.n had (habens) 
dan had dit geen zin. Gaf hij het a.a.n een arme drommel (non habens), 
wa.a.rom eist hij dan van hem meer dan "ab habente"? De redenering is 
hier niet geheel duidelijk. Volgens Hieronymus zijn er ook mensen die het 
heel anders a.a.nleggen: ze zijn gewoon bij geldlening (pro pecunia fenerata) 
a.llerlei kleine geschenken (munuscula) a.a.n te nemen en ze begrijpen niet 
dat er ook dM van "usura" en van "abundantia" sprake is: ze ontvangen 
nu eenma.a.l meer dan ze gaven. Migne PL 25, kol. 176-177 (liber VI, cap. 
18, Drs. 210 en 211). 

2) Ivo van Chartres, Panormia III cap. 161 (in M igne PL 161, kol. 1168). 
Verg. t.z.p., kol. 489: Decretum VI cap. 200. 
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mutuum date nihil inde sperantes. De Decretale8 van Gregorius IX 
bevatten, onder verwijzing telkens naar bijbelteksten, een hele titel 
over de "usurae" 1). 

Had de kerk eenmaal gesproken - kerkvergaderingen en pausen 
- dan ging de lekenwereld hier niet achteloos aan voorbij, zeker 
niet in al haar geledingen. De volgzaamheid met betrekking tot 
de verbodsbepaling van 1139 kan nauwelijks algemeen geweest zijn, 
want de titel over de "usurae" in de Decretale8 bevat meerdere 
capita met dekretalen van latere datum die het geldend recht, 
mondiaal of plaatselijk, in herinnering brengen en inscherpen 2). 
Rogerius, een jongere tijdgenoot van de vier "doctores" uit de 
school van Bologna, geeft een vluchtige schets van de tijdgeest en 
zijn gespletenheid. Hij wijst op het bestaan van meningsver
schillen met betrekking tot de "usura", zo onder andere tussen de 
glossatoren Martinus en Jacobus 3). Persoonlijk merkt hij op: 
"Verum tamen omnes assentiunt alio novo iure usuras non deberi 
propter canones, quia nostrae leges non dedignantur sequi sacros 
canones" 4). Hij verwijst dan naar het Authenticum (Novella 83) 5). 
Tekenend voor de houding van leken is ook de glosse cadat op de 
justiniaanse Codex 6). Ze herinnert aan de vier konsilles van Nicaea, 
Constantinopel, Ephese en Chalcedon. De kerkvergadering van 
Nicaea had "usurae" verboden en de glosse verwijst dan naar het 
Decretum Gratiani 7) waar dit laatste "turpia lucra" aan de kaak 
stelt. Maar, zo vervolgt de glosse, al had geen enkele lex het 
bepaald, afspraken als bedoeld in de geglosseerde passage "adhuc 
non valerent : cum sint contra legem dei & inferior non potest 
tollere legem superioris" . Aan de wet Gods valt niet te tornen door 
een aardse instantie (inferior). De glossator sluit zich aan bij het 
Authenticum "ubi dicitur observandas regulas sanctorum quatu
orum concillorum" 8). Veel leken eerbiedigden inderdaad de beslis
singen van de kerk. Over het algemeen hield men de mening dat 
geld in die dagen geen gebruikswaarde bezat: het kon uiteraard 

1) X de usuris 5. 19. 
2) Het zijn dekretalen uit het eind van de 12de en uit het begin van 

de 13de eeuw. 
3) Bij Joannes Scheffer verscheen in 1531 een boekje waarin Nic. Rhodius 

enkele kleinere traktaatjes van P1acentinus en van Rogerius bijeenbracht. 
Van de laatste nam hij o.m. op Rogerii de quorundam veterum iumc01/.8'Ultorum 
antinomicis 8ententiis adprime utilis ennaratio. 

') In het werkje van Rhodius te vinden op blz. 214. 
6) Novella 83 heeft met de hele kwestie weinig of niets te maken, maar 

het feit dat Rogerius aldus getuigt zegt toch wel iets. 
6) Codex 4. 32. 16. In oudere uitgaven is hier een regeling uit het Authen

ticum ingelast. 
7) c. 2 D 47. 
8) We ontlenen deze tekst aan de De Tortis-uitgave van de Codex (1495), 

fol. 116 en 116 verso. 
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dan ook geen rente voortbrengen. Andere goederen daarentegen, 
zoals huizen en landerijen, werden geacht een zelfstandige ge
bruikswaarde te bezitten. Geld funktioneerde alleen als ruilmiddel 
en als zodanig wierp het geen vruchten af. Bij huizen en landerijen 
bestaat er alleszins reden een vergoeding voor gebruik door anderen 
dan de eigenaar te eisen. Huguccio (t 1210) schenkt in zijn ge
schriften aandacht aan het Decretum Gratiani 1) en naar aanleiding 
hiervan schrijft Weizierl: "Sündhaft ist es nur, Geld auf Zinsen 
auszuleihen, nicht aber ein Haus oder einen Acker gegen einen 
EntgeIt zu vermieten, bzw. zu verpachten. Für diesen Unterschied 
nennt er (hij bedoelt Huguccio) als ersten Grund, dass der Dar
lehenszins in der Heiligen Schrift des Alten und des Neuen Testa
ments verworfen wird, während der Mietzins nirgends verboten 
ist" 2). We komen op Huguccio nog nader terug. 

Op de duur was de opvatting dat geld iedere gebruikswaarde 
miste niet te handhaven. Misschien mag men zeggen dat zich een 
nieuwe visie op het geld aankondigt in de geschriften van Azo 
(ca 1150-1230). In zijn Summa Aurea spreekt hij over de "usura" 3). 
Vooral zijn beschouwingen over de betekenis van het woord usura 
zijn niet zonder belang. Hij was naar het schijnt zijn tijdgenoten 
op dat punt vooruit. Hij zag in het geld inderdaad een gebruiks
element. "Usura" noemt hij wat gegeven wordt "propter usum rei 
concessae". Dat "concessae" in de woordkombinatie "usus rei 
concessae" interpreteert hij als "datae vel mutuatae". Het woord 
"usura" gebruikt hij niet zodra het bij een gehuurde zaak om huur
penningen (nomine mercedis) gaat, want dan behoudt de verhuurder 
zijn eigendomsrecht. Wordt daarentegen het eigendomsrecht op 
een accipiens overgedragen - Azo doelt hier op het mutuum
en moeten straks evenveel goederen van dezelfde soort terugge
geven worden, dan geschiedt dit niettemin "cum incremento 
aliquo". Dit inkrement vormt volgens hem de "usura" : "Hoc est 
quod vulgo dicitur ab omnibus quicquid sorti accedit, est usura" 4). 
Blijkbaar beschouwt Azo de "usura" ook als geoorloofd en anderen 
met hem (vulgo). Er bestonden dus inderdaad afwijkende meningen. 
Maar wat vooral opmerkelijk blijft: hij ziet in een geldlening een 
"usus rei". Hij komt hierop trouwens even verder terug 5). Hij 
schrijft: "Dicitur autem usura ab usu: quia ob usum rei datur, 
& habet proprie locum in pecunia tantum, non distinguo mutua. 

1) Huguccio behandelt c. 4 C XIV q. 3. 
2) Weizierl in Studia Gratiana I 569-570. 
3) Azo, Summa Aurea. We gebruikten de uitgave van 1596. Oodex 4. 32 

vormt voor Azo de aanleiding tot het maken van zijn opmerkingen. 
4) Summa Aurea, Pars I blz. 506, nr. 1. 
5) T.z.p., nr. 3. 
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an non mutua: large tamen extenditur ad omne id in quo consistit 
mutuum". Azo's visie is vooral belangwekkend indien men ze 
plaatst tegenover de opvattingen die anderen in die dagen huldig
den. Men bedenke hierbij dat Azo in Bologna doceerde, zodat de 
studenten de leer van de meester konden overnemen. In zijn 
Oommentarius op de justiniaanse Oodex 1) komt hij op de "usura" 
terug 2). Hij schrijft: "Sed usura ista praestatur tanquam in
teresse". Hij ziet in de termen usura en interesse blijkbaar gelijk
waardige begrippen. In de Oodex wordt nu verder gezegd dat een 
koper aan wie geleverd is terwijl hij zijnerzijds de koopsom niet 
heeft aangeboden verplicht is "usurae" te betalen en wel "aequitatis 
ratione~', ook al heeft hij als koper het geld ergens in bewaring 
gegeven (quamvis pecuniam obsignatam in depositi causa habuerit). 
Blijkens de Oodex streefde men naar evenwicht tussen de belangen 
van koper en verkoper en Azo sluit zich zonder voorbehoud hierbij 
aan, ook wanneer het om een geldlening gaat. 

We zeiden zoëven dat de opvatting dat geld geen gebruikswaarde 
bezit op de duur niet te handhaven was. Wanneer de handel en 
met name de geldhandel gedurende de 13de eeuw een steeds grotere 
vlucht neemt, komt er een kentering in de geesten. Merkwaardig 
is bijv. een decretale van Gregorius IX (1227-1241) van omstreeks 
1236 3). Wie iemand die een zeereis onderneemt of zich naar een 
jaarmarkt (nundinae) begeeft geld leent (mutuans), onder voor
waarde dat hem, omdat hij daarbij enig risico (periculum) voor 
zijn rekening neemt (suscepit), iets meer dan het verstrekte kapitaal 
(sors) terugkrijgt moet geacht worden een "usurarius" te zijn. 
Deze uitspraak getuigt niet van grote soepelheid, noch van begrip 
voor de gevaren van zeetransport. De romeinse juristen namen 
ten aanzien van het nauticum foenus een ruimer standpunt in. 
Juist aan dat risico verbonden ze geheel andere en verstrekkender 
gevolgen: "Trajecticia pecunia - zo staat het bij de romeinse 
jurist Paulus 4) - propter periculum creditoris, quamdiu navigat 
navis, infinitas usuras recipere potest". Dus ongelimiteerde "usu
rae". In het decretale volgt nu een geheel ander geval en dit bevat 
een opmerkelijke restriktie. Betaalt iemand tien solidi met de 
bedoeling dat hem op een tijdstip in de toekomst zoveel maten -
dus tien "mensurae" - koren, wijn of olie teruggegeven worden, 
dan mag hij - ook al zouden bedoelde goederen ten tijde van de 
afgesloten transaktie hoger in prijs geweest zijn - niet als "usura-

1) Azo, Ad Bingulas leges XIllibrorum Codicia Juatinianei Commentariua. 
We gebruikten een uitgave van 1596. 

8) Azo ga.a.t uit van Codex 4. 32. 2 (blz. 480). 
8) cap. 19 X de uBUris 5. 19. 
4) Paulus, Sententiae 2. 14. 3. Verg. ook: D. 22. 2. 7 (Paul.). 
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rius" beschouwd worden, tenminste wanneer men bij het kon
trakteren met goed recht mocht betwijfelen of die goederen op de 
betaaldag meer dan wel minder waard zullen zijn. Gregorius stelt 
zijn beslissing dus afhankelijk van een redelijke twijfel!). Het kàn 
hier dus in feite gebeuren dat een geldschieter meer ontvangt dan 
hij gaf, zonder daardoor het odium op zich te laden van woeker 
met al zijn gevolgen. Eveneens gaat vrij uit (ratione hujus dubii 
etiam excusatur) - en dit vormt in het decretale min of meer een 
derde casus-positie - wie lakens, koren, wijn, olie of andere 
goederen (merces) verkoopt onder voorwaarde dat hij "certo 
termino" in de toekomst meer ontvangt dan de verkochte zaken 
"tunc" (d.w.z. ten tijde van de transaktie) waard zijn, mits de 
verkoper op het moment van de (oorspronkelijke) overeenkomst 
niet op het punt stond deze zaken te verkopen 2) (si tamen ea 
tempore contractus non fuerat venditurus). 

Hoe men temidden van de usura-problematiek met de mutuum
konstruktie in de 12de en 13de eeuw manoeuvreerde om uit de 
door de praktijk van het werkelijke zakenleven veroorzaakte 
impasses te geraken leert een toelichting die Huguccio op een canon 
van het Decretum Gratiani schreef 3). Taeuber heeft er de aandacht 
op gevestigd 4). Hij meent zelfs dat Huguccio een nieuwe visie 
temidden van de heersende opvattingen heeft gebracht. De 
dekretist gaat uit van een casus. Iemand leent een ander graan 
- de situatie lijkt al dadelijk op de casus-positie in het decretale 
van Gregorius van zoeven -, drie of meer korenmaat (elk van 
vijf liter). Van de ontvanger bedingt hij dat deze hem op een be
paalde datum in de toekomst zoveel graan teruggeeft als men dàn 
voor de penningen (denarii) die het graan bij de levering-ter-Ieen 
waard is kan kopen. Maar op die toekomstige datum kan men 
voor deze denaren feitelijk veel meer graan kopen. Nu rijst de 
vraag, of hier van woeker sprake is? Taeuber acht het ontkennend 
antwoord van Huguccio verrassend. Hoe luidt nu diens verklarend 
antwoord? Hij maakt gebruik van een soortgelijke fiktieve kon
struktie zoals practici die op het gebied van de woeker, waarbij 
vruchten (veldvruchten) betrokken zijn, toepassen. Volgens Huguc
cio moet men de casus als volgt zien en oplossen 5). De verstrekker 
van het graan, dus de tradens, verkoopt het graan aan de ontvanger 

1) Deze twijfel speelt ook een rol in cap. 6 X de usuris 5. 19. 
2) We hebben hierbij te denken: voor een op dat tijdstip lagere prijs. 
3) c. 5 C XIV q. 4 (Taeuber verwijst naar een MBc. Bamb. can. 40, 

blz. 160 r.). 
4) Taeuber, Geld und Kredit im Dekret Gratians und bei den Dekretisten, 

in Studia Gratiana II (1954) 443-464. 
5) We geven het relaas van Taeuber vrij weer. 
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(accipiens) op het moment van de levering, terwijl hij de accipiens 
tegelijkertijd een rentevrije lening (hier hebben we de mutuum
gedachte in "Reinkultur") ten bedrage van de koopsom verschaft. 
De fiktieve verkoper verlangt nu van de wederpartij alleen dat 
hem door haar zoveel denaren gerestitueerd worden - en wel in 
de vorm van graan - waarbij als prijs de waarde van het graan 
ten tijde van d.e teruggave geldt 1). Het betoog van Huguccio laat 
duidelijk zien hoe men zich langs allerlei wegen aan de greep van 
de usura-problematiek tracht te onttrekken 2). Om moeilijkheden 
te vermijden, om uit bestaande moeilijkheden te geraken volgde 
men nog geheel andere methoden. We leerden ze in het vooraf
gaande al enigszins kennen. We komen er thans op terug. 

Lang voor de 13de eeuw veroorzaakte de usura-problematiek 
zorgen. In de maatschappelijke verhoudingen had zich dit beeld 
afgetekend, dat clerici vrijwel eenparig tegen "usura" waren, 
terwijl onder de leken allesbehalve eensgezindheid heerste. Trouwens 
de lekenwereld ondervond in deze veruit de grootste moeilijkheden, 
met het gevolg dat men om de starre voorschriften van de kerk 
te vermijden vooral in de steden naar formuleringen in de kon
trakten en naar geschikte rechtskonstrukties zocht die botsingen 
konden voorkomen 3). Voor wie zich in de handel en met name op 
de jaarmarkten wilden handhaven rees de ene gewetenskrisis na 
de andere. Het werd steeds duidelijker dat de opvatting dat geld 
niet de minste gebruikswaarde bezat ooit, onder de drang van de 
feiten, prijsgegeven zou moeten worden. Maar zover was het in de 
tijd van Thomas' vertoog nog niet. Men trachtte zich voorshands 
in allerlei bochten te wringen om aan de onverbiddelijke canones 
te ontkomen. 

Bij de rekonstruktie van het derde vraagpunt zagen we hoe 
men zijn doel poogde te bereiken door middel van een novatie: 
uit de zakelijk-juridische metamorfose kwam een koopschuld als 
een leenschuld te voorschijn, waarbij men niet vergat het koop
debitum met een rente-bedrag te verhogen. 

In de inleiding tot haar uitgave van het Liber 1mbreviaturarum 
wijst Dina Bizzarri op het verschijnsel dat men in mutuum-kon
trakten zinswendingen als "de vero capitali, de pura sorte, sine 

1) De tekst van de toelichting van Huguccio vindt men: Taeuber, Geld 
und Kredit im Mittelalter 182 (noot 150). 

2) Taeuber verzuimt niet er op te wijzen hoe Huguccio toch nog weer 
tracht een slag om de arm te houden. Onder handhaving van zijn visie op 
de casus zou er volgens H. toch nog van een zonde sprake kUnnen zijn 
ingeval de prijsvorming zelf slecht en verkeerd geweest is . 

. 3) CEHE II 267 (men gebruikte figuren als "sea loan", rogadia, com
menda); Doren, a.w. I 519-520. 
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guidardone 1)" placht op te nemen. Men deed dit om zich het 
kanoniekrechtelijk verbod levendig in te prenten. Dat zal wel een 
van de bedoelingen geweest zijn, maar Bizzarri zegt erbij dat deze 
formules de strekking hadden "a lavare comprendendolo nella 
somma da rimborsarsi, l'ammontare dell' interesse usurario" 2). 
In de "imbreviature" van Appulliese, een notaris in Siena wiens 
verkorte aantekeningen Bizzarri publiceerde, keren dergelijke 
kláusules telkens terug: dit gebeurt "per sfuggire alla severità dei 
canoni" . Men is geneigd hieraan toe te voegen: omdat zaken doen 
anders volkomen tot stilstand dreigde te komen en het leven ging 
toch verder. Overigens staan we hier voor een gestrengheid van 
de canones die de voorschriften van de stedelijke statuten "nei 
quali si riflettono gli interessi economici della società comunale in 
cui l'usura è diventata un normale strumento di credito" niet 
delen 3). In de stedelijke gemeenschappen zag men in de "usura." 
dus al een normaal instrument voor kredietverlening. 

Er is een uitgave van soortgelijke aantekeningen, maar nu van 
een notaris uit Genua, Giovanni di Guiberto 4). In deze "notai" 
treden enkele bijzonderheden naar voren die op het gebied van de 
"usura" voor de 13de eeuw wellicht symptomatisch mogen heten. 
We dienen ons nochtans van toskaans naar ligurisch gebied te 
verplaatsen. 

Opmerkelijk is allereerst dat er zoveel mutuum-kontrakten in 
deze uitgave - ze bestrijkt een periode van elf jaar - voorkomen 
die telkens vermelden dat een geldlening "gratis" plaats heeft 5). 
Maar mutuum was toch van oudsher om niet. Hieraan twijfelde 
geen enkel geschoold jurist of notaris. Maar juist deze aanhoudende 
nadrukkelijkheid leidt tot de gedachte dat het in de praktijk geheel 
anders toeging dan in de leer. In feite moet het vrij geregeld voor
gekomen zijn dat men bij geldlening rente bedong. Slechts dàn 
wordt de regelmaat van dat ingelaste "gratis" aannemelijk. 

Opvallend in deze "notai" is evenzeer de frekwentie waarmee 

1) Liber bnbreviaturarum, nr. 304 (1222: a te mutuo sccepimus de vero 
ca.pitsli), 313 (1222: belofte het geleende "sine alio guiderdone" terug te 
betalen). Over de betekenis en het bestaan van dergelijke imbreviaturen 
(Notularien, Vorurkunden) verg.: Schaube, a.w., 107 vlg. Guidsrdone = 
geschenk. Ook wel: gueerdonium. Elders is sprake van launschil (laune
gild, loongeld). Verg.: Grimm, DRA II 150-151. 

2) Liber 1mbreviaturarum blz. xxxv va.n de Inleiding. 
3) T.z.p., blz. xxxv. . 
4) Notai liguri del 8ec. XII, V: Giovanni di Guiberto ' (1200-12Il), 1 

(1939) en II (1940). Opgenomen in: Documenti e Studi per la Storia del 
Commercio edel Diritto commercia.le Itsliano. XVII (verder aangeduid 
als: Giovanni di Guiberto). 

I) We vermelden enkele voorbeelden: Giovanni di Guiberlo I nrB. 292 
(1201), 908 (1203); II nrs. 1225, 1286, 1366, 1378, 1422, 1516 (1205), 1761, 
1963, 1992 (1206), 2061 (l2Il). 
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partijen afstand doen van allerlei ex-eepties, met name van de 
exceptie "non numerate pecunie" 1). Waar ligt de verklaring voor 
deze frekwentie 1 Zou het alleen een kwestie van notariële routine 
zijn 1 We wagen het te betwijfelen. Onze vermoedens gaan in een 
geheel andere richting. Indien het in de praktijk inderdaad vaak 
gebeurde dat men iemand ter gelegenheid van een mutuum een 
schuldbekentenis liet tekenen voor een hogere som dan "de pura 
sorte", omdat men het kapitaal al aanstonds verhoogde met een 
bedrag voor rente, dan ligt menselijk de reaktie voor de hand dat 
een schuldenaar, die een dergelijke schuldbekentenis had getekend, 
later, bij de aflossing van de schuld, het verweer voerde: ik leende 
weliswaar geld maar niet het in de oorkonde opgenomen bedrag. 
Daarin toch was al meteen een som voor rente verdiskonteerd. In 
een procedure zal de debiteur bijgevolg aangevoerd hebben: zoveel 
geld is mij nimmer toegeteld. Door deze ervaring wijzer geworden 
lieten geldschieters hun schuldenaren stelselmatig afstand doen 
van de exceptie "non numerate pecunie" . Andere oorkonden 
bevatten de gesignaleerde afstandsverklaring niet 2). Uitzonde
ringen kunnen een regel bevestigen, maar bij deze laatste kategorie 
oorkonden kunnen zeer wel kliënten betrokken geweest zijn die 
de kanoniekrechtelijke bepalingen in alle rechtzinnigheid wensten 
na te leven. Het blijft ook mogelijk dat bij deze akten personen 
als partijen optraden die geheel buiten de handelswereld stonden 
en bijgevolg de moeilijkheden van de koopman niet aan den lijve 
ondervonden. 

Regelmatig komt in de notariële aantekeningen voor, dat 
ingeval van niet tijdige terugbetaling van het geleende een aan
zienlijke boete (pena) verschuldigd is. In 1201 gaat Guglielmo een 
mutuum aan met Pietro de Meleto, waarbij hij toezegt met Kerstmis 
25 solidi terug te betalen "sub pena dupli stipulata" 3). In het 
zelfde jaar belooft een debiteur terugbetaling van het geleende 
"sub pena dupli stipulata et ad penam consulum et treguanorum 
Luce" 4). Er komen dus nog de consules en de vredebieders van 
Lucca aan te pas. In een oorkonde van 16 september 1221 ver
klaren twee personen 105 ponden siënees geld ter leen te hebben 
ontvangen dat ze "in kalendis februarü" terug moeten betalen op 
straffe van met ingang van de betaaldag 20 solidi te voldoen 
"nomine pene per mensem et danna" 5). In mei 1223 leent iemand 

1) Giooonni di Guiberto I DrS. 846, 908, 942 (1203), 1042 (1205); TI DrS. 
1286, 1516 (1205), 1963, 1992, 1997 (1206), 2009, 2035, 2037, 2061 (1211). 

I) Giooonni di Guiberto TI DrS. 1225, 1366, 1378, 1422 (1205),1761 (1206). 
8) Giooonni di Guiberto I nr. 276. 
4) Giooonni di Guiberto I nr. 292 (1201). 
I) Liber 1mbreviaturarum nr. 104. Verg. ook nr. 105 (1221). 
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tien pond onder verplichting tot terugbetaling in augustus "et ab 
inde duplum et danna, obligans heredes et bona et specialiter meos 
boves " , ossen die de schuldenaar met het geleende geld had ge
kocht 1). 

In de laatste oorkonde was sprake van "bona obligata". Welnu 
geregeld gewagen oorkonden van een pand dat tot zekerheid strekt 
zowel voor de terugbetaling van het kapitaal (sors) als voor de 
betaling van de boete. En in de "pena" èn in de verpanding schuilt 
de kans om langs een omweg toch weer rente te krijgen. Men denke 
aan het geval dat een zaak - een roerende of een onroerende -
verpand is die vruchten afwerpt, vruchten die de geldschieter dan 
aan zich houdt. Hier dreigde het gevaar van woeker: men leende 
geld uit, bedong daarbij geen rente (usura), maar maakte wel de 
afspraak dat de schuldeiser de vruchten mocht behouden (anti
chresis, mortgage) 2). Vandaar dat de kerk tussenbeide kwam en 
bepaalde, dat een schuldeiser wel een zaak in pand mocht aannemen 
maar dan verplicht was de vruchten in mindering te brengen op 
het kapitaal (vifgage) 3). Maar ook hier lokt de verleiding: de weg 
ligt breed open om de bepalingen van de Decretales te frustreren, 
door het geleend kapitaal hoger te stellen dan het werkelijk geleend 
bedrag 4). Niet zelden gaat de verpanding gepaard met het beding 
dat de in gebreke gebleven debiteur zijn eigendomsrecht met 
betrekking tot het verpande prijs geeft ten behoeve van de geld
schieter. Zelfs wanneer ingeval van exekutie van het pignus de 
meerwaarde van het verpande objekt aan de schuldenaar ter hand 
gesteld moest worden bestond er nog een mogelijkheid tot ernstige 
benadeling van de gewezen eigenaar (verhoging van het debitum
bedrag). In Italië, en met name in Toskane, was het niet onge
bruikelijk de verpanding ter gelegenheid van de transaktie in de 
vorm van een verkoop of schenking "sub condicione" in te kleden 5). 
In een 13de eeuws Formularium florentinum artis notariae 6) komt 
een modelakte voor waaruit blijkt dat iemand ingevolge een 
"scriptura publica inde facta manu talis iudicis et notarii" een 
bedrag van 50 pond had te vorderen, waarvoor hem een bepaalde 
zaak in pand (iure pignoris) was gegeven. Volgens de inhoud van 
het model kan de schuldeiser die zaak ingeval van niet tijdige 
terugbetaling van de 50 pond "ex pacto sibi vendere et alienare 

1) Liber 1mbreviaturarum nr. 525. Verg. ook nr. 522. 
2) Schaub, a.w., 154 vlg. 
3) cap. 1 en 2 X de usuris 5. 19. 
4) de Blécourt-Fischer, a.w., nr. 175. 
5) Schaub, a.w., 155 en noot 5. 
6) Formularium florentinum artis notariae (1220-1242), uitgegeven door 

Gino Masi, in Orbis Romanus 17 (1943). Verder aangeduid als: Formula· 
Mum florentinum. 
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licet", waarbij hij optreedt (fungens) "creditoris officio": "tanquam 
creditor iure proprio vel libellario vendidit, dedit, tradidit et 
concessit" het verpande aan de rechtsopvolger (verkoopspand in 
plaats van vervalpand 1)) 2). In een oorkonde van 1222 verklaart 
een schuldenaar "et do, cedo omne ius et si plus valent - het gaat 
om een kwantum graan waarvoor betaald moet worden - mera 
et pura donatione inter vivos tibi dono" 3). 

Ook in het zoëven vermelde Formularium florentinum komt in 
de ontwerp-akten de renuntiatie voor van de exceptie "non 
numerate pecunie" , gewoonlijk gekoppeld aan de afstandsver
klaring van de exceptie "non soluti pretii" 4), een koppeling die 
niets vreemds heeft omdat met een koop-verkoop heel dikwijls 
een geldlening gepaard ging. 

Tenslotte zijn er mutuum-kontrakten die evenmin van ver
schuldigde rente gewag maken, maar waarin de geldschieter toch 
van zijn debitor-ex-mutuo een zodanig verhoogd bedrag terugeist 
dat eigenlijk alle redelijke grenzen worden overschreden. Zelfs zon
der kerkrechtelijke bepalingen is men geneigd hier van woeker te 
spreken. In een oorkonde van 25 september 1203 verklaart Pietro 
Pixis da Pavia bij wij ze van mutuum van een zekere Bergenci Rube 
uit Pavia negen pond genuees geld te hebben ontvangen. Hij belooft 
Rube, diens vennoot of een door een van beiden aangewezen ver
tegenwoordiger (missus) voor Allerheiligen in Pavia veertien pond 
en vijf solidi "bonorum denariarum papiensium" te zullen terug
betalen 5). Nu kan er wel enig verschil hebben bestaan tussen de 
"Währung" van geld in Genua en in Pavia, het bedrag dat Rube 
binnen zo korte tijd - van 25 september tot 1 november - terug
ontvangt blijft toch wel buitensporig hoog. Uit de notariële imbre
viaturen valt natuurlijk niet af te leiden, of de schuldenaar onder 
persoonlijk prekaire finantiële omstandigheden de lening aanging. 
Dit zou de woeker-gedachte alleèn maar verstevigen. Deze om
standigheden willen we zelfs verwaarlozen. Het terug te betalen 
bedrag blijft bij een lening, wier looptijd nauwelijks 30 dagen over
schrijdt, onredelijk hoog. In de akte van 1203 komt het woord 
rente weliswaar niet vQor, maar wie zich op deze manier aan geldende 

1) Schröder-von Künssberg, Lehrb. d. deut8chen Rechtsgeschichte (71932) 
780-781. 

2) Formularium florentinum 108. 
3) Liber 1mbreviaturarum nr. 307. 
4) Formularium fiorentinum 8 (de absolutione hominis et coloni et 

venditione resedii et terrarum), 13 (de mutuo), 15 (de mutuo et dotrina 
srtis) , 16 (de emptione et vendictione grani et aliarum bladarum et rerum 
mobilium), 84 (de venditione rerum mobilium). 

6) Giovanni di Guiberto I nr. 882. Verg. t.z.p., I nr. 789 (geleend 25 pond 
genuees geld, terugbetaling over een maand van 40 pond en 2 solidi in 
pavia.a.ns geld). 
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verbodsbepalingen voorbij drukten deden dit toch niet bepaald 
elegant. 

De drang van de feiten was op de duur niet te weerstaan, zodat 
langzamerhand zowel de kerk zelf als kerkelijke dignitarissen 
genoodzaakt werden geld tegen rente op te nemen 1). Het floren
tijnse Formularium bevat een ontwerp-akte, bestemd voor een 
abt die in Florence bezittingen te gelde maakt teneinde verbete
ringen aan zijn kerk en klooster te kunnen financieren. Een en 
ander gebeurt "pro necessitate, videlicet pro solvendo debito 
usurario". Het debitum van zoveel ponden moet de abt terug
betalen: in waarheid aan X "ex mutuo ab ipso contracto". De abt 
ziet zich hiertoe genoodzaakt enerzijds om "utiliora" voor de kerk 
te bereiken, anderzijds om te voorkomen "ne usurarum cumulus 
supercresceret" 2). Zeker, het betreft hier niet meer dan een model
akte, maar zou men deze in het Formularium hebben opgenomen, 
indien er praktisch niet de minste behoefte aan bestaan had 1 

Zaken doen kon dus moeilijkheden opleveren. Telkens immers 
waren er usura-klippen te omzeilen. "Das Kaufen und Verkaufen 
auf Borg, aldus Doren 3), galt zunächst allgemein, und zwar sowohl 
im Interesse des Erzeugers wie des Verbrauchers, als unerlaubt, 
soweit damit eine Zinsforderung für den Zahlungsverzug bzw. ein 
Rabatt bei Bahrzahlung 4) verbunden war und 80 der "gerechte 
Preis" irgendwie umgangen schien. Aber angesichts der wirtschaft
lichen N otwendigkeiten war die Strenge der ethischen Forderung 
nicht durchzusetzen. Um wenigstens den Schein zu wahren, kam 
der rege Erfindergeist der italienischen Kaufleute auch hier auf die 
raffiniertesten Um- und Auswege". Ja, men bleef naar uitwegen 
zoeken, want de handen in de schoot leggen ging nu eenmaal niet. 
Ook temidden van allerlei listige b~denksels van het kerkvolk hield 
het geestelijk gezag een oog in het zeil. Omstreeks 1213 legde de 
aartsbisschop van Genua de paus het geval ter beoordeling voor 
waarin iemand peper, kaneel of andere "merces" , die niet meer 
dan vijf ponden waard waren, had gekocht. De koper had de ver
koper toegezegd "statuto termino" zes ponden te zullen betalen. 
Innocentius 111 overweegt dat hier, gezien de vorm waarin men 
de partij-afspraak had ingekleed, van een eigenlijk "contractus 
usurarius" niet gesproken kon worden. Niettemin beging de ver
koper volgens de paus een "peccatum", tenzij twijfelachtig was 
dat de goederen op de betaaldag meer of minder dan vijf ponden 

1) Sägmüller, s.w., II 388. 
1) Formularium florentinum 105-106. 
8) Doren, s.w., I 449--450. ' 
4) Dit zijn de twee mogelijkheden die we in Thomss' opusculum leerden 

kennen. 

56 



THOMAS VAN AQUINO ALS RAADSMAN VAN TOSKAANSE KOOPLIEDEN 57 

waard waren. Bestond daaromtrent dus (redelijke) twijfel - zo 
mag men besluiten - dan zondigde de verkoper niet. De bewoners 
van Genua handelen mitsdien verstandig - opmerkelijk is de voor
zichtigheid waarmee de paus zich uitdrukt - zich van dergelijke 
transakties te onthouden 1). De kerk bleef aandringen, soms met 
het gewenste gevolg. "In Verordnungen von Zunft und Stadt lässt 
sich nun zwar wie auf manchen anderen Gebieten des Kreditwesens 
so auch hier unter starckem kirchlichen Druck eine allmählige 
Entwicklung zu grösserer Strenge beobachten". Zo ziet Doren de 
situatie 2), maar ook hij vermoedt dat het er "in praxi" geheel 
anders uitzag. 

Ondanks alles ging er iets fascinerends van de koopmanschap 
uit. Het beeld van de koopman had eeuwen geleden Augustinus 
al gegrepen. In een van zijn preken ontleent hij wanneer hij het 
heeft over de gierigheid een gedachte aan het zakenleven. God zelf 
wil dat wij mensen in zekere zin "mercatores" zijn. Hij pleegt met 
ons ruilhandel (mutationes): wij geven wat hier te veel · is, wat 
ginds te veel is ontvangen wij 3). Augustinus verwijst dan naar de 
manier waarop het toegaat bij de handel over zee (traiectitiae 
merces ): "aliud dant alibi, et quo veniunt aliud accipiunt". Hij 
laat het voorbeeld volgen van de vriend die zegt: "Accipe a me 
hic aurum, et da mihi in Africa oleum" 4). Juist in een dergelijke 
kasuïstiek, een ruil of leen van geld om er later goederen voor 
terug te krijgen, trachtte de middeleeuwer zich telkens te verdiepen 
waarbij het usura-vraagstuk bijna plichtmatig op de achtergrond 
verscheen. De Summa Parisiensis behandelt een bepaling van het 
Decretum Gratiani 5) en tekent bij de woorden "si quis clericus" 
aan: niemand moet geld uitlenen (accommodare) met de bedoeling 
dat hem op een vastgesteld tijdstip in de toekomst tegen een 
geringere prijs (viliori pretio) konsumptie-goederen (annona) worden 
ter hand gesteld; wil nu iemand een dergelijke transaktie toch 
sluiten - we geven de tekst vrij weer - en dus graan, olie of 
wijn voor het verstrekte geld terugontvangen dan dient hij als 
richtlijn te volgen: "sub eo pretio recipiat in quo tunc alii vendi 
potest" 6). 

Tegen de achtergrond van de rigoreuze canones en temidden van 
zoveel verdeeldheid over het usura-vraagstuk, vooral onder leken, 

1) cap. 6 X de usuris 5. 19. 
2) Doren, a.w., I 450. 
3) Met "hier" en "ginds" zijn vanzelfsprekend aarde en hemel bedoeld. 
4) Lrunbot, S. Aurelii Auguatini sermones selecti duodeviginti (1950) 72 

(sermo 177, nr. 10). 
6) c. 5 C XIV q. 4. 
8) Mo Laughlin, The Summa Parisiensis of the Decretum Gratiani (1952) 

170. 
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bleef het zaken doen een zorgelijke aangelegenheid. De peccatum
gedachte, als een grillige d.faad door het samenweefsel van menselijke 
bedrijvigheden heenlopend, bleef de gemoederen en de gewetens 
in spanning houden. In de uitspraak van Ivo van Chartres, dat 
zonde in het samenspel tussen verkoper en koper slechts moeizaam 
uitblijft 1), schuilt onmiskenbaar een zekere overdrijving. Het beeld 
dat zich in de bronnen van de 13de eeuw voor ons aftekende zal 
niet fundamenteel afwijken van wat er gedurende de 12de eeuw 
in harten en geesten omging, en zodoende begrijpen we iets van 
Ivo's vermaan op het gebied van de handel (commercium). Trouwens 
allerlei reakties van tijdgenoten van de schrijver van het Decretum 
bevestigen dit. Kloosterstichters en kloosteroversten achten het 
nodig in hun regels voorschriften op te nemen om onheil binnen 
eigen kring te voorkomen. Ook de 12de eeuw kende de strijd tegen 
de "turpia lucra" binnen kloostermuren. 

Stephanus van Thiers (t 1124), de stichter van de Grammon
tensen, behandelt in zijn Regula 2) de vraag, of en inhoeverre leden 
van zijn kloostergemeenschap mogen kopen en verkopen. Hij ver
biedt zijn monniken markten (nundinae) te bezoeken. Hij geeft er 
voor hen de voorkeur aan dat ze dan maar liever iets verliezen 
dan zich in de wereld (ad saeculum) te begeven om er ziel en zalig
heid te verspelen 3). Hij is overigens van oordeel dat zijn mensen 
gerust hun producten, wanneer dat nodig is, tegen andere mogen 
ruilen (commutare). Er volgt dan een "maar": het betreft "annona" 
of andere goederen die men wil verkopen. Zich richtend tot de 
kloostergemeenschap schrijft Stephanus: "si carius potestis vendere 
quam emistis, nulla cupiditate id faciatis". Het duurder (carius) 
verkopen van "annona" , duurder dan men zelf inkocht, verbiedt 
de Regula niet, maar het mag niet geschieden enkel maar"ex 
cupiditate", uit geld- of winzucht. Dan maar liever "vilius" ver
kopen en "carius" inkopen "ut semper a fraude declinetis" 4). Is 
pure "cupiditas" in het spel dan zal dit tot gevolg hebben dat wij 
monniken "negotiatores efficeremini". Zo waarschuwt Petrus de 
Honestis (12de eeuw) de negotiator van een kerk de nodige om
zichtigheid bij het zaken doen te betrachten. Wie men daarmee 
belast moet iemand zijn die zelf nooit of maar zelden door anderen 
om de tuin geleid wordt. Omgekeerd moet hij er zich op toeleggen 
nimmer anderen te misleiden. Petrus vervolgt: "Qui nec, ut 

1) Verg. hiervoren blz. 5 noot 2. 
2) Stephanus Grandimontensis, Regula in: Migne PL 204, kol. 1146. 
3) Caput 15. 
4) Schaub, a.w., 185, stelt het voor alsof Stephanus de monniken ver· 

biedt graan of andere zaken duurder te verkopen dan ze die zelf inkochten. 
Stephanus verzet zich alleen tegen het cupiditas.element. 
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charius vendat, nec ut vilius emat, ore suo fallaciam proferat, vel 
juramentum ab his exigat aut ipse exhibeat" 1). 

Niemand wilde het omen van woekeraar op zich laden. Van de 
"usuranus" trachtte iedereen zich zoveel mogelijk te distanciëren, 
vooral in kerkelijke kringen. Een Palea-tekst in het Decretum 
Gratiani 2) gaat in dit opzicht heel ver. De tekst dekreteert : geen 
enkel christen mag "mercator" zijn. Wie dit toch wil verwijdere 
men uit de kerk Gods. Er volgt dan een vergelijking: wie tussen 
twee vijanden heen en weer loopt, beide partijen wil behagen en 
met beiden goede vriend wil zijn (commendare) dient te bedenken 
dat dit "sine maliloquio" nièt lukt. Zo is het ook bij koop en ver
koop: "sine mendacio & periurio" gaat het niet. De tekst geeft 
dan het plastische voorbeeld van het graan dat in een zeef (in 
cribro) terecht komt. Het graan wordt in de zeef heen en weer 
geslingerd, maar langzamerhand vallen alle graankorrels naar 
beneden en dan blijft alleen het vuil (stercus) in de zeef achter. 
Zo blijft tenslotte van het wezen van de "negotiator" niets over 
behalve de zonde. Nu schijnen eigenlijk (nagenoeg) alle mensen 
"mercatores" te zijn en bijgevolg geeft de Palea-tekst aan wie 
geen "negotiator" is. Men kan dan verder zelf uitmaken wie het 
dan wèl is. De tekst vervolgt: 

Quicunque rem comparat, non ut ipsam rem 
integram & Ïmmutatam vendat, sed ut 
materia sibi sit inde aliquid operandi, ille 
non est negotiator. Qui autem comparat 
rem, ut illam ipsam integram & immutatam 
dando lucretur, ille est mercator, qui de 
templo Dei eiicitur. 

Het oordeel in het gratiaanse Decretum over de "usurarius" is 
hard. Hij is vermaledijder dan alle andere "mercatores", want hij 
verkoopt een door God geschonken, een door hem zelf niet gekochte 
zaak, en hij doet dit als "mercator", Na afloop van de geldlening 
(foenus) eist hij de zaak als zijn eigendom op, daarbij "aliena cum 
suis" wegschrapend (tollens) bij de schuldenaar. Een gewoon 
"mercator" daarentegen "non repetit rem venditam" . 

Velen koesteren hartgrondige afkeer van de usurarii. Omgekeerd 
wenst men ook in de eigen gemeenschap niet als woekeraar be
schouwd te worden. Men tracht de schijn van rechtzinnigheid te 
bewaren en neemt zijn toevlucht tot rentekoop 3), soms verwacht 

1) Petrus de Honestis in Migne PL 163, kol. 746 (Liber lil, cap. 29: 
de negotiatore ecclesiae). 

2) c. 11 D 88. 
3) de Blécourt--Fischer, a.w., nrs. 131 en 209. 
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men heil van een maatschap (societas1) ). Iets later in de tijdsorde 
tracht men, in Florence en elders, zijn doel te bereiken door gefin
geerde verkooptransakties te verbinden met evenzeer verzonnen 
terugkooptransakties. Deze listige koppeling wekt naar buiten de 
indruk van onschuldige ruilovereenkomsten, die nochtans de 
gelegenheid bieden tot het verkrijgen van rente (baratto-kon
trakten) 2). 

Het werkelijke leven dwong tot nadere bezinning over het usura
vraagstuk. Aan geldleningen, waarbij rente werd bedongen, viel 
op de duur niet te ontkomen. De tijd van Thomas' opusculum 
vormt een overgangsperiode, waarin het usura-monster in het 
groeiend handelsverkeer telkens opduikt en dit verklaart dat we 
de "usura" in het advies van de Aquiner voortdurend ontmoeten. 

De gedachte van het Decretum iets van God in de handel te 
betrekken vormt een welkome overgang naar een beschouwing van 
het "tempus vendere". 

Rest het vraagstuk van het "tempus vendere". Het betreft hier 
een denkbeeld - misschien wel een al te zeer verwaarloosd kern
punt in de middeleeuwse bestrijding van de woeker - waarop 
Thomas herhaaldelijk terugkomt en waartegen hij naar het schijnt 
niet te overbruggen bedenkingen koestert. Zodra in de hem voor
gelegde vraagpunten ook maar iets voorkomt dat naar "tempus 
vendere" zweemt, verzet hij zich daartegen en weet hij van geen 
wijken. De hedendaagse mens, zo geheel vertrouwd, ja vergroeid 
met de gedachte "time is money", moet de houding van Aquiner 
'tegenover het verkopen van de tijd wel zo ongewoon voorkomen 
dat het speuren naar een verklaring van de bedenkingen tegen het 
"tempus vendere" alleszins verantwoord is. Het verbod de tijd 
min of meer tot koopwaar te maken lijkt op het eerste gezicht 
inderdaad vreemd, maar een benadering van het verbod uit het 
middeleeuwse denkleven zelf kan toch enigszins verhelderend 
werken zodat begrip ontstaat voor de bezwaren die Thomas en 
anderen hadden. 

Voorop moge staan dat de bezwaren geen bedenksels van Thomas 
zelf zijn. Reeds lang voor de "doctor communis" stond men 

1) Hagenauer, a.w., 101- 103. 
2) Doren, a.w., I 443, 519-520. Doren wijst nog op een la.a.tste red

middel : "Als letztes aOOr blieb, urn die Gefahren einer jenseitigen Vergeltung 
irdischen Wuchers als einer erklärten TodsÜDde abzuwehren, da.nn noch 
die vor dem Priester in extremis erklärte Reue und die Stiftung einer 
grösseren, aOOr selbstverständlioh nie dem "erwuoherten" Wert entspreehen
den Summe zu wohltätig-kirehliehen Zweeken "pro incertis", d. h. für 
alle die Fälle, in denen etwa der Sterbende sieh während seines Lebens, 
natürlieh unwissentlieh, gegen die kirchliehen Wuehergesetze vergangen 
haOOn könnte" (blz. 520). 
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afwijzend tegenover het te gelde maken van de tijd ten eigen 
behoeve: de tijd was een zaak van God en van God alleen, en het 
ging niet aan dat de mens er een koopwaar van maakte met als 
etiket: persoonlijk profijt. 

Petrus Cantor (t 1197) keert zich in zijn Verbum Abbreviatum 
tegen het "tempus vendere". In dit werk betoogt hij dat de duivel 
op teruggave van het "talentum peccati" geen prijs stelt, want hoe 
langer dit "talentum" bij de zondaar blijft des te meer neemt het 
toe in gewicht en betekenis. Dat Cantor de zonde (hier: de niet 
in de biecht beleden en vergeven zonde) in het beeld vangt van een 
muntstuk, vindt zijn verklaring in de opzet van de schrijver dat 
hij een vergelijking met de woekeraar wil maken. Zoals de duivel 
te werk gaat zo handelt ook de "fenerator" (geldschieter): hij 
leent zijn evennaaste een "talentum pecuniae". Cantor acht dit 
laatste nochtans erger (pejor) dan wat de duivel doet, want ten
slotte verstrekt de "auctor omnis malitiae" een talent in leen dat 
hij toch nog altijd een "talentum suum, non alienum" mocht noe
men. De geldschieter daarentegen leent de medemens niet een 
"talentum suum", maar een "talentum Dei". Petrus Cantor ver
volgt: de fenerator had er zijn naaste om niet (gratis) mee moeten 
helpen, in werkelijkheid leent hij op een nietswaardige manier 
(nequiter) geld tegen rente uit. In de verhandeling volgen dan 
voor ons doel verhelderende woorden: van de geldschieter wordt 
gezegd dat hij iemand is "qui etiam tempus vendit, ut propter 
dilationem temporis majorem plus lucri recipiat" 1). Wie aldus van 
de tijd (dilatio temporis ) profiteert maakt zich volgens Cantor aan 
woeker (usura) schuldig. Wie zo handelt vergelijkt de schrijver van 
het Verbum Abbreviatum met een slang en met kankerziekte, die 
voortwoekert (serpit) en langzamerhand zodanig toeneemt dat ze 
tenslotte het hele lichaam overdekt. Hij besluit met de regel van 
Lucanus: "Rinc usura vorax avidumque in tempore fenus". 

Bij het derde vraagpunt opperden we de mogelijkheid dat 
gekochte koopmansgoederen niet in gereed geld betaald werden, 
maar dat de koper na een novatie een schuldbekentenis tekende 
terzake van geleend geld en wel voor een hoger bedrag dan de 
eigenlijke koopprijs. In het z.g. geleende kapitaal nam men een 
bedrag voor rente op: in het opusculum is dan ook sprake van 
mensen die geld "mutuo cum usuris" ontvangen. Als voorwendsel 
voor de verhoging van het eindbedrag gebruikt men het betalings
uitstel. Thomas signaleert hier onmiddellijk "tempus vendere", een 
gedachte die we dus in de verhandeling van Petrus Cantor al aan
treffen 2). 

1) Petrus Cantor, Verbum Abbreviatum in: Migne PL 205, kol. 157 (nr. 131). 
2) Nikel, Allgemeine Kulturgeschichte (21907) 370; Schaub, a.w., 178. 
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Diepgaander dan Cantor houdt Willem van Auxerre - Guiller
mus Altissiodorensis (t tussen 1231 en 1237) - zich met de gedachte 
van het "tempus vendere" bezig. We zullen er iets meer aandacht 
aan hebben te schenken, te meer omdat Guillermus in Parijs tot de 
leermeesters van Thomas behoorde. Vooral deze laatste omstandig
heid opent het perspektief dat de Aquiner in de ban geraakte van 
de leermeester. 

Wat betoogt Willem van Auxerre nu eigenlijk? 
Zijn Summa Aurea 1) bevat een verhandeling over de "usura" 2), 

waarvan een onderdeel het opschrift draagt "de casibus qui sunt 
ex incertitudine temporis" en juist hierin besteedt de schrijver 
nogal zorg aan de gedachte van het "tempus vendere". Hij tracht 
een bevredigende verklaring ervoor te vinden dat mensen de tijd 
niet mogen verkopen. Nu moge in het middeleeuws denken in onze 
dagen veel verouderd heten, dit neemt niet weg dat de geschriften 
van de geleerden uit de 12de en 13de eeuw voortdurend getuigen 
van ernst en diepte in het denken over de dingen die God en mensen 
aangaan. Tot deze geleerden van formaat behoort ongetwijfeld 
Willem van Auxerre en bij het zoeken naar een opheldering voor 
zijn afwijzende houding met betrekking tot het verkopen van de 
tijd legt hij er een sprekend getuigenis van af dat hij met het 
vraagstuk, dat veel middeleeuwers geen rust liet, ernst maakte. 

In een "solutio", of eigenlijk in een nadere toelichting van 
enkele opgeworpen vragen (casus) komt het "tempus vendere" aan 
de orde. We verdiepen ons niet in alle bijzonderheden van de ver
schillende casus. We beperken ons tot enkele details die voor ons 
doel van belang zijn, ook al omdat de "solutio" van Willem van 
Auxerre zelf zich niet strikt aan inhoud en volgorde der problemen 
houdt. 

De eerste casus, in de ik-vorm gesteld, luidt: ik verkoop u mijn 
koren (bladum) onder beding dat gij mij zoveel teruggeeft (reddas) 
als dat koren waard zal zijn op het moment waarop het dit jaar de 
hoogste prijs zal bereiken. Is hier nu sprake van een "contractus 
usurarius"? Uit het feit dat aan de transaktie een "reddere" te pas 
komt blijkt wel dat we niet met een werkelijke koop-verkoop 
hebben te maken, want daarbij zou een teruggave geen zin hebben, 
althans zeer ongebruikelijk zijn. Na al wat we zagen denken we 
veeleer aan een verkapte geldlening. 

Op de zoëven gestelde vraag volgen nu een "videtur quod sic" 

1) De Summa Aurea (in IV libros Sententiarum) was in de boekerijen 
hier te lande niet te vinden. We ra.a.dpleegden de Parijse uitgave van 1500, 
hierbij gebruik makend van een microfilm (in ka.a.rtvorm) wa.a.rover het 
Alb.-rtinum te Nijmegen beschikt. Ook het Ca.nisianum te Ma.a.stricht 
schijnt deze microfilm te bezitten. 

2) Lib. III, tra.ctatus 21 (fol. 222 verso). 
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en een "contra", beiden nader beredeneerd. In het pro-gedeelte 
staat onder meer dat de verkoper de bedoeling heeft iets terug te 
krijgen "preter Bortem": het kontrakt is dus - we verwachten 
niet anders - "usurarius". En nu het "contra". Hierin wordt 
betoogd dat het niet uitgesloten is dat het graan het hele jaar door 
minder waard kan zijn "quam modo", dus minder dan onlangs bij 
het afsluiten van de transaktie. Er kan bijgevolg twijfel rijzen met 
betrekking tot de vraag, of de koper door deze overeenkomst 
"deceptum sit": de partij-afspraak kan er voor hem op neerkomen 
dat hij meer, maar misschien ook minder dan het kapitaal (sors) 
kwijtraakt 1). De casus besluit met de woorden: ergo contractus 
iste non est usurarius 2). 

We komen tot de "solutio" van Willem van Auxerre zelf3) .. 
Volgens hem gaat de redenering van zoëven niet op. Van mutuum 
is hier geen sprake 4), zodat ook de gedachte aan "usura" wegvalt. 
Maar hiermee is de zaak voor Willem van Auxerre niet afgedaan. 
Hij ontwikkelt denkbeelden die juist licht werpen op de problema
tiek van het "tempus vendere". 

De schrijver wijst erop dat er personen zijn die men "directe" 
als woekeraars heeft te béschouwen. Deze kwalifikatie geldt voor 
anderen slechts "indirecte". Tot de eerste groep behoren wie bij
wijze van mutuum aan een ander iets verstrekken met de bedoeling 
"ut aliquid habeant preter sortem" . Onder de indirekte woekeraars 
rangschikt hij bijvoorbeeld (videlicet) personen die ter ontduiking 
van het "preceptum" (dit slaat op renteverbodsbepalingen, kerk
rechtelijke en misschien andere) het gesloten kontrakt veranderen. 
Ze handelen in strijd met het bij Lukas (6 : 35) te vinden bijbels 
voorschrift : mutuum date nichil inde sperantes 5). Soms brengen 
deze mensen alleen een wijziging in de benaming van het kontrakt 
aan. Willem van Auxerre vermeldt als voorbeeld het geval waarin 
iemand een ander geld verstrekt, maar niet als mutuum doch 
onder de betiteling van koop-verkoop (non do .... mutuo, sed 
vendo) 6). Toch acht hij deze gedraging maar schijn. Hetgeen hier 

1) Het woord "sors" bevestigt de zoëven gemaakte veronderstelling dat 
we hebben te denken aan een verkapte geldlening. 

2) Fol. 225. 
3) Fol. 225 verso. 
4) Formeel moge er geen mutuum zijn, feitelijk kwam de korentra.nsaktie 

op een geldlening neer. 
5) Verg. over het rentevraagstuk in het Oude Testament: Sikkema., De 

lening in het Oude T/18tament (prs. Leiden 1957) 8-37. De teksten (Deuterono
mium, Exodus, Spreuken enz.) hebben meestal het lenen aan armen of aan 
mensen die tijdelijk in nood verkeren op het oog. Men leent de Heer, Die 
deze weldaad zal vergelden. Rente zou dus misplaatst zijn. 

6) Deze opmerkingen houden verband met hetgeen in de C88US gesteld 
wordt. 
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gebeurt is hetzelfde als had de verstrekker van het geld gezegd: 
do tibi mutuum. Soms is er volgens de schrijver "fraus" tegen het 
preceptum aanwezig doordat men het kontrakt in een andere 
kleedij steekt (mutuando contractum). Hiervan geeft hij twee 
voorbeelden en in een van beide komt het "tempus vendere" ter 
sprake. In de Summa A urea leest men onder meer: 

sicut iste qui emit bladum in terra volens 
dare pecuniam suam mutuo 1) et qui vendit 
suas merces carius propter terminum: huius
modi homines faciunt fraudem precepto dei 
et vendunt tempus. Unde usurarü dicuntur, 
licet indirecte. Proprium enim est usurarü 
vendere tempus, et propter hoc dicitur in 
Eccle. 2) de avaro germano fratre 3) usurarü: 
avaro nichil est scelestius vel trunculen
ti us 4). 

Volgens de Summa Aurea handelt de woekeraar "contra triplicem 
legem": tegen de lex divina (mutuum dare nichil inde sperantes 5)), 
verder tegen de lex naturalis et humana (quod vultis ut faciant 
vobis homines et vos eadem facite) en tegen de lex naturalis et 
universalis. De inbreuk op de laatste wet vergezelt de navolgende 
toelichting: "quia (of: quod) vendit tempus quod commune est 
omnium creaturarum. Dicit enim Augustinus 6) quod iudicium est 
summe largitatis dei quod quaelibet creatura compellatur dare 
seipsam". De bedoeling van deze toelichting wordt verduidelijkt 
in hetgeen volgt: "Sol enim compellitur dare seipsum ad illuminan
dum, et similiter terra compellitur dare quidquid potest, et similiter 
aqua. Nichil autem ita generaliter dat se sicut tempus quia velint 
nolint res tempus habent". Zon, aarde en water, maar vooral ook 
de tijd zijn dingen die alle schepselen ten goede dienen te komen: 
de enkeling mag er zich de beschikking niet over aanmatigen. Het 
betoog gaat verder en betrekt nu de woekeraar in de redenering: 
"quia ergo usurarius vendit quod de necessitate est omnium 

1) Dit betreft het geval van de casus. W. v. A. zegt hier met zoveel 
woorden dat de korenkoop een (verkapte) geldlening is. 

2) Ecclesiasticus 10 : 9. 
3) In de tekst staat: de avaro gfa usurarü. De abbreviatuur gfa menen 

we als "germano fratre" te mogen oplossen. Vrij vertaald zouden we dan 
zeggen: de vrek, een broertje van de woekeraar. 

4) In de tekst staat: truqu8• 
5) De strijdigheid met de lex divina en haar motivering met de bijbel

tekst komen in de druk van 1500 twee keer achter elkaar voor. 
8) We hebben deze tekst bij Augustinus niet kunnen terugvinden. Zou 

hij wel van de kerkvader zijn? 
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creaturarum commune creaturis omnibus iniuriatis 1) et lapidibus. 
Unde si homines tacerent contra usurarios lapides clamarent si 
possent. Et hec est una causa quare ecclesia ita persequitur usura
nos. Unde maxime contra illos dicit deus: cum accepero tempus, 
id est cum tempus ita erit in manu mea quod usurarü non possint 
ipsum vendere, tunc iusticias iudicabo" 2). 

Samenvattend kunnen we zeggen dat Willem van Auxerre de tijd 
inderdaad en in volle ernst, geheel in de geest van middeleeuwse 
religiositeit en vroomheid, als een zaak van God beschouwt, ook 
als iets dat mitsdien " commune" moet zijn en blijven ten behoeve 
van alle schepselen. Niemand mag er persoonlijk als over het zijne 
beschikken. Doet hij dit toch, bijv. bij een kooptransaktie of bij 
een geldlening, dan raakt hij aan een "res aliena" en dit betekent 
woeker (usura). 

De schrijver van de Summa Aurea reageert nog op een tweede 
objektie 3). Hij noemde ze al als tweede voorbeeld van indirekte 
woeker. 

Iemand verkoopt een zaak duurder "quam valet" en hij doet 
dit "ad terminum et hoc ratione termini". De tijdsgedachte speelt 
dus door de transaktie heen. Wie aldus handelt beschouwt Willem 
van Auxerre blijkens de "solutio" als woekeraar. Volgen we hem 
in zijn redenering op de voet. 

Doet een verkoper een zaak voor dezelfde prijs van de hand als 
waarvoor hij ze zelf verwierf en ontvangt hij de koopsom onmiddel
lijk (statim) dan levert dit kontrakt generlei konflikt op met het 
"preceptum dei" en van tijd verkopen kan vanzelfsprekend even
min sprake zijn (nec vendit tempus). Toch geeft de schrijver toe 
(concedimus), en hij betracht daarbij de vereiste omzichtigheid, dat 
een verkoper zondigt indien hij een koper misleidt (decipiat). Hij 
overweegt namelijk dat bij een doodgewone kooptransaktie (in 
simplici venditione et emptione) zowel verkoper als koper bedrogen 
kunnen worden (potest decipi): hij denkt aan een koper die minder 
(minus) betaalt (dat) "quam dare potest" 4), aan een verkoper die 
meer ontvangt, meer - dit zal bedoeld zijn - dan de werkelijke 

1) In de microfilm is dit woord slecht leesbaar. Of er inderda.ad "iniu
riatis" staat daarvan zijn we niet geheel zeker. 

2) Psalm 74 : 3: Cum accepero tempus ego iusticias iudicabo. In de tekst 
staat verkort: cü accepero tps i. cü tps ita erit, enz. Blijkbaar geeft W. v. A. 
hier een eigen toelichting op de psalm-woorden "cum accepero tempus" 
(i. = id est). 

8) Er is nog een derde objektie, maar die laten we verder rusten. Ze 
betreft de verkoop van een prioraat (prioratus) in strijd met het "preceptum 
dei". Iemand koopt dit kloosterambt "pro expectatione temporis" : usurarius 
iudicandus est. De leeftijd (iuvenis of senex) is hierbij van belang. 

4) Deze formulering is wel uitermate vaag. 

65 



66 THOMAS V AH AQUINO ALS RAAD8l1lA.N V AH T08KAANSE KOOPLIlI:DBN 

waarde van de zaak waar het om gaat. Dit heeft er volgens de 
"solutio" toe geleid dat de lex humana bepaalde: "quod si in 
contractu venditionis et emptionis decipiatur aliquis ultra medieta
tem iusti precii, quod deceptus possit agere contra deceptorem" 1). 
Volgens de lex divina daarentegen kan men een zaak nimmer 
bewust boven haar waarde "sine peccato" verkopen. 

Wat Willem van Auxerre bewogen heeft zich zo radikaal tegen 
het "tempus vendere" te keren is uit het voorafgaande wel duidelijk. 
Behalve hij en Petrus Cantor schenkt ook Bonaventura (t 1274) 
aandacht aan het vraagstuk. Zijn betoog is niet alleen van belang 
omdat ook hij in zijn gedachtengang bij het romeins recht aan
sluiting zoekt, maar ook en vooral omdat hij tot 1255 in Parijs 
doceerde. De strijd tegen het verkopen van de tijd is van de hoogte 
van indrukwekkende leerstoelen gevoerd. 

Bonaventura stelt de vraag: waarom is van "usura" geen sprake 
wanneer ik een kledingstuk (vestis) of een paard (equus) of een huis 
(domus) in gebruik afsta (accommodo), terwijl dat bij geld wel het 
geval is 1 2) Hij geeft op de gestelde vraag ten antwoord (dico): 
met betrekking tot een vestis, equus of domus wordt u een "usus 
ex re" ter beschikking gesteld, daarentegen kan men niet van een 
gebruik (usus) "ex pecunia" spreken 3). Aan woeker (usura) kan 
bij de drie genoemde gebruiksvoorwerpen bijgevolg niet gedacht 
worden 4). Bonaventura denkt nu hardop romeinsrechtelijk. Hij 
schrijft: bij mutuum wordt iets van het mijne tot het uwe, en 
wanneer gij uit dat mutuum iets verwerft tengevolge van uw eigen 
vlijt (industria) en ik daarvan iets terugeis (repeto), dan geldt 
onverbiddelijk: "vendo tempus quod est commune, et quod non 
est licitum vendere". Dat "quod est commune" geeft de gedachte 
weer die we bij Willem van Auxerre aantroffen. Bonaventura ver
duidelijkt zijn redenering. Hij zegt: bij in gebruik afstaan (in 
accommodata) wisselt de zaak niet van eigenaar zoals dat bij geld 
ingeval van mutuum geschiedt. Bovendien: "non minoratur 
pecunia nec peioratur, sicut contingit in domo vel veste vel equo, 
quia oportet pecuniam reddere totam et integram". Hij besluit zijn 
betoog met de woorden: "Et ideo, cum ex usura homo petit aliquid, 
est ibi perversio ordinis et appropriatio communitatis; et debet 
quilibet sibi de hoc cavere. Sic igitur, quando fit circumventio cum 
pactione iniqua, dicitur usura". 

1) Bedoeld is hier het romeins recht, althans de uitlegging die men er 
aan gaf. 

2) Bonaventura, Opera omnia (uitgave Quaracchi 1891) V 528 (Collatio 
VI nr. 19). 

3) Bonaventura deelt blijkbaar niet de mening van Azo. 
4) Bonaventura last hier de gedachte in': Quidam credunt, quod usura 

sit mala, quia prohibita; sed certe est prohibita., quia mala. 
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Ook in de gedachtengang van Bonaventura ligt de reden van 
het verwerpelijke van "tempus vendere" in het zich toeëigenen 
van wat "commune" is. De "doctor seraphlcus", geboren in 
Bagnorea in de buurt van Viterbo, ziet in het verkopen van de tijd 
een omverwerping van de orde, een zich aanmatigen van iets dat 
de gemeenschap toekomt. 

Uit het voorafgaande blijkt dat op de voorgrond tredende tijd
genoten en oudere geleerden de opvatting van Thomas met betrek
king tot het " tempus vendere" deelden. De Aquiner heeft een 
standpunt ingenomen dat we bij de dichters, klankborden van wat 
er in een gemeenschap leeft, tot in de 14de eeuw toe terugvinden. 
Wanneer Willem van Hildegaersberch (14de eeuw) de woekeraars 
aan de kaak stelt, schrijft hij 1) : 

Nu heeft die woeckenaer ghebrocht 
Den ghlerighen mensch in sulc ghedrocht, 
Eer hl den armen staet in staden, ' 
Müede moeten eerst verzaden, 
Heimelijck of onverborghen. 
Die duuster nacht, den dach van morgen 
Vercoopt die woeckenaer te voren; 
Doch en heeft hl niet een coern 
Anden tijt die hl vercoopt ; 
Want ans hem God, hl wert ghestroept 
Van sijnre hoecheit niet onweerden: 
Men wijst dat lichaem totter aerden, 
Die ziel ter hellen wert verdoempt. 
Als daer die dach van morghen comt, 
Die hl te voren heeft vercoft, 
Als alle zonders sijn bedocht 
Mit bedinghe inder heiligher kercken, 
Beyde van papen ende van clercken .... 

Tenslotte mogen we een passage uit het 14de eeuwse leerdicht 
Die Spiegel der Sonden niet vergeten 2) : 

Die eerste quaetheit is, des zijt vroet, 
Dat si den lieden vercopen die tijd, 
Die gemene is der werelt wijt. 
Al is dat erdsche goet geparseelt. 

In de Spiegel resoneren gedachten die we bij Willem van Auxerre 
beluisterden. Maar niet alleen onder de dichters, ook onder de 

1) Gedichten van Willem van Hildega.ersberoh (uitgave Bisschop-Verwijs 
1870) 162: LXXX: Vanden Woeckena.er, regels 73 vlg. 

2) Die Spiegel der Sonden (uitgave Verdam 1900) 51 : deel I regel 3980 vlg. 
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14de eeuwse juristen blijft het urusa-vraagstuk aktueel. Naar 
aanleiding van een Digesten-tekst 1) stelt Baldus van Perugia in 
zijn kommentaar op het Digestum Vetus de vraag "an percipere 
usuram repugnet non solum religioni, sed rationi" 2). Religio en 
ratio blijken nog steeds bij de oplossing betrokken te zijn. 

Het opusculum van Thomas bleek voor de rechtshistoricus niet 
zonder belang te zijn. Het vergunde ook een blik in de geestes
geschiedenis van een eeuw vol spanningen. De rekonstruktie van 
de tot de Aquiner gerichte vraagpunten vormde als vanzelf een 
gerede aanleiding de usura-problematiek en dat voor de heden7 
daagse mens min of meer vreemde verzet tegen het verkopen van 
de tijd aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Zowel de 
analyse als de synthese zal, naar we vertrouwen, enige klaarheid 
hebben gebracht in de houding die men gedurende de 13de eeuw 
ten aanzien van allerlei vraagstukken uit het dagelijkse leven 
meende te moeten aannemen. 

Hoe men in een bepaalde tijdsfase vrede en orde onder mensen 
overeind houdt, is altijd een zaak die latere geslachten weet te 
boeien. Het komt veelal aan op een zorgvuldig zoeken naar de 
juiste verhoudingen en waarden in een bepaalde gemeenschap, 
waarover zich ooit een paradijsvloek ontlaadde. In de befaamde 
ius-definitie - ius est ars boni et aequi - valt de klemtoon naar 
onze overtuiging nog altijd op de "ars". De geestelijke strijd om 
belangrijke rechtsgoederen, die we aan de hand van Thomas' 
werkje van nabij mochten volgen, had tot inzet de bescherming 
van rechtsgoederen zoals die van de justitia, van het mijn en dijn. 
Kwesties als die van de woeker (usura) en van de rechtvaardige 
prijs hielden de gemoederen in beweging, maar ook de geesten. Van 
de peccatum-gedachte moge de tegenwoordige jurist zich goeddeels 
gedistancieerd hebben, voor de middeleeuwer was ze onverbrekelijk 
met de menselijke gedragingen in haar rijke verscheidenheid ver
bonden. Juist deze omstandigheid maakt het volgen van de 
geestelijke worsteling des te aantrekkelijker. 

Bij het oplossen van vragen die het middeleeuws geweten bezig
hielden treft telkens de ernst waarmee Thomas en anderen de 
problemen onder het oog zien. De tegenstelling tussen konservatief 
en progressief is niet van déze tijd, ze is van alle tijden. Ook gedu
rende de middeleeuwen vormde ze een realiteit. We zagen hoe 
Thomas breed open stond voor de noden van zijn dagen, maar in 
zijn sententies wil hij toch altijd verantwoord zijn voor het forum 

1) D. 22. 1. 1. 1. 
2) Baldus, Commentaria in 8BCundam Digeati VeteriB partem (Venetiis 

1572) fol. 192 n. 2. 
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van eigen geweten. Is hij in zijn uitspraken meestal zeer stellig, 
de omzichtigheid en de prudentie die hij telkens in het besproken 
opusculum betracht zullen niemand ontgaan. 

Het is niet juist te vragen wat de middeleeuwer over een bepaalde 
kwestie dacht. Er bestond verscheidenheid in de meningen, ook 
wanneer deze betrekking hadden op voor mensen uitermate belang
rijke zaken. We gaan hiervoor nog een laatste keer te rade bij 
Willem van Auxerre. We zagen hoe hij van oordeel was dat een 
koper door misleiding van een koper kon zondigen. De schrijver 
van de Summa A urea was realist genoeg om te weten dat dergelijke 
misleidingen in het leven van alle dag voorkwamen en hieruit leidt 
hij af dat de lex humana tot de romeinsrechtelijke oplossing van 
de "laesio enorIllis" gekomen is. Maar mag de schending van 
belangen "ultra medietatem" bij het verwezenlijken van de "ars 
boni et aequi" een bevredigende grens heten 1 Eigenlijk nauwelijks. 

Willem van Auxerre betracht in het zakenleven, het valt niet 
te ontkennen, een zekere breedheid. Hij zegt immers dat iemand 
een zaak mag verkopen tegen de prijs die hij ervoor kan maken 
(licet vendere quantum potest). Hij gewaagt niet van markt
waarde, ook niet van rechtvaardige prijs. Wel stelt hij als voor
waarde: dat er geen bedrog in het spel mag zijn (dummodo per 
mendatium non vendat ) en dat de verkoper niet in konflikt mag 
komen met zijn geweten (nee contra conscientiam suam). In 
theorie en als leidraad lijkt dat heel mooi en waar, maar wat komt 
er in de praktijk van terecht 1 Zakenmensen komen hier voor 
moeilijke beslissingen te staan. Thomas wist dit, Willem van 
Auxerre evenzeer. De laatste zoekt een oplossing bij Aristoteles. 

Bij de opbouwen toelichting van de casus, waarvoor Willem van 
Auxerre in zijn "solutio" een oplossing geeft, is op de Stagiriet een 
beroep gedaan ter verdediging van de stelling dat een bepaalde 
overeenkomst - bedoeld is die waarbij een verkoper "vendit 
merces suas respectu futuri pro maiori precio quam valeant in 
tempore contractus et vendit secundum estimationem boni viri et 
sapientis" - geen "contractus usurarius" zou zijn 1). Aristoteles 
zou gezegd hebben: "bonus in singulis videt verum" en op grond 
van diens inzichten zou men bij de transaktie tot een bevredigende 
regeling kunnen komen (regula et mensura). Willem van Auxerre 
neemt deze redenering niet over, want over het "quantum possit 
vendere vel non plus" laat de griekse wijsgeer zich niet uit (non 
determinat). Aristoteles heeft niettemin aandacht voor de "caritas 
boni viri et sapientis in singulis", maar in geheel ander verband. 

1) Summa Aurea fol. 225. 
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Het gaat om een passage in de Ethica NiCO'l'TUJ.Chaea 1), die in de 
vertaling van Willem van Moerbeke (geb. ca 1220), een vertaling 
die ook Thomas gebruikte, als volgt luidt: 

Studiosus enim singula iudicat recte, et in 
singulis verum ei apparet. Secundum unum
quemque enim habitum propria sunt et bona 
et delectabilia. Et differt plurimum forsitan 
studiosus hoc, verum in singulis videre 
quemadmodum regula et mensura existens 
ipsorum 2). 

De "vir bonus et sapiens" zal een uitkomst weten te vinden, ook 
in de moeilijkheden van het zakenleven. De "studiosus" zal alle 
dingen in hun afzonderlijkheid op de juiste manier beoordelen. Hij 
zal in zijn oordeelvorming alle facetten van een situatie betrekken. 
Hij, de G1Cov{}atoç, de eerlijke, de rechtschapene zoals de Stagiriet 
hem noemt, is in staat zich in alles rijpelijk te bezinnen, want hij 
ziet in alles het ware, omdat hij zelf regel ("avc.óv) en maat (,uheov) is 
in de domeinen van het goede en van het aangename. Hij zal zich 
bij kooptransakties wachten voor bedrog. Hij volgt de weg van 
zijn persoonlijk geweten. 

1) Ethica Nicom. III 4; 1113a 29-33. 
2) St. Thomae Aquinatis in decem libros Ethicorum Aristotelis ad 

Nichomachum expositio (uitgave Spiazzi 1949), Lectio X, 138. 
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BIJLAGE 1) 

Carissimo sibi in Christo fratri Jacobo Viterbiensi, lectori Floren
tino, frater Thomas de Aquino salutem. 

[I] 

Recepi litteras vestras in quibusdam casibus super quibus Electi 
Capuani et meam sententiam petebatis. Super quibus collatione 
habita cum eodem Capuano Electo et postmodum cum Domino 
Hugone Cardinali, duxi ad primum casum taliter respondendum: 
Quod - supposito quod illa consuetudo de dilatione solutionis 
usque ad spatium trium mensium, sicut proponitur, sit ad commune 
bonum mercatorum, scilicet pro expediendis mercationibus, et non 
in fraudem usurarum introducta - videtur esse distinguendum. 
Quia aut vendit venditor suas mercationes ad terminum praedictum 
ultra quantitatem iusti pretü propter expectationem, aut secundum 
iusti pretü quantitatem. 

Si primo modo, non est dubium usurarium esse contractum, cum 
expectatio temporis sub pretio cadat. Nec potest esse excusatio si 
secundus venditor sit primi minister, cum ob nullam causam liceat 
pro termino expectationis pecuniae pretium augeri. 

Si autem secundo modo, non est usura. Nec obstat si pro minori 
pretio daret si statim sibi pecunia solveretur. Quod per simile potest 
in allis debitis videri ; quia si alicui debeatur aliquid ad certum 
terminum, quandocumque de eo quod est sibi debitum dimitteret 
si sibi citius solveretur, in quo casu constat eum cui debetur ab 
UBurae peccato omnino esse immunem. Licet enim plus accipere de 
debito propter temporis dilationem usuram sapiat, minus tamen 
accipere ut sibi citius solvatur usuram non sapit, maxime ex parte 
eius qui minus recipit, quamvis ex parte eius qui minus dat ut 
citius solvat, videatur esse aliquis modus usurae cum spatium 
temporis vendat. Unde etiam in casu proposito plus esset de usura 
timendum emptori qui ubi ante tres menses solvat minus, iusta 
extimatione pannos emit, quam venditori qui minus accipit ut 
citius ei solvatur. 

[11] 

Ex quo etiam patet quid sit dicendum ad secundum casum. Quia 
si mercatores Tusciae portantes pannos de nundinis Latiniaci, ut 

1) Ontleend aan: S. Thomae Aquinstis Opusculs Theologica. (uitgave 
Marietti) I (1954) 185-186. 
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eos usque ad tempus Resurrectionis expectent, plus vendant 
pannos quam valeant secundum communem (!) forum, non est 
dubium esse usuram. Si autem non plus quam valeant sed quantum 
valent, plus tamen quam acciperent si statim eis solveretur, non 
est usura. 

[lIl] 

In tertio casu similiter dicendum videtur. Quia si illi qui pecuniam 
mutuo cum usuris accipiunt, illam usuram recuperare volunt plus 
vendendo pannos quam valeant propter expectationem praedictam, 
non est dubium esse usuram cum manifesta 1) tempus vendatur. 
Nec excusantur ex hoc quod volunt se conservare indemnes, quia 
nullus debet se conservare indemnem mortaliter peccando. Et licet 
expensas alias licite factas, puta in portatione pannorum, possint 
licite recuperare de eorum venditione, non tamen possunt recuperare 
usuras quas dederunt, cum haec fuerit iniusta datio; et praesertim 
cum dando usuras peccaverint tanquam occasionem peccandi 
usurariis praebentes, cum necessitas quae ponitur - ut scilicet 
honorabilius vivant et maiores mercationes faciant - non sit talis 
necessitas quae sufficiat ad excusandum peccatum praedictum. 
Patet enim a simili quia non posset quis in venditione pannorum 
recuperare expensas quas incaute et imprudenter fecisset. 

[IV] 

Patet etiam ex praedictis quod in quarto casu cum quaerebatur. 
Nam ille qui ad certum terminum debet, si ante terminum solvit 
ut ei de debito aliquid dimittatur, usuram committere videtur, quia 
manifeste tempus solutionis pecuniae vendit. Unde ad restitutionem 
tenetur. Nec excusatur per hoc quod solvendo ante terminum 
gravatur, vel quod ad hoc ab aliquo inducitur, quia eadem ratione 
possent omnes usurarii excusari. 

Haec est mea et praedictorum, scilicet Electi Capuani et Hugonis 
Cardinalis, in praedictis casibus firma et determinata sententia. 
Vale. 

1) Men leze "manifeste". 
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