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gen, p. 68 noot 28 over Appingedamin Groningen,p. 83 over regulierenuit
Groningenen Aduard, p. 89 voetnoot97 over Oost-Friesland,en p. 92 over
de jezuïeten te Groningen. Op p. 95 trekt de auteur vergelijkingen fussen
Friesland en Groningen, terwijl het onderdeelover Groningen op p. 105
begint. Op p. 97 gaat het over geestelijkenals arbitersin Groningen,p. 104
over een pastoor te Bedum, p. 124 over de keuze van predikanten in de
Ommelanden enzovoort. Ook het omgekeerdekomt veelvuldig voor. Men
moet er dus attent op zijn waar een bepaaldgewest, stad of dorp ligt en df in
dit boek de bewijslastvan een beweringper gewestin orde is.
Inzake de geestelijkheidzegt de auteur op p. 10: 'De meestetheologiestudenten uit Friesland of Stad en Lande behoordentot een kloosterorde'. Direct
daarop volgt een wat ongelukkig geformuleerde redenering: 'Zeker in de
vijftiende en zestiendeeeuw werd de theologiestudiein bepaaldekloosters
gewaardeerd,want veel van de theologenbrachtenhet tot abt of prior'. Nu
eens schakeltZijlstra ordepriestersuit omdat zij moeilijk te identificeren zijn
en van buiten Frieslandkwamen (p. 74), of omdat Friese kloosterseen allochtone aangelegenheidwaren (p. 82), dan weer betrekt hij reguliere pertoch weer in zijn redeneringen(bijvoorbeeld
sonen uit dit studentenbestand
op p. 83 een lector van het dominicanenkloosterte Groningen en een Aduarder monnik - lees: cisterciënzermonnik te Aduard; op p. 100 de [cistercienzerl abt van Klaarkamp). In feite schakelt de auteur ook de mogelijke
geleerdheiduit van studentendie zich via kloosters vormden. De rol van de
geestelijkheid in de maatschappijis in de Middeleeuwen in Westerlauwers
Friesland niet te onderschatten.Datgenewat de auteur ons op p. 290 in zijn
samenvattendebeschouwing over reguliere geestelijkenpresenteert, suggereert meer onderzoekdan hij in feite gedaanheeft. Hij geeft aan dat in vergelijking met literatuur elders (Noord-Brabant, Duitsland) de Friese geestelijken niet geleerdergenoemdmogen worden. Wel opvallendvindt hij - maar
ook dit is mijns inziens eerder een bevestigingvan een bestaandbeeld dan
iets nieuwsr - dat geestelijkenuit Friesland vaker dan hun standgenotenvan
elders aan juridische faculteiten studeerdenof gestudeerdhadden. Een mooi
voorbeeld van de toepassingvan juridische geleerdheidvermeldt Zijlstra
niet: drie geestelijkendie in de vroegsteperiode (1395) ais scheidsrechters
optraden, namelijk de dekensvan Boornego en Oostergo en de dominicaner
prior te Leeuwarden.2En het bestaanvan het dekengerechtte Leeuwarden

l.Op dit gebied heeft P. GERBENzoN,zoals Zijlstra ook aangeeftbij het hoofdstuk
'Bestuuren rechtspraak',diverseboekenen artikelen gepubliceerd.Zie ook E.H. BARY
'Synodeen seendrecht.Doorwerkingin middeleeuwsFriesland'
en M.P. vAN BuurENEN,
in: G. AcKERMANSe.a. ed., Kerk in beraad. Opstellen aangebodenaan prof. dr.
J.C.P.A. van Laarhoven(Nijmegen 1991)103-123.
2.J.A. MoL, De Fiese huizenvan de DuitseOrde (...) (l*euwarden1991)100.

in 1426 zou men op p. 97 kunnen vermelden.3Gelukkig vermeldt Zijlstra
wel het feit dat de abt van Aduard als mede-scheidsrechter
optreedt(p.97).
Maar de auteur heeft weinig aandachtvoor de rol van zowel regulieren als
seculieren. Voorts hanteerthrj op p. 112 het begrip 'confraters' voor (seculiere) pastoors, waar het een term betreft die eerder in zwang is bij regulieren. Wellicht zou hernieuwd onderzoeknaar met name de rol van de reguliere geestelijkheidiets meer opleveren.
Over het patronaatsrechtsuggereertZijlstra dat de parochianen(althansminstenseen deel ervan) de pastoorkonden kiezen. Elders heb ik betoogd dat de
middeleeuwsebronnen ook na 1300 zo schaarszijn, dat die conclusie niet zo
maar getrokkenkan worden.aHet verschijnselkomt inderdaadin de bronnen voor, maar daarbij moet de terminologie van geval tot geval bekeken
worden. Zo haalt Zijlstra op p. 66 noot 18 een geval van presentatieaan,
hetgeenniet identiek is aan benoemen.Ook wie de institutie verrichtte, moet
steeds goed worden nagegaan.Als Zijlstra beweert: 'De inspraak van de
parochianenin de Ommelandenin de keuze van de geestelijkenwas heel wat
geringer dan die in Friesland. Alleen de siruatiein de stad Groningen is goed
te vergelijken met die van de Friese steden' (p. ll2), dan stoelt deze bewering op te weinig gegevens,is zij terminologischonduidelijk en zeker ongenuanceerd,afgezien nog van het ontbreken van de noodzakelijketijdaanduiding waarvoor het beweerdemoet gelden.
Mijn kritische opmerkingen nemen niet weg dat ik, ondanks de zwakke zijden van dit boek, waarderingheb voor dit werk, in het bijzonder voor de
gekozen thematiek en de methodischebenadering.Afgezien van enkele zetfoutjes en slordighedenin de tekst (ook taalkundig)en de saaieomslag is het
boek goed afgewerkt en voorzien van de noodzakelijkelijsten van afkortingen, archivalia,universiteitsmatrikels,
bronnenen literatuuren een bruikbaar
register.
E.H. Bary

REACTIE
Het gebruik van anachronistische begrippen als eigendom
en erfpacht voor de middeleeuwse rechten op onroerend
goed
3.Zie P.SIPMAed., OudfriescheOorkonden.II ('s Gravenhage1933) 15 nr 13. Ook
aangehaald
in het in noot 1 genoemde
artikel,p. ll5.
4.'Priesterkeuzeen priester-aanstelling
tussenVlie en Wezer', Folk en tsjerke 3 (1993)
323-331.

r22
In nummer 3 van de lopende jaargang van Signum recenseerdeC.M.
CeppoN mijn dissertatieHusinghe ende hofstede.Een institutioneel-geografische studie van de rechtspraak over onroerend goed in de stad Utecht ín de
middeleeuwen.Zljn lof voor mijn boek betreft vooral het geografisch gedeelte; over het instirutionele is hij minder te spreken. Ofschoon hij er
bijvoorbeeld zijn waardering voor uitspreekt dat ik me aan 'de weerbarstige
rechtshistorische
materie' van de rechten op het onroerendgoed heb'gewaagd,acht hij de wijze waaropdat is gebeurd'niet gelukkig'. De recensent
stoort zich vooral aan de door mij gebruikte terminologie, niet alleen voor de
middeleeuwserechtsfiguren,maar ook die van het moderne recht. Zo maakt
hij bezwaar tegen de in de titel van mijn boek gebruikte uitdrukking rechtspraak in plaats van jurisdictie, en tegen het gebruik zonder nadere toelichting van de term onroerend goed, dat na de invoering van enkele delen van
het Nieuw Burgerlijk Wetboek 'onroerende zaken' moeten heten. Door de
invoering van deze nieuwe terminologie heeft er een soort omkering van
betekenis plaatsgevondenwaardoor althans voor juristen een zakenmaneen
goederenmanen een goederentreineen zakentrein geworden is. Anders dan
doorgaans in besprekingenhet geval is, onderbouwt Cappon zijn standpunt
en beveelt een alternatievemethodeaan op het punt van de voor de middeleeuwserechten op onroerendgoed te hanterenterminologie. Hierdoor is het
mogelijk direct op zijn recensie te reageren. Aangezien veel leden van
Signum op één of andere manier met de problematiekvan de aanduidingvan
die rechten te maken hebben, lijkt me een reactie in dit tijdschrift op haar
plaats. Het spreek vanzelf dat ik me hier maar tot een enkel probleemkan
problematieknader
beperken.Elders zal de in mijn dissertatieaangesneden
wordenuitgewerkl.
Het middeleeuwseinheemserecht kende niet het onderscheidtussen de eigendom als een ius in re sua enerzijds en de beperkte zakelijke rechten, de
iura in re aliena, zoals erfdienstbaarheden,vruchtgebruik, erfoacht en
opstal, anderzijds.tAls er al van een tegenstellinggesprokenkan worden,
dan kan men onderscheidenallodiuru, als goed dat van niemand 'gehouden'
werd, en goed dat wèl op een of andere wijze - bijvoorbeeld in leen, in tijns,
in erfelijke pacht - 'gehouden'werd. Dit 'houdenvan' hield in oorsprongin
dat de houder onderworpenwas aan de rechtsmachtvan de uitgever van het
goed. Er was sprakevan een 'heerlijke', in de moderneterminologie:van

l.Zie bijvoorbeeldDE BLÉcouRT-FIScHER,
Kort begríp van het oud-vaderlands
burgerlijk
recht,92-93. Uitgebreider:PH. GoDDING,Le droit privé dans les Pays-Basméidionaux
du 12 au Itr siècle(Brussel1987)151-152.
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een publiekrechtelijkerechtsverhouding.z
Dit iaatstewas niet meer het geval
met de erfelijke uitgifte van onroerend goed die vanaf de twaalfde eeuw
overal in Europa waarneembaaris.r Deze komt men onder verschillende
benamingen tegen. Zo was in de stad Utrecht vanaf het begin van de
veertiende eeuw de benaming ewelike erfpacht in zwang, in 's-Hertogenbosch de uitdrukking dare ad annuum et hereditarium censum, 'uitgeven
tegen een jaarlijkse en erfelijke cijns'. Ik heb er in Husinghe ende hofstede
op gewezendat deze rechtshguur sterk verschilde van de moderne erfpacht
(p. 260-270). Volgens de recensentvan mijn boek zijn de overeenkomsten
echtergroter dan de verschillen.Dat is een boudebewering:
- de ewelike efuacht was per definitie eeuwigdurend;de moderneerfoacht is
dat vrijwel nooit;
- bij de ewelike erfpacht lag het erfoachtbedragvoor eeuwig vast; bij de
moderne erfoacht wordt het erfoachtbedrag(de canon) meestal na verloop
van een vastgesteldetermijn gewijzigd;
- de ewelike erfpacht was niet, zoals de moderne erfoacht, een ius in re
aliena omdat, zoals gezegd,het inheemserecht de scheiding tussen een irls
in re sua en iura in re aliena niet kende;
- de erfelijk pachter uit de Middeleeuwenen het Ancien Régime had in het
algemeende volledigebeschikkingsmacht
over het goed: hij kon het zonder
toestemmingvervreemden,bezwaren of aan zijn erfgenamennalaten; bij de
moderneerfpachter is dat slechtsin beperkle mate het geval.
Omdat hij die beschikkingsmachthad, is niet de uitgever van het goed maar
de erfeiijk pachter - trouwens ook de leenman, de tijnsplichtige en zelfs de
onvrije houder van hofgoed - na de codihcatie van het privaatrecht in het
begin van de negentiendeeeuw vrijwel altijd eigenaarvan het goed geworden. In het moderne, sterk Romeinsrechtelijkgei'nspireerderechtssysteem,
waarin de verschillenderechtenhecht in de wetgevingverankerdzijn, is een
dergelijkeontwikkeling onmogelijkgeworden.Met'eigendomsverschuiving'
heeft dit alles niets van doen, eenvoudigwegomdat in de middeleeuwse
uitgangssituatie
eigendomzoals wij die kennen, niet bestond.Men doet er
daarom beter aan in dit kader te sprekenvan'wording tot eigendom'. De
rechtshistoricus
P.W.A. IMMINKheeft met name in zijn artikel "'Eigendom"
structuur' (in:
en "heerlijkheid".Exponentenvan tweeërleimaatschappelijke

Kon begrip, vindt men
2.G0DDING,Le droit privé, l4l-172. Bij DE BLÉcouRr-FIScHER,
op p. 181).
dit slechtsterloopsvermeld(bijvoorbeeld
3.In de Duitse literaruur noemt men deze privaatrechtelijkefiguur freie Erbleihe (zie S.
RtErscHEL, 'Die Entstehungder freien Erbleihe', Zeitschrift der Savigny-Stiftung
fiir
Rechtsgeschichte.GennanistischeAbtheilung 22 (1901) 181-244): in de Franstalige
Le droit privé, 173).
arrentement(perpetuel)of baíl à rcrÍe (GODDING,
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Verspreidegeschrif'ten(Groningen 1967) 55-83) fundamentelebeschouwingen
aan dezeproblematiekgewijd.
Om vast te stellen wie in de Middeleeuwenhet meest omvattenderecht op
een goed had, dient inhoudelijk te worden nagegaanwie over het goed zelf
kon beschikken:wie het kon vervreemden,bezwarenof aan zijn erfgenamen
nalaten. Om het onderscheidaan te geven tussendegenendie deze beschikkingsmachtbezatenen zij die slechtsof voornamelijkbepaaldeinkomstenuit
dit goed genoten, heb ik op voorstel van mijn co-promotor H. van der
Linden de begrippen'grondgerechtigdheid'en'grondlastgerechtigdheid'
geïntroduceerd. De eerste term kan gebruik worden voor een recht op
onroerend goed dat vrij vererfbaar en overdraagbaaris, ongeachtof het om
'grondlastleengoed, tijnsgoed of erfelijk pachtgoed gaat. De uitdrukking
gerechtigdheid' komt toe aan rechten op inkomsten uit onroerend goed van
welke aard ook. Grondlastgerechtigdheidis daarbij geen vorm van grondgerechtigdheid, zoals Cappon op pp. 77-78 van zijn recensie suggereert. De
uitdrukkingen zijn juist bedoeld om het onderscheidte maken fussen degene
die de beschikkingsmachtover het goed zelf had (de grondgerechtigde),en
degenen die uit hoofde van hun recht alleen of hoofdzakelijk bepaalde
De recensentvan
inkomstenuit dat goed genoten(de grondlastgerechtigden).
Husinghe ende hofstede heeft bezwaar tegen het gebruik van deze nieuwe
termen, omdat die te grof, te weinig onderscheidendzijn. Hij vreest dat bij
het gebruik van dergelijke begrippende beschrijving van het inheemserecht
naar een abstractieniveaugetild wordt 'waardoor het zicht op de historische
werkelijkheid en continuïteit verloren gaat'. Op die zogenaamdecontinuiteit
kom ik dadelijk terug; het gevaar dat het zicht op de historische werkelijkheid verloren gaat, is een algemeenhistoriograhschprobleem. Vanzelfsprekend zullen nieuw ingevoerdetermen daarom altijd gebruik moet worden in
combinatie met een inhoudelijke, materiële omschrijving van de betreffende
rechtsfiguur (bijvoorbeeld de leen- of tijnsverhouding). Ik zeg in mijn boek
'grondgerechtigdheid' en
dan ook uitdrukkelijk dat men aanduidingenals
'grondlastgerechtigdheid'
zou kurnen gebruiken'wanneerde specihekeposities niet van belang zljn' (p.272). Capponvestigt terecht de aandachtop de
moeilijkheid om consequentte zijn waar het de gebruikre terminologie betreft. Er is naar mijn idee geen bezwaar om anachronistischeuitdrukkingen
te gebruiken wanneer die niet tot verwarring aanleiding kunnen geven, zij
het dat daarbij enige toelichtingmeestalwel op haar plaats is. Ik denk dan
bijvoorbeeldaan gebruik van de termen publiek- en privaatrecht.Over de
vraag of de uitdrukking 'zakelijkerechten'zondermeer 'een Romeinsrechtelijk geïnspireerdsysteemvan vermogensrecht'implibeert,zoals Cappon p.
78 stelt, kan men twisten. Dat het soms in de uitgifte-oorkondenopgenomen
recht van verval van Romeinsrechtelijkoorsprong is, zoals hij daar zegt,
mag hoogstonwaarschijnlijkwordengeacht.Maar daarovereen anderekeer.
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Nu die door Cappon aangenomencontinuïteit tussende middeleeuwseen de
modernerechtenop de grond. Op dit punt sta ik lijnrecht tegenoverhem,
zoals al uit de door mij gesignaleerdeverschillen tussende ewelike erfpacht
en de moderne erfoacht duidelijk zal zljn geworden.De ontwikkeling van de
rechten op de grond wordt juist gekenmerktdoor een sterke drscontinuiïeit.
Pas door de codificatie in het begin van de negentiendeeeuw is in Nederland
het Romeinsrechtelijk geïnspireerdeeigendomsbegripingevoerd met de eigendom als ius in re sua tegenoverde andere zakelijke rechten als iura in re
aliena. Elders zal ik nog eens aan de hand van de bronnen laten zien dat in
Utrecht het middeleeuwsesysteemvan de rechtenop de grond gedurendehet
geheleAncien Régime gewoon is blijven voortbestaan,zij het dat de in de
akten gehanteerde terminologie onder invloed van de Romeinsrechtelijk
geschooldejuristen op een aantalpunten wijzigingen heeft ondergaan.
'Ons
In zijn recensiezegt Cappon:
huidig erfoachtrechtheeft zich gevormd
uit elementenuit het Romeinserecht en uit het inheemserecht van Germaanse oorsprong. Met het Utrechtse materiaal kan de rechtshistoricusmogelijk
scherper zicht krijgen op de invloed die het inheemserecht heeft gehad op
erfoachtrecht.'Ik kan het hier volledig mee
de vorming van het hedendaagse
eens zijn, maar het laatste was niet de opzet van het betreffende onderdeel
van mijn dissertatie.Mijn bedoelingwas juist om, voor zover nodig voor
een goed begrip van de jurisdictie, enig inzicht te krijgen in de middeleeuwse
rechten op de grond. Daarbij dient vanzelfsprekendniet het gerecipieerde
Romeinse recht maar het inheemse recht het uitgangspuntte vormen. Er
hoeft alleen te worden bekekenof, en zo ja, in hoeverre de receptie op dit
inheemserecht heeft ingewerkt. Het antwoord is eenvoudigte geven: in de
door mij behandeldeperiode was die inwerking minimaal. Maar ook dat zal
ik nog wel eensnaderuitwerken.
Hoewel ik de gevaren van de door mij voorgestanemethode - het soms gebruiken van nieuw ingevoerde termen - erken, wijs ik het door Cappon
gebodenalternatief af. Dat alternatief luidt om wèl moderne terminologie te
gebruiken: 'Door het gebruik van termen die het hedendaagse
recht ook
kent, kan men het zicht op een dergelijkehistorischeontwikkeling scherper
maken.'Dat nu kan onmogelijkhet geval zijn. Wanneerdezemethodetoegepast wordt bij begrippendie in de loop van de tijd een heel andere betekenis
hebben gekregen, zoals bij de rechten op de grond het geval is, gebeurt bij
toepassingvan Capponsmethodejuist wat hij vreest: dan blijft van het zicht
op de historische werkelijkheid niets over. Integendeel,het leidt tot de
grootst denkbare verwarring. Hoe problematischzijn methode is, geeft
Cappon overigens zelf al aan wanneer hrj op p. 78 iets wil zeggenover het
geval dat een gerechtsheerbinnen zijn rechtsgebiedal dan niet rechten op de
grond - in de door mij voorgestaneterminologie grondlastgerechtigdheidbezat. Hij gebruikt daarbij tussen aanhalings-en sluittekens maar zonder
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termen'eigenaar'en 'anderszinsabsoluut
nadereuitleg de modernrechtelijke
gerechtigde'.Men kan toch moeilijk bewerendat met dergelijkeanachronismen het inzicht in de historischewerkelijkheid gediendis. Zelfs het duidelijk
maken dat sommige begrippen in de Middeleeuwen een andere betekenis
hadden dan tegenwoordig, zoals Cappon voorstelt, maakt dat inzicht er niet
groter op. Ofschoon de bezwaren tegen het gebruik van sommige moderne
begrippenvoor middeleeuwsesituatiesin het algemeenwel ingezienworden,
is de neiging bij de onderzoekersom die toch te gebruiken vaak onbedwingbaar groot. Zoals uit vele publicatiesblijkt, worden er, bijvoorbeeld wanneer
het om rechten van de grond gaat, vrijwel altijd 'eigenaren' aangewezen.
Geheel willekeurig vindt men daarbij nu eens de uitgever van het goed, dan
weer de erfelijk houder als zodanig aangewezen.Ook worden af en toe
'bloot-eigenaar' en zelfs 'economischeigenaar' gebruikt.
anachronismenals
Hoe problematischéén en ander is, zal ik toelichten aan de hand van een
spellede'Wie van de drie'.
In de stad Utrecht bestondeen zogehetentijnsheerlijkheid, waarbij in de aanvang het kapittel van Sint Marie en de stad de tijnsherenwaren. In 1308
omschreven zij hun recht als onsen vrien eyghen, dat wi tot enen erftijns
gheghevenhebben,dat die Ommeloepheet. Het complex - dat zich uitstrekte
fussen de Zadelstraaten de Boterstraat,de burchtgracht aan de oostkant en
de immuniteit van Sint Marie aan de westkant- was hoogstwaarschijnlijkhun
(stedelijk) allodium. Ik heb althansgeen enkele aanwijzing gevondendat dat
niet zo was. Het was verkaveld en in erfelijke tijns uitgegeven (Husinghe
ende hofstede,272-273en 385-394).Degenendie binnen het gebied van
deze Omloop onroerend goed in tijns hadden genomen, de tijnsplichtigen
dus. haddeneen recht. dat in de bronnen omschrevenwerd als die tinswere.
Deze tijnsweerop de grond en zijn bebouwingkon zondertoestemmingvan
de tijnsheren aan de erfgenamenvan de tijnsplichtige worden nagelaten,aan
anderen worden vervreemd, in ewelike erfpacht worden uitgegeven, of bezwaard met lasten. Wanneer het goed waarvoor dit recht gold op zijn beurt
weer in erfelijke pacht was uitgegeven, werd het recht van de uitgever
omschrevenals enen vnen eyghendom(zie bijvoorbeeld Husinghe ende hofstede,273). Op 30 mei 1335 gaf voor het tijnsgerechtJohan de Witte een
huiserf in de Omloop, dat hij aldusvan Sint Marie en de stad in tijns hield,
voor 3 pond en 15 schellingen per jaar in ewelike erfpacht aan meester
Michiel de verlichter en zijn vrouw Liesbet en hun rechtsopvolgers.Deze
laatstenzoudenvoortaande tijns aan Sint Marie en de stad betalenen de
overeengekomenerfelijke pacht aan de verpachter.In de van de rechtshandeling opgemaakteoorkondewerd de volgende,in Uirecht gebruikelijkeclausule opgenomen:

dat Johan de Witte vorseyt, siin erfnamen noch siin nacomelinghen
nyet meer en moeghenvercopennoch wech gheven, noch yersetten
noch versellen an deser vorseyder hofstede dan desen vorghenoemden erfpacht van drie ponden en vijrtien scillinghen, ntaer meyster
Mychiel ende Lysebet siin wijf vorghenoemt,hoer erfuamen ende
hoer nqcomelinghen moeghen vryliken vercopen of wech gheven, of
versetten of versellen dese vorseyde hof*ede ende de husinghe de
daer nu op ghetimmert staen of hier na ghetimmert warden onder
sulkenpacht ende vorwardenalse hier voer bescrevenstaet.4
Wie was of waren in deze betrekkelijk eenvoudigecasus nu de eigenaar of
eigenaren:de tijnsheren, de tijnsplichtige Johan de Witte of de erfelijk pachters Michiel de verlichteren zijn echtgenote?
In de door C.M. Capponvoorgestane methode zal het niet gemakkelijk zijn de 'echte' eigenaar aan te
wijzen. Ook met zijn 'anderszinsabsoluutgerechtigde'komen we er niet uit.
Trouwens, wat zou het gebruik van deze modernetermen dan nog verduidelijken?
Zoals uit bovenstaandevoorbeeld blijkt, biedt ook de middeleeuwseuitdrukking vry@) eyghen(dom),zoals die in de Utrechtsebronnen voorkomt, geen
enkel aanknopingspuntvoor het aanwijzen van een eigenaar. In de stad 'sHertogenboschis de uitdrukking eigendomin de middeleeuwsebronnen zelfs
geheel afuezig. De benamingeigenaarkomt in de middeleeuwenin geen van
beide stedenvoor. Maar ook los van het eventueelvoorkomen van deze termen, is het aanwijzen van een gerechtigdeals zodanig geheel willekeurig,
eenvoudigwegomdat in het middeleeuwsestelselvan de rechten op de grond
een rechtsfiguur die op de moderne eigendom leek, niet bestond. Gebruikt
men ten aanzienvan de rechten op de grond daarentegende door mij geïntroduceerde termen grondgerechtigdheiden grondlastgerechtigdheid,dan
maak de aangehaaldeclausule duidelijk dat Michiel de verlichter en zijn
echtgenotede grondgerechtigdheidbezaten - zij hadden immers de beschikkingsmacht over het goed zelf - de tijnsheren en Johan Genenz. de Witte
daarentegenbeide grondlastgerechtigdheid,
de eerstgenoemdenals een heerlijk, 'publiek', recht, de tweedeals een 'privaat' recht.
C.M. Cappon is van mening dat de behandelingvan de rechtshistorische
begrippenin mijn dissertatieniet scherpis. Ik denk echterdat er iets anders
aan de hand is. Anders dan veel rechtshistorische
verhandelingen,
die doorgaans sterk dogmatischzijn, heb ik mijn bevindingenrechtstreeksgebaseerd
op de inhoud van de betrekkelijk grote hoeveelheidvroege bronnen waarover
ik in het Utrechtse kon beschikken. Niet het moderne, Romeinsrechteliik

4.Rijksarchiefin Utrecht, Archief van het kapittel van Sint Marie, nr 2157
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geïnspireerde, maar het middeleeuwseinheemserecht was daarbij het uitgangspunt.Deze materiële benaderingvan de stof heeft tot resultatengeleid
die op sommige punten afwijken van veel theoretische, vaak ver van de
bronnen af staande, soms zelfs met die bronnen strijdige dogmatische
studies. Eén van de vele conclusiesvan mijn onderzoekis dat begrippen als
eigendom en erfpacht door de sterke wijziging die ze in de loop van de
eeuwen hebben ondergaan, voor de middeleeuwserechten op de grond onbruikbaar zijn. Dat je ze soms onder min of meer op de moderne termen
gelijkende benamingen in de bronnen tegenkomt, maakÍ de zaak nog gecompliceerder. Want dat is mede een reden waarom ze ondankshun ongeschiktheid voortdurend in de mediëvistischeliteratuur gebruikt worden. Het zetten
van vraagtekensbij een diep geworteld en soms zelfs gekoesterdgebruik, dat
schijnbaarzekerheid biedt, wordt doorgaansals hoogst verontrustendervaren
en het is begrijpelijk dat daarop wel eens geprikkeld en zelfs diskwalificerend wordt gereageerd.Een discussieop basis van de bronnen lijkt me
echtervoor de wetenschapeen beterezaak (of zo men wil: een beter goed).
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reidheid om deze gezamenlijkop te lossen in loyaliteit aan datzelfde instituut.
In het vijfde hoofdstuk, 'Het figurenprogramma' (p. 249-350) worden de
talrijke figuren (zie hiervoor ook de bijlagen 3 en 4) van de Sacramentsprocessiein een vijftal categorieëningedeelden vervolgensbesproken.Het gaat
om respectievelijk reuzen, vorsten, leerstellingenen wonderen; heiligen;
Christus en Maria; het Oude Testament; en het Nieuwe Testament. Met
name de behandeling van de oudtestamentischeonderwerpen verdient hier
aandacht. Voortbouwend op zijn eerdere opmerking dat de geest van Erasmus een al- en iederomvattendeinvloed heeft gehad, poneert de schrijver
hier dat de keuze voor de figuren niet overwegend typologisch gemotiveerd
was, mede omdat de straten van Oudenaardevrij waren in de keuze van hun
figuren (p.32a-3l5). Pas in de laatstedecenniavoor 1566, ten gevolge van
de overheidsbemoeienis
onder keizer Karel en diens zoon Filips II, werden
veel oudtestamentischefiguren vervangen door nieuwtestamentische.Overigens wordt dit hoofdstuk geopendmet een paragraaf waarin alvast de historische ontwikkeling van het 'figurenprogramma' in anderhalveeeuw gegeven
wordt ('Globale ontwikkeling', p. 249-257). Dit programma maakte in vier
opzichten een ontwikkeling door. Allereerst nam het aantal figuren in absolute zin vrijwel onafgebroken toe tot 1566. In de tweede plaats nam het
aantal heiligenfiguren af, en namen de tableaux met scènesuit het leven van
Jezus en uit de bijbel in aantal toe. In de derde plaats verschoof de kwantitatieve verhouding tussen staandehguren en omgaandefiguren allengs in het
voordeel van de laatste groep. Ten slotte groeide, zoals gezegd,,pas in de
decenniavóór 1566 de overheidsbemoeienis.
In zijn 'Epiloog' (p. 425-428; eveneensin de 'Summary', p. 441-446) ziet
Ramakers met name de tweede ontwikkeling als een teken dat in het figurenprogramma een weerspiegeling te zien is van een gemeenschappelijke
geloofscultuur, 'waarbinnen de accenten in honderdzestigjaar aanmerkelijk
verschoven'@. azO. Hij concludeertverder: 'De meerderheidvan de stadsbevolking - de organisatoren van de tableaux en het grootste deel van het
publiek - stond aan die zijde van de religieuzescheidslijn,waar vernieuwing
binnen de oude kaders mogelijk werd geacht en waar de eucharistische
verering, de lijdens- en Mariadevotie werden aangevuldmet it plaats van
vervangen door bljbelse lessen in woord en beeld' (p. 426). Voorst stelt hij
dat het erop'lijkt (...) dat een meerderheidvan de stadsbevolkingin staat
was de religieuze thema's die bij haar favoriet waren door middel van
tableaux vivants uit te drukken' (p. 427). Al met al zou de Oudenaardse
Sacramentsprocessie
dus een sprekend voorbeeld zijn geweest van de
Erasmiaansemiddenkoersdie de magistratenin de Vlaamse steden op het
vlak van de godsdienstwilden varen (p. 427).
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Het is niet gemakkelijk een oordeel te vellen over dit boek. Enerzijds
dwingen de grote eruditie en het soms virtuoze taalgebruik van de auteur
respect af. Daarnaastillustreert hij op onnavolgbarewijze wat hij als cultuurhistoricus zoal kan doen met een bronnengenre als stadsrekeningen.Anderzijds meen ik echter dat in deze studie de lange aanvoerlijnen van de religieuze cultuur naar de processie-en toneelcultuur en weer terug ondersteund
worden door enkele (te) zwakke pleisterplaatsen. Eigenlijk is het heel
aannemelijk dat deze verschillende cultuurvormen elkaar beïnvloed hebben.
Het is echter de kunst om te laten zien hóe die beïnvloeding is gegaan.
Ramakers laadt de verdenking op zich dat hij bij de uitwerking van zijn
doelstelling teveel een reeds van tevoren vaststaandevisie heeft willen
opleggen.Wat te doen als er nu eens een bron opduikt waaruit blijkt dat de
stadsbevolking van Oudenaarde wel degelijk werd gecontroleerd bij het
componeren van processie-tableaux?Wat zou het betekenen als bij nadere
beschouwing blijkt dat toch wel erg veel van de oudtestamentischetaferelen
in de Sacramentsprocessie
als functie haddenom te dienen als voorafspiege'Erasmiaansegeest'
ling van het Nieuwe Testament?Kan de
niet in aanzienlijke mate gerelativeerd worden door te wijzen op de materiële welvaart van
Oudenaardein vergelijking met andere steden in Vlaanderen en in de Nederlanden? Ook dan blijft de wederzijdse beihvloeding der verschillende
cultuursferen aannemelijk, maar kunnen de bijbehorende verklaringen naar
believen in een andere hoek worden gezocht...
Het is al bijna een klassiek gegevendat cultuurhistorici die zich bezighouden
met de late Middeleeuwen niet alleen met elkaar, maar ook met zichzelf
worstelen, wanneer zij een bepaald verschijnsel als oud of nieuw, of als
verouderd of vernieuwend beoordelen. In zijn studie slaagt Ramakers erin
om dit euvel bij anderen aan te wijzen, maar hij is er niet in geslaagder zelf
aan te ontkomen.
C.M.A. Cespr,ns

DISCUSSIE
Repliek: ertefijke pacht of ertpacht? Over de methode
in de rechÍsges chiedenis
Het is de opdracht van iedere historicus verstaanbaar te zijn voor zijn
publiek. Een historicus die in staat is met zijn geschriften veel lezers te
methodegeweld aan te doen
bereiken zonder de historisch-wetenschappelijke
en zonder de historische nuances uit het oog te verliezen, vervult zijn
opdracht optimaal. In die opdracht immers schuilt de zingeving van zijn

^a

bezigheden.Een geschiedschrijverdie niet verstaanbaaris voor zijn lezers,
is gelijk een arts die na een diagnose de patiënt verkeerde medicijnen voorschrijft, of een advocaat die weliswaar de rechtsfeiten in een casus herkent
maar zijn cliënt een verkeerd advies geeft: hij deugt niet voor zijn vak. Het
ergste dat de geschiedschrijving kan overkomen is dat zij verwordt tot een
esoterischtijdverdrijf. Aan zulk een bezigheid onfvalt iedere zin.
Deze opdracht betekent vanzelfsprekend niet dat iedere vrucht van historische wetenschapsbeoefening
voor iedereen zonder meer toegankelijk behoort
te zijn. Ieder specialisme binnen het historische bedrijf kent eigen onderzoeksmethodesen een eigen terminologie c.q. begrippenapparaat.Methode
en woordgebruik worden dikwijls bepaald door de bijzondere eisen die het te
bestuderen bronnenmateriaal stelt. Daar komt bij dat veel legitieme historische vragen slechts de belangstelling kunnen wekken van een klein of zelfs
zeer klein publiek. Specialisatieontslaat de historicus echter niet van de taak
om met zijn publiek in gesprekte blijven.
Aan hen die zich onledig houdenmet de beoefeningvan de rechtsgeschiedenis is de lastige taak om dit gesprek onder meer te voeren met de in het
hedendaagserecht geverseerde juristen. In Nederland, maar ook in het
buitenland, wordt de rechtsgeschiedenisin hoofdzaak beoefend aan de rechtsgeleerde faculteiten. Het vak rechtsgeschiedenisdient een bijdrage te leveren
aan de wetenschappelijkevorming van aankomendejuristen, die, wanneer zij
tenrninste in de juridische branche werkzaam blijven, met het hedendaagse
recht aan de slag moeten. Tegenover de geldend-rechtvakkendie aan de juridan ook een
dische faculteitenworden gedoceerdheeft de rechtsgeschiedenis
dienendefunctie. In het onderwijs behoort de rechtsgeschiedenisde studenten
kennis te laten maken met de historische achtergrondenvan het hedendaagse
recht. Het rechtshistorische
onderzoekdient de grondslagenen de historische
ontwikkeling van het vigerende recht (althans aspectendaarvan) te analyseren en te beschrijven. Gelet op die taakstelling is het voor het voortbestaan
van het vak aan de juridische faculteiten van levensbelangdat rechtshistorici
verstaanbaarblijven voor juristen. Alleen dan kan bij hen de overtuiging
een bijdrage kan
levend blijven dat de beoefeningvan de rechtsgeschiedenis
leveren aan de vorming van aankomendejuristen en aan de verdere ontwikkeling van de rechtswetenschap.Het is in die overtuiging dat ik de rechtsgebeoordeel.
schiedenisbeoefenen de productenvan collega-rechtshistorici
ln Signum 8 (1996), ru'. 3 (p. 71-79) besprakik het proefschrift van MeRrlN
DE BRUIJNover de jurisdictie over onÍoerend goed in de stad Utrecht in de
Middeleeuwen.r Ik noemde De Bruijns studie een mooie bijdrage aan de

studie van
l.M.W.J. DE BRUUN,Husinghe ende hofstede.Een institutioneeL-geografische
de rechtspraak over onroerend p,oedin de stad Utrecht in de middeleeuwen.Stichtse
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wetenschap. Wel tekende ik daarbij aan dat ik de hoofdstukken over de
geografische ontwikkeling sterker vond dan het rechtshistorischebetoog. De
compositie van het rechtshistorischedeel is namelijk niet altijd even helder
en de beschrijvingvan het middeleeuwseUtrechtserecht vind ik niet op alle
onderdelen duidelijk en ondubbelzinnig. Nadat ik de bespreking had afgerond, bleek mij dat ik niet alleen stond in dit oordeel. In de Bijdragen en
mededelingenbetreffendede geschiedenisder Nederlanden lll (1996) p. 387
vatte J.A. KoSSMANN-Purrohaar oordeel over De Bruijns werk als volgt
samen: 'De precisie van zijn resultatenop topografischgebied maakr zijn
boek tot een waardevolle bijdrage tot de Utrechtse stadsgeschiedenis.Zijn
behandeling van de juridische aspectenis minder overtuigend: breedsprakigheid neemt nogal eens de plaats in van heldere formulering (bijvoorbeeld zijn
worsteling met het begrip 'eigendom')'.
In mijn recensie heb ik wat langer stilgestaanbij de door De Bruijn gehanteerde rechtsterminologie.Ten einde anachronistischgebruik van begrippen
te vermijden ziet De Bruijn af van het gebruik van termen en begrippen die
(ook) in het hedendaagserecht worden gehanteerd.De Bruijn gebruikt liever
de termen die in de bronnen voorkomen (ewelike erfpacht) of begrippen zonder een moderne juridisch-dogmatische inhoud (erfelijke pacht). Om enig
systeem in de door hem beschrevenrechten aan te brengen creëert hij nieu'grondgerechtigdheid' 'grondlastgerechtigdheid'.
we termen als
en
Deze benadering vind ik, zo schreef ik in mijn bespreking, niet gelukkig. Zii
ontneemt, zo voerde ik aan, ons het zicht op de rechtsontwikkeling en draagt
het gevaar in zich dat het beschrevenrecht chronologischte geïsoleerdwordt
beschreven.In mijn besprekinggaf ik te kennener de voorkeur aan te geven
om bij de beschrijving van rechtsfiguren uit het middeleeuwse inheemse
recht termen te gebruiken uit de hedendaagserechtstaal, onder de uitdrukkelijke vermelding dat de gebruikte term een andere betekenis en dus ook andere rechtsgevolgenheeft dan in het hedendaagserecht. Deze werkwijze, die
men zou kunnen ryperen als een vorm van historische rechtsvergelijking,
komt mijns inziens het inzicht in zowel het oude als het huidige recht ten
goede.
Mijn aarzelingenbij de vruchtbaarheidvan zijn beschrijvingvan het middeleeuwse recht waren voor Martin de Bruijn aanleiding om in Signum 8
(1996), nr. 4 (p. l2l-128) te reagerenop mijn recensie.De enigszinsheftige
toon van zijn reactie zou doen vermoeden alsof wij in methodisch opzicht
diametraal tegenover elkaar staan. Dat nu is niet het geval. In zijn reactie
lees ik echter wel een groot misverstand.

HistorischeReeks18 (Utrecht1994).
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In mijn recensiemeent De Bruijn blijkbaar te lezen dat ik ervoor pleit om
ons hedendaagsedogmatisch systeemvan burgerlijk recht te gebruiken bij de
interpretatie en de beschrijving van het inheemse recht van Germaanse
oorsprong, zoals dat te onzent in de Middeleeuwen werd toegepast. Anders
gezegd: om dit middeleeuwserecht als het ware te persen in het keurslijf van
de moderne privaatrechtelijke dogmatiek. Dit door De Bruijn aan mij toegeschreven pleidooi verklaart, denk ik, waarom hrj op p. 122 een betoog
begint over eigendomen beperke rechten, op p. 126-127de vraag aansnijdt
of het middeleeuwse recht een eigendomsrechtkende en op p. 127-128 zijn
reactie besluit met een methodischevergelijking tussenoudere, dogmatische
sfudies en zijn proefschrift. Op dit punt verschillen wij echter in het geheel
niet van mening. Het is mij verre om het moderne, Romeinsrechtelijk geïnspireerde systeem van privaatrecht op te leggen aan het hier te lande in de
niet te
Middeleeuwenvigerenderecht. Dat is een historisch-wetenschappelijk
verantwoorden en daarom zirloze methode.
In mijn recensie schreef ik niet over het overnemenen toepassenvan een
dogmatisch systeem, maar over het gebruik van rechtstermen. Met nadruk
heb ik erop gewezen dat het gebruik van moderne rechtstermen voor de
beschrijving van het middeleeuwse recht alleen dan is geoorloofd (en ook
dan alleen vruchtbaar kan zijn), wanneer men er nadrukkelijk op wijst dat de
gebruikte begrippen een andere inhoud hebben dan in het moderne recht,
bijvoorbeeld dat eigendom en erfoacht een andere inhoud en dus ook andere
rechtsgevolgenhebben dan in ons Burgerlijk Wetboek (of voor mijn part in
de Justiniaansecodificatie). Het is de taak van de historicus van het middeleeuwse recht de lezer ervan te doordringen dat deze termen worden gebruikt
buiten de dogmatische context van ons hedendaagserecht. Hij kan dat
bijvoorbeeld doen door de middeleeuwseinhoud van de begrippen te vergelijken met de hedendaagse.
Laat ik een en ander nog eens proberen te illustreren aan de hand van de
ewelike erfpacht, een door Martin de Bruijn besproken, veel voorkomende
rechtsfiguur in middeleeuws Utrecht. De Bruijn vertaalt het begrip ewelike
erfpacht met 'erfelijke pacht' 'omdat zij sterk verschilde van de moderne
erfoacht' (Husinghe ende hofstede,p. 259). Erfelijke pacht is geen technischjuridisch begrip uit het modernerecht, erfoacht wel. In mijn recensiemerkte
ik op dat mrj bij lezing van De Bruijns boek de overeenkomstentussen de
ewelike erfpacht en het moderne erfoachtrecht meer waren opgevallen dan de
'boude
verschillen. In zijn reactie noemt De Bruijn dit een
bewering' (het is
mij niet helemaal duidelijk wat hij in dit verband met 'boud' bedoelt, maar
dit terzijde) en somt vervolgenseen aantal verschillen op tussende ewelike
erfpacht en het moderne erfpachtrecht. Wederom vallen mij meer de overeenkomsten op dan de verschillen. Laten we nu de opsomming van De
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Bruijn eens nalopenen van commentaarvoorzien.2De Bruijn stelt op p. 123
van zijn reactie (de tekst van De Bruijn is gecursiveerd):
1. de ewelike erfpacht was per definitie eeuwigdurend;de moderne erfpacht
is dat vrijwel nooit.
Commentaar: Hoewel erfoacht tegenwoordig niet per definitie eeuwigdurend is, is de vestiging van een eeuwigdurend erfoachtrecht ook nu nog
zonder meer mogelijk. Een eeuwigdurend erfuachtrecht kan niet door
tijdsverloop of door opzegging tot een einde komen. En natuurlijk is
ewelike erfpacht per definitie eeuwigdurend. Maar is het voor honderd
procent uit te sluiten dat er in de middeleeuwsestad Utrecht erfoachten
zijn gevestigd voor een bepaaldetermijn?
2. bij de ewelike erfpacht lag het erfpachtbedrag voor eeuwíg vast; bij de
moderne edpacht wordt het erfpachtbedrag (de canon) meestal na
verloop van een vastgesteldetermijn gewijzigd.
Commentaar: Naar hedendaagsrecht is de canon geen bestaansvereiste
voor de vestiging van een erfpachtrecht. Eigenaar en erfpachter kunnen
verder zelf bepalen voor welke termijn ze de canon vastleggen. Zo woon
ik in een huis dat, zoals men dat pleegt te noemen, 'op erfoacht staat':
de grond is door de gemeenteAmsterdam voor de bouw van woningen
in 1928 voor 75 jaar in erfoachtuitgegeven.De canon staatvoor 75 jaar
vast en wordt in 2003 aangepast.Nu is dit niet voor eeuwig, maar erg
lang is het wel (en de generatiesdie voor mij het huis hebben bewoond
'voor
hebben het ongetwijfeld als
altijd', namelijk hun t4d van leven,
ervaren). Daarnaastis het tegenwoordigniet ongebruikelijkom voor een
'af te kopen'. Noglange periode met een bedrag ineens de erfpacht
maals, niet voor eeuwig; wel voor vele decennia.
3. de ewelike erfpacht was niet, zoals de moderne erfpacht, een ius in re
aliena omdat (...) het inheemserecht de scheiding tussen een ius in re
sua en iure in re aliena niet kende.
Commentaar:Het hedendaagse
recht kent het onderscheidtusseneigendom (het meest omvattenderecht dat een persoon op een zaak kan hebben) en beperkte rechten (rechten die uit het meest omvattende recht
kururen worden afgeteid). Voorbeelden van beperkte rechten zijn erfpacht, het recht van hypotheek en vruchtgebruik. In de terminologie die
De Bruijn hanteert (en die afkomstig is uit het middeleeuwsegeleerde
recht) is eigendomeen ias in re sua en zijn de beperkterechten iura in

2.Vergelijk daarvoor bijvoorbeeld Nieuw Burgerlijk Wetboek.Tekst & Commentaar.De
tekst van de Boeken 3, 5 en 6, en de titels l, 7, 9 en 14 van Boek 7, voorcien van
commentaar,red. J.H. Nieuwenhuis,C.J.J.M. Stolkeren W.L. Valk (Deventer1990),
352-310(de tekst van en het coÍrmentaarbij titel 7, Erfpacht, van boek 5 BW).
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re aliena. Een dergelijk in oorsprong Romeinsrechtelijk systeem kende
het inheemse recht van Germaanse oorsprong niet. De Bruijn heeft
volkomen gelijk wanneer hij stelt dat de ewelike erfpacht anders dan de
hedendaagseerfoacht niet in zulk een dogmatisch systeem moet worden
ondergebracht. Maar met deze constatering zijn we niet van het probleem af. Het hedendaagsebeperkte recht van erfpacht is afgeleid uit,
kan rechtensalleen bestaannaast,het meestomvattenderecht eigendom.
In Husinghe ende hofstede lees ik op p. 260: 'De uitdrukking 'vrije
eigendom' blijkr, voor wat de rechten op de grond in de stad Utrecht
aangaat,het best te kunnen worden begrepen in relatie met de ewelike
erfpacht. Dat de begrippen'vrije eigendom'en deze erfelijke pacht in
Utrecht bij elkaar horen (...)'. Evenals in het moderne recht is er
blijkbaar een juridisch verband fussen vnJe eyghendom en ewelike
erfpacht. Ongetwijfeld een verband in een geheel andere juridische
systematiek,maar niettemineen verband.
4. de erfelijke pachter uií de Middeleeuwen en het Ancien Régirne had in
het algemeen de volledige beschikkingsmachtover het goed: hij kon het
zonder toestemming vervreemden, bezwaren of aan zijn erfgenamen
nalaten; bij de moderne erfpachter is dat slechts in beperkte mate het
geval.
Commentaar: Naar huidig recht kan een erfoachter zonder toestemming
van de eigenaar zijn erfoachtrecht bezwaren (dat wil zeggen op de zaak
een recht van hypotheek en/of vruchtgebruik vestigen) en nalaten aan
zijn erfgenamen. Wat de vervreemding betreft, kan bij de vestiging van
de erfoacht worden bepaald dat de erfoacht niet zonder toestemming van
de eigenaar kan worden overgedragen.Ontbreekt een dergelijk beding in
de vestigingsakte,dan is toestemmingbij vervreemding niet vereist.
De lezer mag nu voor zichzelf uitmaken of mijn bewering al te 'boud' was
toen ik in mijn recensie van Husinghe ende hofstedeschreef dat mij de overeenkomstentussen de ewelike erfuacht en de hedendaagseerfoacht meer opvielen dan de verschillen.Let wel, ik heb niet gestelddat er geen verschillen
warenl Die zijn er zeker en het is de moeite waard ze in kaart te brengen.
Het creëren en hanterenvan een zelfbedachtbegrippenapparaat
voor de beschrijving van het middeleeuwse recht acht ik alleen zinvol wanneer daardoor het inzicht in het oude recht en de ontwikkeling daarvan wordt vergroot. Met woorden als'grondgerechtigdheid'en'grondlastgerechtigdheid'
is dit naar mijn smaak niet het geval. Het is een systeemdat evenzeerals het
Romeinsrechtelijkevreemd is aan het middeleeuwserecht hier te lande. Uit
het feit dat De Bruijn deze termen in zrjn Husinghe ende hofstede wel noemt,
maar ze vervolgens in zijn betoog nauwelijks gebruikt, maak ik op dat hij
zelf met deze termen ook niet zoveel kan beeinnen.
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'erfelijk pacht' ligt dit voor mij na lezing van
Met de uitdrukking
De Bruijns
reactie wat anders. Een argument om de voorkeur te geven aan 'erfelijke
pacht' boven 'erfpacht' om de Utrechtse ewelike erfpacht te benoemenis niet
zozeeÍ dat ewelike erfpacht sterk verschilt van de moderne erfoacht (op die
verschillen is wel wat af te dingen, zoals we hierbovenhebben gezien), als
wel dat de hedendaagseerfoacht in een juridisch-dogmatisch systeem thuishoort dat het middeleeuwseUtrecht niet kende. Toen ik mij in de recensie
van Husinghe ende hofuede minder afkerig betoonde van het gebruik van
moderne juridische terminologie dan De Bruijn, vooÍzag ik niet (en dat had
ik misschien wel moeten doen) dat hij (en met hem wellicht andere lezers)
dit zou interpreteren als een impliciet pleidooi voor het gebruik van het
moderne systeem van privaatrecht voor de beschrijving van het middeleeuwse recht. Wanneer met dit soort misverstanden wil voorkomen kan (De
'erfelijke pacht' in plaats van
Bruijn zal betogen: moet) men kiezen voor
'erfoacht'. Overigenssluit ik niet uit dat veel lezersdie niet in het bijzonder
'erfelijin de juridische terminologiegeverseerdzijn, ook het verschil tussen
'erfoacht'
niet zullen proeven en denken dat onder de twee
ke pacht' en
termen een identieke rechtsfiguur schuilgaat. Maar aan deze lezers is ook
deze discussieniet besteed.
De door De Bruijn voorgestanewerkwijze draagt wel het levensgrotegevaar
in zich dat de beoefening van de rechtsgeschiedenisvolkomen vervreemdt
van haar voornaamste bron en bedding: het onderwijs en de wetenschapsbeoefening aan de rechtsgeleerdefaculteiten. Alleen indien daarvoor dwingende
aard zou men zulk
redenenzouden bestaanvan wetenschappelijk-historische
een vervreemdingmisschienmoeten accepteren.Deze redenen zie ik vooralsnog niet. Natuurlijk is vrije eyghendomin het middeleeuwse Utrecht een
andere rechtsfiguur dan ons hedendaagseeigendomsrecht. En nanrurlijk
verschilt de ewelike erfpacht van het erfoachtrecht zoals wij dat geregeld
'eigendom' in de
vinden in ons Burgerlijk Wetboek. En wanneerhet woord
middeleeuwse bronnen van een bepaalde rechtskring af-wezig is (zie de
reactie van De Bruijn, p. 126-127) en de conclusie moet luiden dat die
rechtskring geen met ons hedendaagseeigendomsrechtte vergelijken recht
kende, dan beschrijft men het recht van die rechtskring zonder gebruik te
maken van het woord'eigendom'. Maar dat alles is geen reden om een
zelfbedachtesystematiekaan het middeleeuwserecht op te leggen.
Hoe dan ook blijft de historische rechtsvergelijking de beste methode om
zowel historici als juristen inzicht bij te brengen in de geschiedenisvan het
'andere' van het oude recht kan ook met de methode-De
recht. Trouwens het
worden
beschrevendoor voortdurendevergelijking met het
Bruijn slechts
moderne recht. Zonder die vergelijking is het bijvoorbeeld aan de hedendaagselezer niet uit te leggen dat sommige rechtskringenin de Middeleeuwen 'geen eigendom kenden'. Het ontbreken van een eigendomsrechtis
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slechts uit te leggen nadat men dit recht heeft gedehnieerd (wat op zichzelf
weer de nodige problemen geeft). Waar het mij uiteindelijk om is te doen, is
dat we het middeleeuwserecht historisch correct beschrijven en tegelijkertijd
verstaanbaarblijven voor juristen en historici gelijkelijk. Met een terminologie van eigen ontwerp wordt de rechtsgeschiedeniseen sektarischebezigheid.
Die wetenschappelijkecul-de-sacwens ik niet in te slaan.
C.M. CeppoN

Dupliek: het gebruik van anachronísÍÍsche begrippen
als eigendom en ertpacht voor de middeleeuwse rechten op onroerend goed
Al gaat de vergelijking die Kees CAPPoNmaakÍ in de eerste alinea van zijn
bovenstaanderepliek mank - een arts of advocaat die zijn patiënt c.q. cliënt
niets kan uitleggen, hoeft daarmeenog niet de ziekte of de juridische kwestie
verkeerd te beoordelen en te behandelen- niemand zal willen bestrijden dat
een historicus verstaanbaarmoet zijn, liefst niet alleen voor vakgenoten en
studenten maar voor alle belangstellenden.rDaarvoor dient het instrument
van de taal, vrijwel het enige instrument van de historicus, optimaal gebruikt
te worden. En het kan niet anders dan dat daarbij begrippen moeten worden
gebruikt die de onwanger van de boodschapverstaat. Hierbij doen zich vele
problemenvoor, waarvan er in onze discussieeen drietal aan de orde is:
1. mag men begrippen hanteren die niet voorkwamen in de tijd waarover
geschrevenwordt?
2. mogen er begrippenworden gebruikr die in die periode wél voorkwamen
maar die toen een heel andere betekenishadden?
3. mag men ter verduidelijking nieuwe begrippen introduceren?
Aangezien Cappon in zijn dupliek mijn standpuntenin dezen niet geheeljuist
weergeeft, is het goed ze hier nog eens te recapituleren. Deze opvattingen,
die gebaseerdzijn op het uitgebreide onderzoek dat ik zowel in Utrecht als
elders naar de rechten op onroerend goed heb gedaanen nog doe, luiden als
volgt:
ad 1. wanneer er geen misverstandmogelijk is, mogen moderne begrippen
zonder meer worden gebruikt;
ad2. blj de analysevan het middeleeuwserechtssysteemdient men begrippen die in de loop van de eeuwen een heel andere betekenis hebben
gekregen,zoals bijvoorbeeldeigendomen erfoacht,te vermijden;

l.De beperktefunctie die Capponblijkens zijn recensieen repliek aan het onderwijs in de
toekent, is zeer discutabel,maar daarzal ik nu niet verder op ingaan.
rechtsgeschiedenis
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ad 3. soms is het daarbij ter verduidelijking nodig om nieuwe termen te gebruiken.
Ten onrechte zegt Cappon in zijn repliek dat ik afzie van het gebruik van
termen en begrippen die (ook) in het hedendaagserecht worden gehanteerd.
Dat lijkt me ook volstrekt onmogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is wel
dat dit niet tot misverstand aanleiding kan geven. Wanneer dit het geval is,
dan is nadere uitleg of specifrcatie of zelfs het vermijden van de term
noodzakelijk. Het laatste dient in ieder geval te gebeuren met begrippen die
in de loop van de eeuwen een heel andere betekenis hebben gekregen.
Hierop kom ik dadelijk terug; eerst kort iets over het derde punt.
Ik kan ver meegaanin Cappons bedenkingentegen het invoeren van nieuwe
begrippen. Wanneer het gebruik niet nodig is, dient men dit beslist te
vermijden. Maar soms kunnen alleen nieuwe termen duidelijkheid scheppen
die met het gebruik van bestaandebegrippen niet te geven is. Het invoeren
van nieuwe termen is overigens in alle wetenschappengebruikelijk. Wel is
het noodzakelijk om ze, zo latg ze geen gemeengoedgeworden zijn, bij
iedere publicatie opnieuw toe te lichten. Vanzelfsprekendheb ik dat in mijn
'grondgerechtigdheid' en 'grondlastgerechtigddissertatie ook met de termen
heid' gedaan. In de toegevoegdebegrippenlijst (p. 440) wordt verwezen naar
de plaats waaÍ ze nader worden verduidelijkt (p. 270-272). Anders dan
Cappon in zijn repliek stelt, heb ik beide termen in mijn dissertatie regelmatig gebruikt.
Nu het tweede punt, waar de discussievooral om draait. Kees Cappon heeft
in zijn recensie van mijn proefschrift gesteld dat men ook bij een gewijzigde
'Door het gebruik van
betekenis moderne terminologie moet gebruiken:
termen die het hedendaagserecht ook kent kan men het zicht op een dergelijke historische ontwikkeling scherper maken. Het is dan wel zaak de lezer
duidelijk te maken dat wanneer de woorden eigendom of erfoacht worden
gebruikt voor de beschrijving van het middeleeuwserecht deze rttet dezelfde
lading dekken als de begrippen eigendom en erfpacht in het moderne recht;
op grond van het bronnenmateriaal zal men dan moeten trachten de inhoud
van de gebruiktebegrippenvast te stellen,' zo schrijft hij.
'om ons hedendaags
Dat ik aan Cappon het pleidooi heb toegeschreven
dogmatisch systeem van burgerlijk recht te gebruiken bij de interpretatie en
de beschrijving van het inheemserecht', zoals hij in zijn repliek stelt, blijkt
nergensuit mijn reactie. Van een misverstand,zoals hij suggereert,is wat
dat betreft van mijn kant dan ook geen sprakegeweest.
Waar ik in mijn reactie op gewezenheb, is dat bij het gebruik van aan het
modernerecht ontleendetermen grote verwarring ontstaatover begrippendie
inmiddels een heel andere inhoud hebben gekregen. Als voorbeeld heb ik
daarbij onder andere een zinsnedeuit Capponsrecensieaangehaaldwaar hij
sprak van gerechtsherendie jurisdictie uitoefendenover onroerend goed
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waarvan zij geen 'eigenaar' of anderszins 'absoluut gerechtigde' waren.
Zelfs met die haakjes erbij is het niet duidelijk waar het om gaat en onderscheidendwerkt het al helemaal niet, terwijl hij dat nu juist het bezwaar van
de door mij geïntroduceerdenieuwe begrippen noemt. Bovendien wekt zijn
oplossingtoch op zijn minst de schijn dat het middeleeuwserecht, net als het
moderne, eigenaars en anderszins absoluut gerechtigden kende. En daarmee
roept de gebruiker van die termen een analogie op met het moderne rechtssysteemdie in werkelijkheid niet bestond.
Ook in zijn repliek maakt Kees Cappon zich weer hieraan schuldig. Hij doet
dat door opnieuw voor de rechten op onroerend goed uit te gaan van een
min of meer continue ontwikkeling. Ik heb dat in mijn reactie bestreden.
Door de invoering van het sterk Romeinsrechtelijk geiïspireerde systeem bij
de codificatie in het begin van de negentiende eeuw is er juist sprake
geweest van een sterke dlscontinuileit. Ik heb daarbij onder meer gewezen
op de verschillen tussen de moderne erfoacht en de middeleeuwse ewelike
erfpacht en op de afwezigheid van eigendom in het middeleeuwserecht.
Cappon doet het nu voorkomen alsof het helemaal niet nodig was om
duidelijk te maken dat het middeleeuwsestelsel van de rechten op de grond
heel anders was dan het huidige, omdat hij daarvan immers wel overtuigd is.
Toch geven verschillende onderdelen van zijn repliek aanleiding om daaraan
ernstig te twijfelen. Aan het eind schrijft hij bijvoorbeeld: 'Zonder die
vergelijking is het bijvoorbeeld aan de hedendaagselezer niet uit te leggen
dat sommige - cursivering van mij - rechtskringen in de middeleeuwen 'geen
eigendom kenden'.' Veel andere rechtskringen kenden volgens Cappon
kennelijk dus wél eigendom; hij geeft echter niet aan welke. Ik ben er
uiteraardzeer benieuwdnaar.
Verder is Cappon naarstig op zoek gegaannaar overeenkomstentussen de
moderne erfoacht en de middeleeuwse ewelike erfpacht, vanzelfsprekend
omdat volgens zijn methode deze als erfoacht - of op zijn minst als 'erfpacht' - moet worden aangeduid. In zijn repliek noemt hij de overeenkomsten fussen de moderne erfpacht en d.e ewelike erfpacht weer groter dan de
verschillen.Maar twee van de drie overeenkomsten
die hij signaleert,zijn in
het moderne erfpachtrecht facultatief en bovendien zelden voorkomend,
terwijl ze in de middeleeuwse rechtsfiguur conditio sine qua non waÍent te
weten de eeuwigdurendheid
van het recht en het vasteerSachtbedrag.Samen
met het feit dat beide rechtsfiguren functioneerden in twee sterk van elkaar
geeft dat nu juist het wezenlijkeonderscheidaan.
afwijkenderechtsstelsels,
Daarom nog maar een keer mijn op de bronnen zeff gebaseerdstandpunt: bij
eeuwigdurendeuitgifte van onroerendgoed in de late Middeleeuwenen het
Ancien Régime behield de uitgever niet de positie van (bloot-)eigenaaren de
verkrijger niet die van erfoachter, eenvoudigweg omdat de eigendom als ias
in re sua en de erfpacht als ius in re aliena niet bestonden.Door de eeuwig-

5l
durendheid van zijn recht en de beschikkingsmachtover zijn goed bezat de
verkrijger een recht dat veel dichter bij dat van de moderne eigenaar stond
dan het recht dat de uitgever behield. En dat gold tot het begin van de
negentiendeeeuw niet alleen voor de etvelike erfpachter, maar ook voor de
leenman, de tijnsman en zelfs de onvrije houder van hofgoed. In het algemeen zijn zij het geweestdie na de codificatie als eigenaar te voorschijn zijn
gekomen en niet de oorspronkelijke uitgevers: de leenheren, de tijnsheren en
zelfs de hoftreren.
Dat in het middeleeuwse Utrecht de vrye eyghendomin relatie stond met de
ewelike erfpacht, zoals ik zelf heb vastgesteld en uitgewerkt, wil in het
geheel niet zegge\ dat er daardoor ook overeenkomstbestond met de moderne eigendom en erfoacht, zoals Kees Cappon in zijn repliek suggereert.
Zoals in mijn dissertatie is uiteengezet, was de vry@) eyghen(dom) in
Utrecht, behalve allodium, het recht van degenedie op enigerlei wijze goed
had uitgegeven,ook al hield hij dat op zijn beurt weer van een ander (p.
259-260). In mijn reactie op Cappons recensie heb ik aan de hand van de
Utrechtse bronnen nog eens laten zien dat in een keten van uitgiften - eerst
in tijns en daarna in ewelike erfpacht - de twee opeenvolgende uitgevers
beide als bezitters van vry@) eyghen(dom)werden aangeduid, maar dat zij na
de uitgifte alleen nog maar de beschikking hadden over de tijns of de
erfpachtsom en niet meer over het goed zelf. Die lag geheel bij degene die
het goed in ewelike erfpacht of erftyns had gekregen.
Omdat uit het bovenstaandeduidelijk blijkt dat het in deze discussie echt niet
alleen om terminologie, maar om de ontwikkeling van het recht zelf gaat. is
het de moeite waard om aan de hand van de situatie in een andere stad nog
eens te toetsen of bij de eeuwigdurendeuitgifte van onroerend goed, onder
de benaming ewelike erfpacht of een andere, de uitgever een (bloot-)eigenaar
en de eeuwigdurend houder een erfoachter werd. In zijn repliek citeert
Capponde mediëvisteJ.A. Kosstr,tANN-PuTTo,
die, net als hij, mijn dissertatie recenseerde en net als hij vindt dat mijn juridische argumentatie niet
'breedsprakig' Zlj
helder en wat haar betreft zelfs ook
is.
noemt daarbij als
'worsfeling
voorbeeld mijn
met het begrip "eigendom"'. Een dergelijke
reactie van Kossmann-Puttois niet onbegrijpelijk. Want in haar dissertatie
uit 1955 over de Kamper schepenacten1316-1354 blijkt zij geheel uit te
gaan van wat de rechtshistoricusP.W.A. IMMINK een beetje onvriendelijk
'naieve'
maar terecht de
opvatting over de middeleeuwserechten op de
grond noemde.2Zoals gezegd bleef in deze anachronistische,want vanuit het

strucnrur',
2."'Eigendom" en "heeriijkheid".Exponentenvan tweeërleimaatschappelijke
Tijdschrif voor rechtsgeschiedenis27 (1959) 36-74, en in: Verspreíde geschiften
(Groningen1967)55-83, aldaar77-78.
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moderne recht redenerende visie bij eeuwigdurende uitgifte van onroerend
goed de uitgever bloot-eigenaaren werd de houder erfoachter.Toch hadden
juist de door haarzelf uitgegeven Kamper brormen Kossmann-Puttoook als
niet-juriste te denken moeten geven. Een tweetal voorbeelden:
Op 28 december 1326 gaf - in het handschrift staat overigens locavit - Herman Butensconeaan BennekeStickere, Heineke van Nijmegen en Gert van
Gelre elk een huis en erf ad hereditarium censum. Benneke Stickere verkreeg zijn huis en erf voor 18 schellingenBrabantsen een mengel wijn per
jaar.3 Het recht van de uitgever Herman Butensconekwam vervolgens,
waarschijnlijk via vererving, aan Dirk de Buffer.a Op I februari 1344 verkocht de laatste met zijn vrouw Grete, waarschijnlijk een dochter van
Herman Butenscone, die 18 s. brab. ende dat meggelíjn wijns, die zie
hadden jaerlekes als van enen erfiinze van erve ende huus, dad gheleghen is
in die Minrebroderstrate, van Benekenden Sticker.s Kortom, het enige recht
dat de uitgever en zijn rechtsopvolgersop het goed behouden hadden en dat
zij in 1344 vervreemdden, was de jaarlijkse betaling van 18 schellingen en
een mengel wijn. Dus niet het goed zelf en evenmin de blote eigendom, een
begrip dat aan het inheemserecht volkomen vreemd was.
Een ander voorbeeld dat de uitgever van een goed na uitgifte niet meer dan
een recht op de tijns overhield, biedenoorkondenvan 28 september1337 en
22 juli 1340. In de eerste erkende Herman van den Vene dat hij een hooiland van heer Johan van Groningen gehureí hndde toe eynen erflynze.6In de
tweede oorkonde erkende deze laatste, de uitgever &ts, dat hi vercoeft hadde
Herman van den Vene (...) dien erftyns dien her Johan hadde van Hermnn
uit het betreffende land.7 De uitgever verkocht dus niet het goed zelf, ook
niet de (blote) eigendom van het goed, maar eenvoudigwegde tijns. Door de
verkoop van deze tijns aan de houder van het goed zijn deze tijns en het
goed zelf weer in één hand geraakt.Even tussenhaakjes:ik ben benieuwdof
Cappon hier voor de uitgiften de termen huur en verhuur zou willen gebruiken, omdat het moderne recht die ook kent.
Uit deze voorbeeldenuit Kampen, die met vele aan te vullen zijn, blijkt
duidelijk dat het recht van de uitgever na de uitgifte nauwelijks méér inhield
dan zijn recht op betaling van de tijns. Dat het in Utrecht niet anders was,
heb ik in mijn dissertatieen in mijn reactie op Capponsrecensieal duidelijk
gemaakt en ook in 's-Hertogenbosch,waar ik de oudste bronnen uirvoerig
bestudeerdheb, was het zo. Met Olote) eigendomhad het niets van doen.
1316-1354(Zwolle 1955) 167 nr 278.
3.J.A. KossueNN-Ptlrro, Kamperschepenacten
4.Vergelijk ibidem, 16l-162 nr. 255 (1326maart9).
5.Ibidem.294nr. 838.
6.Ibidem,246-24'7rtr. 626.
7.Ibidem,26'lw. 724.
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Als men de uitgever na de uitgifte toch per se eigenaarwil noemen, wat ik
vanzelfsprekendafkeur, dan zou men hem kunnen aanduidenals eigenaar
van de tijns. Maar, anders dan in Utrecht, waar zoals gezegd gesproken
wordt van vry(e) eyghen(dom), komt, voor zover ik heb kunnen nagaan, in
de steden Kampen en Den Bosch het begrip eigendom in het geheel niet in
de middeleeuwsebronnenvoor.
Trouwens, op de problemendie het gebruik van de term eigendom voor de
middeleeuwse rechten op grond met zich meebrengt en waarvoor ik in mijn
reactie op zijn recensie aan de hand van een casus in de vorm van een
'Wie
van de drie?' uiwoerig aandachtheb gevraagd, gaat Cappon in
spelletje
zijn repliek niet in. Hij geeft geen antwoord op de door mij bij die op de
bronnen gebaseerdecasus gestelde vraag wie er in de opeenvolging van
uitgiften als eigenaar of 'eigenaar' moest worden aangemerkt: de tijnsheren,
de tijnsplichtigen - die volgens de bronnen allen vry@) eyghen(dom)bezaten
- of de erfelijk pachters, die de vrije beschikkingsmachtover het goed zelf
hadden. Kees Cappons zwijgzaamheidin dezen lijkt me geen toeval. Zijn
theorie dat bij de beoefening van de rechtsgeschiedenis- kennelijk cotite que
corite - begrippen uit het moderne recht moeten worden gebruikt, brengt hem
namelijk juist hier in de problemen. Deze theorie staat immers los van en
gaat voorbij aan de bronnen uit de periode waarover het hier gaat en de
problemen die de analyse daarvan met zich meebrengt. In Cappons hele
repliek komt dan ook geen enkele middeleeuwsebron voor. Datzelfde geldt
trouwens evenzeer voor de inaugurele rede van zijn collega Theo Veen over
terminologie, begripsvorming en het vermijden van anachronistischeredeneringen in het rechtshistorischbedrijf, waarnaarCappon in zijn recensievan
mijn dissertatie verwijst. En toch zal de bruikbaarheid van nieuw ingevoerde
'analytische identiteitsbegrippen' aan die
theoretische termen als Veens
bronnen getoetstdienen te worden.s Een dergelijke puur theoretischebenade'Maar
ring verklaart misschientevenseen vraag zoals Kees Cappondie stelt:
is het voor honderd procent uit te sluiten dat er in de middeleeuwsestad
Utrecht erfoachten zijn gevestigd voor een bepaaldetermijn?' Alleen vanuit
het moderne erfoachtbegrip en los van de middeleeuwsebronnen redenerend
kan men zo'n vraag stellen. Om te beginnen zijn er in het middeleeuwse
Utrecht geen erfoachtengevestigd;deze modernerechtsfiguurwas immers in
het middeleeuwserecht onbekend. Er werden wél rechten op onroerend goed
gevestigdvoor een bepaaldetermijn, voor een aantaljaren of voor het leven
van één of meer personen.Maar dat kondenvanzelfsprekendgeen erfpachten
zijn en al helemaal geen ewelike erfpachten, die per definitie een eeuwigdu-

8.TH. VEEN,Met dank aan Du Perron. Over terminologíe,begripsvormingen het vermij'
den van anachronistischeredeneríngenin het rechtshistorischbedrijf (Zwolle 1996) 20.
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rend, erfelijk recht op het goed verschaften. In de bronnen vindt men dat
overal - dus niet alleen in Utrecht - uitgedrukt met perpetuus, hereditarius,
ewelik, erfelik en dergelijke.
Mijn voorstel is om de discussiete voeren op basis van die bronnen in plaats
van op theoretischeof rechtsdogmatischestandpunten.Want met deze laatste
wordt - of moeten we niet zeggen: blUft? - de rechtsgeschiedenisinderdaad
de esoterischeof sekÍarischebezigheid waarvoor Cappon bevreesd is.
M.W.J. DE BRUTJN
Naschrift: De redactieacht de discussiehiermee gesloten.

V E R K E N N IN G
Databank verhalende bronnen
Sinds het begin van 1997 staat ons het repertorium De verhalende bronnen
uit de Zuidelijke Nederlanden 600-1500 ter beschikking. Dit repertorium is
per definitie een aanwinst, omdat we voor gegevensover deze broruren, voor
zover ze al voorhanden waren, tot dan toe op verouderde en meer algemene
of specialistischenaslagwerkenwaren aangewezen.Daarnaast is het repertorium belangwekkend door de wijze waarop het is gepubliceerd. De samenstellers hebben er namelijk voor gekozen het repertorium niet in druk te
laten verschijnen, maar als een databankonder de titel Narrative Sources via
Internet te presenteren(http://allserv.rug.ac.be/-jdploige/sources/
of via de
site van de Universiteitsbibliotheekte Gent, http://www.lib.rug.ac.bel en
vervolgensvia'Executive Lounge' en'SecundaireBronnen').
De bedoeling is dat deze databank uiteindelijk een kritisch en uitputtend
overzicht verschaft van alle verhalendebronnen die in de Middeleeuwenin
de Zuidelijke Nederlanden zijn geschreven. De databank bevat op dit
(records)en het plan bestaatjaarlijks
moment bijna 1400 tekstbeschrijvingen
een updating te maken. Hierbij wordt gestreefd naar een wisselwerking
tussen aanbieders en gebruikers. Gebruikers wordt nadrukkelijk verzocht,
naast voorstellen voor aanvullingenen herzieningen,nieuwe records langs
elektronischeweg of op diskette aan te leveren. Deze zullen, mits volgens
het gebruikÍe model vervaardigd, onder vermelding van de initialen van de
maker in de databankworden opgenomen.Aanwijzingenhiervoor worden in
een 'helpfile' gegeven.Op deze manier wordt bovendienhet probleem van
de snelle veroudering ondervangenwaaraan gedrukte naslagwerkenin de
regel onderhevigzijn.

De inhoud van de tekstbeschrijvingen is gemodelleerd naar het NoordNederlandserepertorium van M. CeResso-Kox (Repertorium van verhalende
historische bronnen uit de Middeleeuwen Bibliografische reeks van het
NederlandsHistorisch Genootschap2 ['s-Gravenhage1981]), maar er wordt
meer informatie verstrekt. Het begrip verhalendebron is ook veel ruimer
genomen. De gevolgde werkwijze wordt verantwoord in de inleiding op de
databank. Iedere tekst heeft een identificatienummer. Vervolgens wordt een
typologie van de tekst gegevenen de taal aangegevenwaarin deze is geschreven. Zo mogelijk wordt de naam van de auteur gegeven, zijn status en
anderebeschikbareinformatie. Dan volgen de titel van het werk, een incipit
en explicit, en een indicatie over de omvang en de eeuw(en) waarin de tekst
wordt gedateerd. Daarna komen plaats en tijd van ontstaan, een beknopte
inhoudsbeschrijving, en overzichten van de handschriften, edities en literatuur. Indien mogelijk is informatie over brongebruik en doorwerking van de
tekst opgenomen.De beschrijving wordt beslotenmet de initialen van de
maker en de datum waarop deze is voltooid. De auteursnaam, soms met
enkele varianten, en de titel zijn weergegeven in de taal waarin de tekst
geschrevenis, meestaldus in het Latijn. De overige gegevenszijn vooralsnog voornamelijk in het Nederlands.
Als basis voor de databankdienden de verzameldedossiers van prof. W.
Verbeke. Daarnaast zijn de gegevens voornamelijk ontleend aan bestaande
naslagwerken, tekstedities en (recente) literatuur. De kwaliteit van de
tekstbeschrijvingen loopt sterk uiteen. Sommige beschrijvingen zijn zeer
compleet en actueel, andere vertonen als gevolg van de huidige gebrekkige
kennis nog grote lacunes.De mogelijkheidom onderzoeknaar de handschriften te doen was beperkt. De gegevenoverzichtenpretenderendan ook geen
volledigheid. Soms is toevlucht genomentot een opsommingvan of verwijzing naar verouderde gegevens. De handschriften worden alfabetisch naar
vindplaats geordend, hoewel menige onderzoeker de voorkeur zal geven aan
een chronologischelijst. De literatuuroverzichten
zijn soms alfabetisch,soms
chronoiogischgeordend.Zo nu en dan zijn wel erg verouderde,populaire en
zeer lokale publicaties vermeld. Hierbij kan men zich afuragen of het niet
efficiënter is om zoveel mogelijk te verwijzen naar naslagwerken, standaardwerken en moderne literatuur, voorzien van bibliografieën, zonder de
bibliografischegegevensdaaruit over te nemen. Het ziet ernaar uit dat de
uitvoerders niet altijd de gelegenheidhebben gehad uitputtend literatuuronderzoek te doen, zodat met name recentepublicatiesaf en toe ontbreken.Dit
alles neemt niet weg dat een schat aan informatie is bijeengebracht, die
bovendien in de kortst mogelijke tijd toegankelijkis gemaakt. De tekortkomingen kunnen, zoals hiervoor is beschreven,gemakkelijk en met hulp van
de gebruikersworden verholpen.

