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orde omver te werpen, wat zich slecht verstaat met 
het Duitse rechtspositivisme.

In hoofdstuk 10 (blz. 285-304) brengt Hans-Mar-
tien ten Napel (Universiteit Leiden) de actualiteit in 
verband met het boek An Argument Open to All (2015) 
van de Amerikaanse constitutionalist Sanford Le-
vinson. De centrale stelling van dit boek is dat het de 
Amerikaanse bevolking ten principale vrij staat om 
te reflecteren op de constitutie, net zoals de Founding 
Fathers dat in hun tijd deden. Levinson is een popular 
constitutionalist, te onderscheiden van populist consti-
tutionalist. De meest recente presidentsverkiezingen 
zaaien evenwel twijfel over de houdbaarheid van die 
ideologie. 

Het laatste hoofdstuk (blz. 305-325) kan zeer wel 
ook als het allereerste gelezen worden. Andreas Kin-
neging (Universiteit Leiden) noemt de Federalist Pa-
pers ‘de bijbel van het moderne constitutionalisme’. 
De grondslag van het staatsbestel is de volkswil. 
Omdat de mens echter ‘geen engel is’, moeten de 
machten elkaar controleren. Het rechterlijke toet-
singsrecht is, na een periode van stagnatie, intussen 
in nagenoeg alle Europese landen een vanzelfspre-
kendheid. Anders is het gesteld met de verhouding 
van de wetgevende tot de uitvoerende macht. Waar 
de eerste zich betrekkelijk onafhankelijk tot de laat-
ste verhoudt onder presidentiële stelsels, zijn de 
parlementen in Europa ‘allang verworden tot een 
willoos aanhangsel van de regering’. Het machts-
evenwicht tussen de twee is, aldus Kinneging, ‘vol-
ledig zoek, met alle gevaren van dien’.

Conclusie en relevantie voor de Nederlanden
Deze uitgave is een onontbeerlijk pareltje voor aca-
demici en politici, voor theorie en praktijk. In een 
eerste fase wordt de wording van de Amerikaanse 
constitutie verklaard. Vervolgens worden enkele fe-
derale instituties besproken. Daarna wordt via een 
binding aan antieke arrangementen nagegaan hoe 
modern de opstellers van de Amerikaanse constitu-
tie werkelijk zijn en in hoeverre, gezien de mense-
lijke natuur, belang moet worden gesteld in institu-
tionele uitkomsten. Tot slot wordt de receptie van 
Amerikaanse denkbeelden uiteengezet.  

We zien met name drie redenen waarom Neder-
landers en Belgen, en Europeanen in het algemeen, 
deze uitgave zouden moeten lezen. Er zijn drie wer-
ven: op het vlak van de staatsstructuur, de constituti-
onele toetsing en de regeringsvorm.

Primo, de Amerikaanse eenwording en de redenen 
die de auteurs van de Federalist Papers daarvoor op-

geven, kunnen zeer wel beschouwd worden als een 
blauwdruk voor Europese eenwording. Er is echter 
ook aandacht voor de keerzijde, zodat de uitgave ook 
eurosceptische geleerden zal bekoren. Secundo, de 
verhouding van de wetgever tot de rechter. De taak-
omschrijving van de rechter staat ook in onze con-
treien en onze tijd onder discussie. Terwijl de Fede-
ralist Papers op dit vlak geen coherente uitkomsten 
biedt, zijn er toch wijze lessen te trekken uit de ver-
volggeschiedenis, zodat wij, Europeanen, dezelfde 
stommiteiten niet hoeven blijven herhalen. Tertio, de 
macht die de wetgever ten overstaan van de regering 
in de schaal legt. Het is reeds aangehaald: het parle-
ment is een dood broertje van de executieve, zowel 
op EU-vlak als op het niveau van de lidstaten.

Dat alles stemt de lezer niet welgemutst, maar 
wellicht is de publicatie van deze fraaie bundel op-
stellen een hoopvol teken.

Maarten Colette, Brussell
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In de middeleeuwen was een cijns het recht op een 
regelmatige, meestal jaarlijkse uitkering in geld of 
natura uit onroerend goed, ambten of rechten. De 
cijnzen van het eerste type vonden hun oorsprong of 
in het allodium, eigengoed, dat door de grondheer in 
delen in gebruik gegeven kon worden aan derden te-
gen een regelmatige betaling (grondcijnzen), of in 
de schenking van eigengoed of de verkoop van rech-
ten daarover door de eigenaar aan derden in ruil voor 
een erfelijke uitkering respectievelijk betaling daar-
uit (grond- en erfrenten). Bezitters van onroerend 
goed dat belast was met een cijns, konden dat door-
verkopen, waarna de nieuwe eigenaar cijnsplichtig 
werd. In sommige gevallen was het mogelijk om de 
rechten van de cijnshouder af te kopen. De hoogte 
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van de cijns, tot slot, was bepaald door de oorspron-
kelijke waarde van het goed; de onveranderlijke cijn-
zen kregen door inflatie na verloop van tijd door-
gaans een symbolische waarde.

Het cijnsregister dat Paul Nève en Geertrui Van 
Synghel als broneditie uitgegeven hebben, omvat 
de grondcijnzen en erfpacten van de hertog van Bra-
bant in en om de stad Maastricht, in het bijzonder 
in het hof van Lenculen. Het handschrift waarin het 
register is opgenomen (met een omvang van 54 fo-
lia), is terug te vinden in het Algemeen Rijksarchief 
te Brussel. Het ongedateerde register is waarschijn-
lijk opgesteld tussen 1360 en 1366. Het was aanvan-
kelijk in handen van het geslacht Hoen, dat vanaf 
1369 het schoutambacht van Maastricht en dat van 
het hof van Lenculen in pand had van de Brabantse 
hertog. In 1503 loste de hertog de schulden die op 
het schoutambt drukten af, en zo kwam het register 
uiteindelijk in het hertogelijke archief te Brussel te-
recht.

De rechten van de Brabantse hertog gingen terug 
op een schenking van de Duitse koning aan het begin 
van de dertiende eeuw. De heerlijkheid Lenculen, die 
na 1400 Vroenhof werd genoemd, lag aan de west-
kant van de stad Maastricht. Na de aanleg van een 
tweede omwalling kort na 1300 kwam een deel ervan 
onder het gezag van de tweeherige stad te staan. Het 
hof van Lenculen kende zijn oorsprong in een vroeg-
middeleeuws koningsgoed. In de late middeleeuwen 
oefende de schepenbank van Lenculen de lage en ho-
ge justitie uit. De ontstaanscontext van het cijnsboek 
wordt door de redacteuren in detail uitgelegd in de 
inleiding op de getranscribeerde bronnen en verder 
verduidelijkt aan de hand van twee kaartjes die als bij-
lage zijn opgenomen. Bovendien geven Nève en Van 
Synghel een korte schets van het functioneren en de 
competenties van de schepenbank van de heerlijk-
heid Lenculen en de complexe juridische verhoudin-
gen in en om laatmiddeleeuws Maastricht, dat met 
meerdere rechtsinstellingen bij uitstek een voorbeeld 
was van een gefragmenteerde juridische ruimte.

Het register betreft een net overzicht (zonder cor-
recties of aanvullingen die typisch zijn voor middel-
eeuwse cijnsregisters) van de inkomsten uit de on-
roerend goederen van de Brabantse hertog in en om 
Maastricht. Van elke cijns- of pachtplichtige staat 
de naam, het desbetreffende goed (en vaak de lig-
ging daarvan) en het verschuldigde bedrag (in mun-
ten, graan en/of pluimvee) vermeld, bijvoorbeeld op 
de volgende wijze: ‘Catherina de Rothem, voor vier 
grote roeden gelegen in O bij de Middelweg, 1,5 pen-

ning’ (blz. 53). Het omvangrijkste eerste deel van het 
register betreft de cijnzen die de hertog kon heffen in 
zijn heerlijkheid Lenculen, die in de tweede helft van 
de veertiende eeuw buiten de stad Maastricht lag, en 
op enkele goederen binnen de stad. Dit deel bevat 
ook enkele pachtgoederen, met een specifieke ge-
schiedenis, die een inkijkje geven in de praktijk van 
de tijdpacht. Het kortere volgende deel betreft 115 
cijnzen op goederen gelegen in ‘s-hertogen Kom-
mel, tussen de eerste en tweede omwalling van de 
stad, het derde op elf goederen binnen de eerste om-
walling, en het laatste een lijst van zeven erfpachters.

De tekstuitgave van het register is met zorg 
en nauwgezetheid tot stand gekomen, dat is de 
transscribenten ook wel toevertrouwd. Behalve van 
de al genoemde historische inleiding is er veel werk 
gemaakt van de index, waarmee alle genoemde per-
sonen, plaatsen en beroepen eenvoudig terug te vin-
den zijn. Op deze wijze is het register goed ontsloten 
voor onderzoekers met belangstelling voor middel-
eeuws Maastricht en omgeving. Op basis van het re-
gister kunnen onder meer onderzoeksvragen gesteld 
worden van rechtshistorische, toponymische, taal-
kundige, prosopografische of sociaal-economische 
aard. In het laatste geval kan dat, meer specifiek, 
over bijvoorbeeld de veertiende-eeuwse beroeps-
structuur (in het register staan beroepen vermeld, 
waaronder opvallend veel met betrekking tot de tex-
tielindustrie), sociale topografie (de ligging en waar-
de van goederen), sociale verhoudingen (de aanwe-
zigheid van edelen), bezitsstructuur (omvang van 
de goederen en rechten daarop) of grondexploitatie 
(verpachting en gewassen). Het is niettemin de vraag 
of onderzoekers niet beter bediend zouden zijn met 
een digitale bronuitgave. Een bestand met de gege-
vens uit het register maakt het mogelijk om deze snel 
te doorzoeken, te analyseren en te koppelen aan an-
dere informatie, bijvoorbeeld de gestandaardiseerde 
(plaats)namen in de index. Een digitale ontsluiting 
zou een duidelijke meerwaarde hebben, al doet deze 
constatering niets af aan de kwaliteit en het nut van 
deze mooie broneditie van het cijnsregister.

Arie van Steensel, Groningen




