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Rijk Timmer presenteert een nieuwe kijk op het gedachtegoed van de be-
kende middeleeuwse rechtsgeleerde Philips van Leiden. Philips leefde in
een wereld van oorlog, pest en het najagen van eigen belangen. Formeel
was hij in dienst van de graaf van Holland. Feitelijk stelde hij zichzelf ech-
ter in dienst van de samenleving.
Tussen 1350 en 1380 deed hij een steeds klemmender beroep op de

graaf om het publiek belang te behartigen. De vorst moest de toegang tot
schoon water garanderen, de energievoorziening waarborgen, vrij verkeer
over land en water mogelijk maken, zorgen voor goede rechtspraak en
openbaar onderwijs. Op grond van het Romeinse recht beschikte de graaf
volgens Philips over de macht dit alles af te dwingen. Philips van Leiden
mijmerde niet alleen over betere tijden, hij reikte ook juridische instru-
menten aan om deze mogelijk te maken.
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Met een aanwijshandje in de marge van zijn tekst beklemtoont Philips van Leiden dat water
in publieke handen moet blijven (casus 20,2 in de editio princeps uit 1516, zie ook
hoofdstuk 6.2.3).
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Voorwoord

De eerste kennismaking met Philips van Leiden was tijdens mijn deeltijdstudie Ne-
derlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. In het kader van het vak staats-
recht stuit de student op een even korte als cryptische mededeling in hetHandboek
van het Nederlandse staatsrecht van Van der Pot-Donner. Daarin staat dat Philips
van Leiden opkomt tegen de versnippering van de rechten van de graven van Hol-
land en tegen het geven van lenen en privileges die de overheidsbevoegdheid ver-
korten en die hij daarom strijdig met het recht acht. Deze tekst en vooral het ge-
dragen woordgebruik doen zeker recht aan Philips’ hoofdwerkDe cura reipublicae
et sorte principantis. In dit werk stelt Philips van Leiden in plechtige bewoordingen
en met veel verwijzingen naar gezaghebbende, oude teksten dat privileges, pragma-
tieke sancties en vorstelijke besluiten niets waard zijn als zij het belang aantasten
van de respublica, letterlijk de publieke zaak.
Wat moet je ermee? Het bleef me maar intrigeren en om te beginnen ben ik veel

gaan lezen over Philips van Leiden. De belangrijkste indruk die dat nalaat is dat hij
er vooral op uit is de positie van de vorst te versterken. Maar met welk doel? Om
echt door te dringen in Philips’ nagelaten gedachtegoed moet je zelf met hem wer-
ken, zo ontdekte ik bij toeval. Als redacteur van Het Financieele Dagblad word ik
wel uitgenodigd om over mijn werk te vertellen voor leden van serviceclubs en he-
rensociëteiten. Zo kreeg ik eens het verzoek om voor een plaatselijke afdeling van
Probus – trefpunt voor zakenlieden in ruste – een lezing te houden over het beleid
van het tweede kabinet-Kok omtrent de privatisering van waterleidingbedrijven.
De politiek kwam daar destijds niet uit en besloot tot een compromis. Water voor
industrieel gebruik zou voortaan op commerciële basis geleverd mogen worden,
maar voor de levering van drinkwater moesten de waterleidingbedrijven hun alou-
de nutsfunctie behouden.
Ik moest dat oer-Hollandse politieke bouwsel als deskundige Haagse redacteur

van het fd komen toelichten en bedacht een list. Met de fraaie heruitgave van de
eerste gedrukte versie van Philips’ werk in de hand kon ik betogen dat eigendom
van en zeggenschap over water al heel lang onderwerp van discussie is. Philips stelt
dat water, eenmaal in publieke handen geraakt, altijd in publieke handen moet blij-
ven. In zijn werk staat bij die tekst een aanwijshandje in de marge van de tekst om
het belang ervan te onderstrepen. Dat handje liet ik zien en de heren van Probus
vonden dat nog het aardigste van de hele voordracht. Maar ze wilden wel weten wat
nu precies het belang van Philips’ uitspraak is.
Ik hoorde mezelf zeggen dat uit Philips’ woorden valt af te leiden dat in zijn tijd
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veel water in particuliere handen moet zijn geweest en dat zijn pleidooi er wel op
gericht zal zijn om de algemene toegankelijkheid van water te vergroten. Dat was
het dus! Grondige herlezing van Philips’ tekst en alle daarbij behorende verwijzin-
gen bevestigde dat beeld. Daarna las ik Philips’ volledige werkmet heel andere ogen
om te ontdekken dat al zijn geleerde betogen over de reikwijdte van de vorstelijke
macht steeds weer neerslaan in praktijkvoorbeelden van vitale voorzieningen
(‘rechten’) die volgens hem ten onrechte in particuliere handen zijn. Philips wil die
rechten in overheidshanden brengen en in zijn tijd is de overheid de vorst. Philips
van Leiden is pleitbezorger van het publiek belang. Zijn werk is in wezen veel prak-
tischer dan het op het eerste gezicht lijkt. Hij schrijft over zijn eigen tijd, zijn eigen
land en zijn eigen mensen, met een nauwelijks uitgesproken maar steeds aanwezig
verlangen naar een betere tijd, een rechtvaardiger land en een gelukkiger mensdom.
Philips draagt instrumenten aan die kunnen helpen bij de verwezenlijking van dat
ideaal. Veel van die instrumenten roepen ook nu nog een gevoel van herkenning op.
Philips drukt je steeds met de neus op het feit dat de mens een sociaal wezen is.
Maar hij betoogt ook met nadruk dat het lid zijn van een gemeenschap niet alleen
gepaard gaat met het hebben van rechten, maar ook met het vervullen van plichten.
Uiteraard is zijn visie gedateerd, maar het besef dat samenleven in een gemeenschap
de behartiging van publieke belangen behoeft is nog altijd actueel. Daarom ben ik
deze dissertatie gaan schrijven, met de volle steun van een zeer kritische promotor,
prof. dr Theo Veen.
Over dat werk viel in augustus 2005 een inktzwarte schaduw door het onver-

wachte overlijden van Theo. Een week voordat hij overleed was ik nog bij hem
thuis om te spreken over de eerste vijf hoofdstukken van deze dissertatie, die hij
nog eens helemaal had doorgenomen, ondanks de ziekte die hem zwaar belastte.
Hij was tevreden maar verzocht mij haast te maken met het belangrijke zesde
hoofdstuk. ‘Het is niet zo dat ik nog maar een jaar te leven heb’, zei hij, ‘maar tien
jaar heb ik volgens mij ook niet meer’. Een week later is hij overleden. Zijn dood
heeft diepe indruk op mij gemaakt en heeft de werkzaamheden aan dit proefschrift
geruime tijd doen stilvallen.
Gelukkig was prof. dr Frank Keverling Buisman bereid het promotorschap over

te nemen. Hij is een van de weinige rechtshistorici in de Lage Landen, nog be-
schikkend over het ius promovendi, die in staat is een studie als deze als promotor
te begeleiden. Voor mij zegt dat veel over de staat waarin de studie van de rechts-
geleerdheid – een van de oudste academische opleidingen – terecht dreigt te komen
in Nederland. Wie meent juristen te kunnen opleiden zonder gedegen kennis van
de geschiedenis en de bronnen van het recht kan de hele opleiding net zo goed over-
hevelen van de universiteit naar het hoger beroepsonderwijs. Dat hoeft niet ten kos-
te te gaan van de vaardigheden van juristen, maar het zal onvermijdelijk wel ten
koste gaan van hun inzichten en vermogen tot onafhankelijk oordelen. Recht is een
maatschappelijk verschijnsel, diep verankerd in het verleden. Wie de geschiedenis
niet kent is gedoemd haar fouten te herhalen, schreef de Spaanse filosoof Jorge San-
tayana honderd jaar geleden.
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Dit werk zou nooit geschreven zijn zonder de steun van Theo Veen en Frank
Keverling Buisman, maar dankbaar ben ik ook voor de adviezen van andere mede-
werkers van de Universiteit van Amsterdam, in het bijzonder Cees Cappon en Eric
Pool. Schatplichtig ben ik aan emeritus-hoogleraar Robert Feenstra, en dan vooral
aan zijn vele werk over Philips van Leiden en over de context waarin de middel-
eeuwse rechtsgeleerde werkte. Een blik op de literatuurlijst bij deze dissertatie vol-
staat om te begrijpen wat ik bedoel. Zonder de studies van Feenstra was deze dis-
sertatie hoogstwaarschijnlijk niet geschreven.
Tot slot wil ik vermelden dat deze dissertatie tot stand is gekomen in schaarse

vrije tijd naast een drukke baan. Dat is alleen mogelijk met de volle steun van een
betrokken partner. Daarom wil ik hier ook met nadruk mijn vrouwMirjam bedan-
ken voor al haar steun en begrip. Zonder haar was dit werk zeker nooit geschreven.

voorwoord 11
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Ter inleiding

Over Philips van Leiden is al veel geschreven, maar het laatste woord over hem is
zeker nog niet gezegd. Philips is een academisch geschoold jurist, die omstreeks
1352 een eerste versie van een tractaat van zijn hand aanbiedt aan deHollandse graaf
Willem v. Het graafschap Holland maakt in de middeleeuwen formeel deel uit van
het Duitse rijk, maar in Philips’ tijd regeert de graaf in wezen als een soeverein vorst
over het graafschap. Philips is in dienst van Willem v, die feitelijk regeert van 1346
tot 1358. In dat laatste jaar wordt hij krankzinnig verklaard en treedt zijn broer Al-
brecht (1358-1404) op als voogd of regent, al blijft Willem formeel beschikken over
de grafelijke bevoegdheden tot zijn dood in 1389. Philips van Leiden werkt voor
beide graven en drukt hen op het hart om persoonlijk het publiek belang in het
graafschap te behartigen. Ook in de jaren vanaf 1371, als hij in dienst treedt van de
Utrechtse bisschop Arnoud van Hoorn (1371-1378), blijft de behartiging van het
publiek belang Philips bezighouden. Hij zal nog bijna dertig jaar blijven werken
aan zijn tractaat, tot aan zijn dood in 1382. Van Philips’ werk is geen handschrift
overgeleverd, wel een eerste gedrukte versie (editio princeps) uit 1516.
Een tractaat of tractatus is een rechtsgeleerde monografie, rijk aan casuïstiek, aan

voorbeelden die aan de (rechts)praktijk zijn ontleend. Philips’ tractaat bestaat uit 85
‘casus’. In elke casus werpt hij een rechtsvraag op, die hij vervolgens behandelt con-
form de geleerde juridische traditie van zijn tijd. Maar omdat hij steeds is blijven
werken aan zijn tractaat geeft hij gaandeweg in de 85 casus meer en meer invulling
aan praktijksituaties in zijn tijd. Daarmee maakt hij impliciet een blauwdruk van
wat hij ziet als het publiek belang. Het tractaat is voorzien van een duidelijk ach-
teraf door Philips zelf geschreven samenvatting (Tabula Tractatus) waarin hij zijn
opvattingen nog eens kort en bondig uit en er ook wel wat nadere toelichting op
geeft.
In het voorliggendewerkwordt getracht de impliciete blauwdruk van Philips ex-

pliciet te maken, zodat inzicht ontstaat in de vitale functies van de middeleeuwse
Hollandse samenleving. Dat gebeurt pas uitgebreid in hoofdstuk 6, het omvang-
rijkste hoofdstuk van dit boek. In de eerdere hoofdstukken wordt beschreven hoe
Philips te werk gaat om zijn advies aan de vorst juridisch vorm te geven en te on-
derbouwen.Hoofdstuk 1 bevat de probleemstelling van deze studie: opwelke rech-
ten doelt Philips van Leiden in de centrale stelling van zijn tractaat, waarin hij
schrijft dat de vorst bepaalde rechten niet mag vervreemden, omdat hij deze uitoe-
fent in het belang van de respublica? En wat verstaat Philips onder vervreemden en
onder respublica? Deze laatste vraag zal in hoofdstuk 1 al worden beantwoord, op
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het vervreemden wordt uitgebreid teruggekomen in hoofdstuk 4. Met respublica
doelt Philips niet op de staat in moderne zin, maar op een in zijn tijd te vormen be-
langengemeenschap van vorst en bevolking ter behartiging van het publiek belang.
Philips staat daarmee aan de wieg van de latere staatsvorming en deelt die positie
met andere geleerde juristen uit zijn tijd, zoals ook in hoofdstuk 1 aan de orde zal
worden gesteld. Voorts wordt in hoofdstuk 1 beschreven dat Philips zich voor zijn
redeneringen niet alleen baseert op het inheemse Hollandse recht – gewoonterecht
en stads- en landrechten – maar ook op het ‘geleerde’ Romeinse recht, het canonie-
ke recht en het leenrecht. Dit geleerde recht, waarin Philips wordt opgeleid in
Frankrijk, gebruikt hij mede om aan te tonen dat een graaf in eigen land een gelijk-
soortige positie bekleedt als de keizer in het keizerrijk en een koning in zijn ko-
ninkrijk. Dit belangrijke leerstuk van Philips komt uitgebreid aan de orde in hoofd-
stuk 5.
In hoofdstuk 2 wordt al direct een eerste inzicht gegeven in de aard van de rech-

ten waarop Philips doelt. Het gaat vrijwel steeds om rechten die op geld waardeer-
baar zijn – en dus verkocht kunnen worden – en die de houder in staat stellen ge-
zag uit te oefenen over anderen. Verder wordt in dat hoofdstuk op basis van recent
wetenschappelijk onderzoek bezien wat verstaan moet worden onder het publiek
belang. Vastgesteld zal worden dat dit belang niet zonder meer gegeven is, maar dat
het naar tijd en plaats steeds weer moet worden ingevuld. Het bepalen van het pu-
bliek belang komt neer op het maken van (politieke) keuzes. Duidelijk is dat Phi-
lips van Leiden zulke keuzes maakt als hij in zijn tractaat – zij het hier en daar be-
hoorlijk impliciet – aangeeft welke belangen de vorst moet behartigen. Of, om de
terminologie van Philips te gebruiken, welke rechten de vorst niet mag vervreem-
den omdat hij ze uitoefent in het algemeen belang. In hoofdstuk 2 wordt verder in-
gegaan op de omstandigheden die Philips vrijwel zeker hebben geïnspireerd tot zijn
opvattingen. Beschreven worden de feitelijke omstandigheden in de 14de eeuw in
Philips’ wereld: de graafschappen Holland en Zeeland, het bisdom Utrecht en het
koninkrijk Frankrijk, waar hij een deel van zijn leven doorbrengt. Die omstandig-
heden liegen er niet om. Ze laten het beeld zien van een vergaande ‘privatisering’
van rechten die oorspronkelijk in publieke handen zijn. Vooral in het Frankrijk van
de 14de eeuw is men zich zeer bewust van deze problematiek. Philips brengt dit be-
wustzijn naar de Lage Landen.
Hoofdstuk 3 is gewijd aan de studie van het geleerde recht in de middeleeuwen

in het algemeen en in het bijzonder aan de universiteit van Orléans, waar Philips
zijn opleiding volgt. In dat hoofdstuk wordt ook in beeld gebracht in welke juridi-
sche tradities Philips werkt.Mede aan de hand van Philips’ omvangrijke bibliotheek
wordt geschetst welk specifiek juridisch gedachtegoed hem moet hebben geïnspi-
reerd. In dit derde hoofdstuk wordt duidelijk hoe belangrijk Philips’ verblijf in
Frankrijk is geweest voor zijn denken over de behartiging van het publiek belang.
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt dit laatste nog verder uitgewerkt met een be-

spreking van belangrijke juridische leerstukken die aan de basis liggen van het mid-
deleeuwse denken over de behartiging van het publiek belang. Het gaat vooral om
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doctrines die ontwikkeld worden in het kerkelijke of canonieke recht. Deze leer-
stukken worden omarmd door wereldlijke gezagsdragers en hun adviseurs, met de
bedoeling hun eigen positie als politiek leider te versterken. Het gaat dan steeds om
koningen – de koning van Frankrijk voorop – die een eigen machtspositie opeisen
ten koste van de keizer en de paus. Het bijzondere van het denken van Philips van
Leiden wordt tegen de achtergrond van deze ontwikkeling steeds duidelijker en
wordt uitgebreid behandeld in hoofdstuk 5. Philips breidt het leerstuk van de zelf-
standige machtspositie van de koning uit tot wat hij ‘lagere vorsten’ noemt. Hij
verstaat daaronder vorsten als de Hollandse graaf en de Utrechtse bisschop, die be-
halve kerkvorst ook de wereldlijk leider in het Sticht Utrecht is. Philips legt bij-
zondere, eigen maatstaven aan om deze lagere vorsten te binden aan het keizerrijk
en vooral aan het (Romeinse) recht van dit rijk. Bijzonder is ook dat hij zijn leer
moet onderbouwen met een geheel nieuwe doctrine. Het leerstuk dat de Franse ju-
risten gebruiken om de zelfstandige positie van de Franse koning te motiveren
blijkt ongeschikt om deze leer uit te breiden tot lagere vorsten.
Zoals al opgemerkt bestaat hoofdstuk 6 uit een stelselmatige behandeling van de

rechten die Philips in zijn werk in verband brengt met de behartiging van het pu-
bliek belang. Philips zelf behandelt deze rechten her en der in zijn tractaat, zonder
duidelijke systematiek. Hier zal worden getracht deze systematiek wel aan te bren-
gen. De door Philips genoemde rechten worden ondergebracht in voor ons her-
kenbare clusters als bijvoorbeeld ‘delfstoffen, energie en water’ en ‘verkeer en ver-
voer’. Deze systematisering maakt duidelijk dat veel rechten die volgens Philips van
Leiden moeten worden uitgeoefend in het publiek belang, economische en maat-
schappelijke functies betreffen waaraan ook volgens hedendaagse inzichten publie-
ke belangen zijn verbonden. Alleen de feitelijke behartiging van deze belangen in
Philips’ tijd en de onze verschilt hemelsbreed. De belangrijkste energiedragers in
het middeleeuwse Holland zijn turf en wind, de belangrijkste vervoermiddelen zijn
veren en andere schepen. Drinkwater is doorgaans oppervlaktewater en Philips
maakt een groot punt van de vrije toegankelijkheid van dit water voor iedereen.
Deze is in zijn ogen dus onvoldoende gewaarborgd. Ookwaarschuwt hij tegenmo-
gelijke vervuiling van water door de in de middeleeuwen opkomende industriële
activiteiten in de steden.
Deze studie bevat enkele bijlagen, zoals een jaartallenlijst met belangrijke ge-

beurtenissen in Philips’ eeuw, een overzicht van de edities van zijn werk en een lijst
van de juristen die hij aanhaalt in zijn werk. De omvangrijkste bijlage is gewijd aan
een bespreking van eerder verschenen studies over Philips van Leiden. De belang-
rijkste van die studies zijn van de hand van de historicus Robert Fruin uit 1864, van
de rechtshistoricus Robert Feenstra uit 1970 en van de historicus Piet Leupen uit
1981. Dit roept de vraag op of er nog plaats is voor een nieuwe studie naar Philips
van Leiden. Voor het werk van Feenstra en van Leupen is evident dat er behoefte
aan was. Het was nodig Fruins visie op Philips van Leiden te corrigeren. De 19de-
eeuwse historicus zet Philips ten onrechte neer als een eenzaam Hollands genie,
vergelijkbaar met Macchiavelli en Montesquieu.

ter inleiding 15
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Feenstra heeft dat gerelativeerd en erop gewezen dat Philips werkte in de tradi-
tie van andere geleerde juristen uit zijn tijd. Hij wijst er tevens op dat Philips niet
zozeer een nieuwe staatsrechtelijke theorie tot ontwikkeling bracht, zoals Fruin
veronderstelde, maar dat hij vooral schrijft over de vervreemding van vorstelijk erf-
goed. Dat is een bekend vraagstuk in de middeleeuwen. Leupen heeft vervolgens
Philips neergezet in de context van zijn tijd. Hij beschrijft beeldend wat de middel-
eeuwse jurist bezighield en waarom.
Tot een precieze duiding van de strekking van Philips’ opvatting dat de vorst be-

paalde rechten niet mag vervreemden, is het bij Leupen echter niet gekomen. De
Amsterdamse historicus heeft die ambitie ook niet gehad. In zijn werk geeft hij aan
dat de rechten waarop Philips doelt moeten worden gezocht onder de regalia, de
van oorsprong koninklijke hoogheidsrechten die later zijn uitgeoefend door lagere
vorsten als graven en hertogen. Maar hij heeft ook ingezien dat deze verklaring op
zich te beperkt is om recht te doen aan Philips’ uitspraken. In zijn boek pleit Leu-
pen namelijk voor diepgravender onderzoek naar de zogenaamde heerlijke rechten
en hun betekenis in het economische verkeer in de middeleeuwen.
Deze nieuwe studie over Philips van Leiden borduurt voort op het werk van

Feenstra en Leupen. Zij beoogt vooral aan te vullen. Waar mogelijk wordt verwe-
zen naar de publicaties van Feenstra en Leupen om te voorkomen dat hier dubbel
werk wordt gedaan. Deze studie heeft primair een juridisch karakter en zoekt naar
de rechtsgeleerde kern van Philips’ werk. Dat Philips met zijn werk ook een vor-
stenspiegel heeft afgeleverd stelt Leupen terecht vast. Hij gaat uitgebreid in op dit
aspect van Philips’ nalatenschap en dat blijft hier daarom volledig buiten beschou-
wing. Hier gaat het erom vast te stellen welke concrete rechten de vorst volgens
Philips van Leiden uitoefent in het publiek belang enwelke rechten hij derhalve niet
mag vervreemden.
Tot slot van deze inleiding nog wat nuchtere feiten omtrent deze dissertatie. In-

dien niet anders vermeld zijn hierin weergegeven historische gegevens ontleend aan
de Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Haarlem 1977-1983) en aan Langers
New Illustrated Encyclopedia of World History (New York 1975). Citaten uit het
werk van middeleeuwse juristen zijn veelal afkomstig uit gespecialiseerde litera-
tuur. Als gebruik is gemaakt van dergelijke secundaire bronnen wordt steeds naar
deze literatuur verwezen. In het register worden bij persoonsnamen chronologi-
sche gegevens vermeld om de betreffende personen gemakkelijk te kunnen plaatsen
met betrekking tot het leven en werken van Philips van Leiden.

16 profeet in eigen land
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1 Particularisme en publiek
belang

1.1 De rechten van de vorst

Omstreeks het midden van de 14de eeuw schrijft Philips van Leiden een nog steeds
tot de verbeelding sprekend boek: De cura reipublicae et sorte principantis (‘Over
de zorg voor de respublica en de rol van de vorst’).1 Philips van Leiden is rechtsge-
leerde en geestelijke. Hij werkt in de kanselarij van de graaf van Holland en draagt
het boek op aan zijn heer, graaf Willem v. De kern van de Cura, zoals we Philips’
werk kortweg zullen noemen, is te vinden in het begin ervan. In de eerste van de 85
‘casus’ waarin het tractaat is onderverdeeld schrijft Philips van Leiden dat de vorst
beschikt over ‘bepaalde rechten’ waarvan hij geen afstand kan doen omdat dit af-
breuk zou doen aan de respublica.2

Tot op heden niet of onvoldoende beantwoord is de vraag op welke rechten Phi-
lips concreet doelt. Een tweede vraag is wat Philips van Leiden verstaat onder res-
publica. Een derde vraag wat hij bedoelt met ‘afstand doen van’. Mag de vorst de
bedoelde rechten onder geen enkel beding ‘vervreemden’ of mag hij ze onder be-
paalde voorwaarden wel ‘overdragen’? Het beantwoorden van deze vragen is de
doelstelling van dit werk.
Het hoofdthema van de Cura betreft dus de onaantastbaarheid van het vermo-

gen, het patrimonium van de vorst. Volgens Philips van Leiden staat dit patrimoni-
um, dit erfgoed, in dienst van de gemeenschap. Hij snijdt daarmee een in de mid-
deleeuwen bekend probleem aan, waaraan tal van juristen in die tijd beschouwingen
wijden. Over het waarom van zijn tractaat licht Philips van Leiden de lezer zelf in.
Hij doet dat in de Tabula Tractatus van de Cura, een uitgebreid, in tien rubrieken
ingedeeld overzicht van de inhoud van zijn tractaat. Philips heeft deze samenvatting
geschreven nadat zijn hoofdwerk al geheel of grotendeels was voltooid. Hij ge-
bruikt de Tabula Tractatus ook om bepaalde verduidelijkingen te geven op de ei-
genlijke Cura. Zo’n toelichting is te vinden in de vierde rubriek van deze samen-

1 Reipublicae is een tweede naamval van respublica. Letterlijk betekent dit ‘publieke zaak’. Doorgaans
wordt respublica vertaald met ‘staat’. In de volgende paragraaf van dit hoofdstuk komt aan de orde
waarom dat hier niet gebeurt.

2 Casus 1,7: ‘Nota insuper, quod principes aliqua iura habent, quae a se abdicare non possunt, et hoc ut
salvetur respublica, cuius salus consistit in potentia principis’. (‘Bemerk bovendien dat vorsten be-
paalde rechten hebben, waarvan zij geen afstand kunnen doen vanwege het behoud van de respublica,
wier welzijn berust op de macht van de vorst.’)
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vatting, die is gewijd aan onrechtmatig gedane schenkingen.3 Philips schrijft daarin
dat volgens de algemeen gehoorde roep (vulgaris clamor) vorsten met een lagere
rang dan de keizer onrechtmatig gedane schenkingen niet kunnen herroepen. De
keizer zelf gaat tot zo’n herroeping immers pas over na het horen van de groten van
het rijk. Die opvatting heeft Philips, zo deelt hij zelf mee, aangezet tot het schrijven
van zijn werk.4

Met deze wat cryptische beschrijving wil Philips zeggen het oneens te zijn met
de opvatting dat bijvoorbeeld een graaf niet meer kan beschikken over rechten die
hij eenmaal heeft afgestaan.5 Deze problematiek wordt ook aan de orde gesteld in
een aanbiedingsbrief die aan de Cura voorafgaat. In die brief richt ‘de Universiteit
van Orléans’ zich tot graaf Willem v. Vanwege zijn jeugdige leeftijd heeft de graaf
onregelmatigheden begaan, zo wordt gesteld, die schade hebben toegebracht aan
zijn patrimonia, het geheel aan vorstelijk vermogen. Dit als gevolg van schaamtelo-
ze eisen van sommige onderdanen, waaraan de graaf heeft toegegeven zonder ad-
vies in te winnen. Teneinde deze ongewenste situatie recht te zetten is ‘een gezant’
van de universiteit belast met het schrijven van de Cura. Philips, die rechten gestu-
deerd heeft in Orléans, doelt met die gezant op zichzelf.6

Voor een beter begrip van Philips’ opvattingen moeten we bezien hoe datgene
wat wij nu ‘openbaar bestuur’ noemen functioneert in de middeleeuwen. Volgens
de theorie van de tweezwaardenleer wordt de Europese wereld van die tijd be-
stuurd door twee publieke autoriteiten die hun gezag rechtstreeks aan God ontle-
nen: de keizer en de paus. Beiden worden gezien als plaatsvervanger van God op
aarde.7 Dat is de theorie. In de praktijk is vrijwel elke landstreek in de handen van

18 1 particularisme en publiek belang

3 Andere toelichtingen en aanvullingen op deCura in de Tabula Tractatus komen aan de orde in hoofd-
stuk 6.

4 Tabula Tractatus 4,1. Philips van Leiden geeft niet aan op welke keizerlijke praktijk hij precies doelt,
maar mogelijk baseert hij zich op constituties van rooms-koning Rudolf van Habsburg uit 1276 en
1284. Saillant is dat deze constituties mede betrekking hebben op de Hollandse graaf Willem ii, die als
rooms-koning regeert van 1247 tot 1256. Zie voor deze constituties hoofdstuk 4.3.

5 Deze tot op heden niet weerlegde interpretatie van Philips’ woorden is de gangbare in de literatuur
over de Cura. Zie Leupen, Philip of Leyden, p. 101, met verwijzing naar andere werken.

6 De aanbiedingsbrief wordt uitgebreid besproken door Feenstra, Philip of Leyden, p. 44-47, en Leupen,
Philip of Leyden, p. 97-100. Zij komen tot de conclusie dat Philips de auteur ervan is en zich opwerpt
als gezant van de universiteit om meer gewicht te geven aan zijn werk. Men kan ook redeneren dat hij
zich verschuilt achter de universiteit omdat hij zich nogal kritisch wenst uit te laten over de graaf. Op
zich is het niet ongewoon dat een universiteit of een aantal medewerkers daarvan in de middeleeuwen
optreedt als raadgever. In tegenstelling tot Philips’ werk gaat het daarbij doorgaans niet om een onge-
vraagd, maar om een gevraagd advies. Zo geeft een aantal hoogleraren uit Orléans in 1316 advies in een
conflict tussen de verschillende kapittelkerken in Utrecht. Zie hiervoor C.M. Ridderikhoff, ‘Adviezen
van juristen van de Universiteit van Orléans over het bestuur in het bisdom Utrecht’ in Verslagen en
Mededeelingen van de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oudvaderlandsche recht, 14 (nr 1,
1974), p. 71-125.

7 Keizer en paus zijn ‘vice Dei’, schrijft de middeleeuwse jurist Lucas de Penna, een tijdgenoot van Phi-
lips van Leiden, in zijnCommentaria op de laatste drie boeken van de Codex. Lucas schrijft dit in zijn
commentaar op C.10,39,9. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 99. Ook op de universiteit van
Orléans, waar Philips studeert, is deze leer aangehangen. Zo schrijft de Orleanese hoogleraar Pierre de
Belleperche (†1308) in zijn commentaar op C.1,2,12 dat er twee plaatsvervangers van God op aarde
zijn, keizer en paus, die beidenmet gelijke bevoegdheden zijn toegerust door God: ‘Duo locum dei op-
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lagere vorsten. Op basis van het feodale stelsel houden rijke en machtige heersers
– hertogen, graven en bisschoppen – een territorium van de keizer in leen. Deze ‘la-
gere vorsten’, zoals Philips van Leiden hen noemt, zijn oorspronkelijk, in de vroe-
ge middeleeuwen, ambtenaren van de keizer. Later krijgen zij hun ambt in leen. Op
den duur wordt deze leenband losser en ontwikkelen de leenmannen zich tot lands-
heren die zich van de keizer steeds minder aantrekken. Zij worden heer en meester
in eigen land en pogen vaak een maximaal gewin voor henzelf en hun families uit
dat land te trekken. Op hun beurt geven zij, nu zelf als leenheer, weer delen van het
land uit aan achterleenmannen. Het particularisme ten voeten uit.8

1.2 De respublica als gemeenschap

Het is dit particularisme waartegen Philips van Leiden zich keert in zijnCura. Phi-
lips meent dat een lagere vorst evenzeer een publieke persoon is als de keizer en de
paus. In zijn Cura beredeneert hij dat een lagere vorst ‘keizer is in eigen land’. Zo-
als de keizer beschikt over de iura regalia of hoogheidsrechten met betrekking tot
het hele rijk, zo oefent een lagere vorst deze rechten uit in eigen land. Als lagere vor-
sten niet beschouwd worden als publieke personen valt de overdracht van goede-
ren en rechten door hen aan anderen gewoon onder het contractenrecht. En omdat
contracten moeten worden nagekomen zou volgens deze opvatting een lagere vorst
inderdaad niet meer kunnen beschikken over rechten en goederen waarvan hij af-
stand heeft gedaan. In juridische zin zou volgens deze opvatting sprake zijn van pri-
vaatrechtelijk handelen van de vorst. Philips realiseert zich dat zeer wel. Dat con-
tracten moeten worden nagekomen betoogt hij zelf in zijnCura onder het aanhalen
van de gevleugelde woorden: pacta servanda sunt. Hij voegt daar echter wel iets aan
toe. Het moet gaan om contracten die niet in strijd zijn met het recht of de rede-
lijkheid.9 En recht is volgens hem meer dan privaatrecht. Het betoog van Philips is
erop gericht om met traditionele opvattingen te breken en de vorst te brengen in
wat wij nu een publiekrechtelijke sfeer noemen.

1.2 de respublica als gemeenschap 19

tinent in terra, imperator et papa. Imperator et eque principaliter constitutus erat a deo sicut papa’. Zie
Bezemer, Pierre de Belleperche, p. 104.

8 Dit is een erg simpele weergave van het in de praktijk zeer gecompliceerde leenstelsel. Een bondige en
goede beschrijving van dit stelsel is te vinden in De Monté ver Loren-Spruit, Hoofdlijnen, p. 58-71.
Diepgaande beschouwingen aan dit stelsel wijden F.L. Ganshof en R.C. van Caenegem in de meeste
van hunwerken. Een wat moderner en kritisch werk over de feodaliteit is van Reynolds, Fiefs and Vas-
sals. De Nederlandse rechtshistoricus Immink gaat in zijn werk uitgebreid in op het ontstaan en de
ontwikkeling van het leenstelsel in de vroege middeleeuwen. Zie zijn La liberté et la peine. Zie van Im-
mink voorts At the Roots of Medieval Society en zijn Verspreide geschriften. Twee uitstekende recen-
te studies over het leenrecht zijn van de Vlaamse rechtshistoricus Heirbaut:Over lenen en families en
Over heren, vazallen en graven. Heirbaut werkt vanuit het besef dat voor een goed begrip van het
leenstelsel vooral gekeken moet worden hoe dit in de praktijk functioneerde. Bestudering van uitslui-
tend rechtstheoretische bronnen kan volgens hem de onderzoeker op het verkeerde been zetten.

9 Casus 81,2. Dat contracten niet in strijd mogen komen met het recht (‘wetten, plebiscieten, senaatsbe-
sluiten of keizerlijke beslissingen en edicten’) staat in D.2,14,7,7, waarnaar Philips overigens niet ver-
wijst.
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In Philips’ tijd is die publiekrechtelijke sfeer nog niet vanzelfsprekend. De staat
zoals wij die kennen bestaat nog niet. Middeleeuwse juristen duiden de juridische
organisatie van de samenleving aan met de Romeinsrechtelijke term respublica en
doorgaans wordt dat in de latere literatuur vertaald met ‘staat’. Voor de Romeinen
is de respublica inderdaad hun staat. Het oude Rome kent eigen instellingen en re-
gelingen, het is een rechtsgemeenschap van Senaat en Volk van Rome: Senatus
Populusque Romanus, het spqr op de banieren van de Romeinse legioenen. Dit Ro-
meinse staatsbegrip komt in de buurt van de moderne opvatting omtrent de staat.
Maar die moderne staat komt pas op na de middeleeuwen en krijgt zijn hedendaag-
se vormgeving in de 19de eeuw. Hij wordt wel omschreven als de georganiseerde
rechtsgemeenschap van een volk, gevestigd op een eigen grondgebied en met een
soevereine leiding aan het hoofd.10 De organisatie van deze rechtsgemeenschap
krijgt gestalte in de idee van rechtspersoonlijkheid. De moderne staat is een gefin-
geerde persoon, drager van rechten en plichten. Hij kan bijvoorbeeld optreden als
eigenaar van publieke zaken zoals (water)wegen en fungeren als verdragspartij bij
het sluiten van verdragen met andere staten. De staat als rechtspersoon, zoals wij
die nu kennen, overleeft zijn eigen burgers. Internationale verdragen binden niet
slechts de overheid die op een gegeven moment de staat bestuurt en deze verdragen
sluit, ze binden de staat zelf en daarmee ook toekomstige overheden. Dat kenmerk
van continuïteit is essentieel voor het moderne staatsbegrip.
Een van de beroemdste middeleeuwse juristen, Baldus de Ubaldis (1327-1400),

komt dichtbij deze opvatting van de staat in zijnConsilia. Daarin schrijft hij dat het
rijk van een koning niet alleen een territorium omvat, maar ook een bevolking, die
gehoorzaamheid aan hem verschuldigd is opdat de koning werkelijk kan regeren.11

Baldus redeneert sterk vanuit de vorst. In het algemeen geldt in het middeleeuwse
denken dat het kenmerk van continuïteit, zo essentieel voor een staat, wordt toege-
dicht aan de vorst. Corona non moritur luidt een middeleeuws adagium: de kroon
sterft nooit. Een variant erop luidt Dignitas non moritur: de koninklijke waardig-
heid sterft nooit. Baldus schrijft Regia maiestas non moritur: de koninklijke majes-
teit sterft nooit.12 Ook Philips van Leiden laat zich in deze zin uit. Hij schrijft in zijn
Cura dat een vorst met diens voorvaderen juridisch één persoon vormt: ‘... en met
hen vormt hijzelf, volgens een juridische fictie, dezelfde persoon’, aldus Philips.13

20 1 particularisme en publiek belang

10 Deze omschrijving is gebaseerd op het in 1925 verschenen werk Allgemeine Staatslehre van de Oos-
tenrijker Kelsen. Zie in zijn werk § 19. Op basis van Kelsens bevindingen wordt in Nederland de notie
geïntroduceerd van de staat als ‘georganiseerde rechtsgemeenschap’ of ‘geordende rechtsgemeenschap’.
Laatstgenoemde definitie is nog altijd te vinden in Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal. Voor de invoering van de omschrijving ‘georganiseerde (rechts)gemeenschap’ tekenen rechtsge-
leerden als Scholten (Algemeen Deel, p. 14 en 33) en Kranenburg (Algemeene staatsleer, p. 138).

11 Consilia, III,159: ‘Regnum continet in se non solum territorium materiale, sed etiam ipsas gentes reg-
ni, quia ipsi populi collective regnum sunt, et circumscripta obedientia populorum rex non dici regna-
re’. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 285.

12 In decretalium volumen commentaria, commentaar op X.1,2,7. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bo-
dies, p. 400. Zie voor andere variaties op deze formulering bij deze auteur p. 314-450, het zevende
hoofdstuk van Kantorowicz’ werk met de veelzeggende titel ‘The King never dies’.

13 Casus 37,14. Zie hiervoor uitgebreider hoofdstuk 5.7.
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De functies die wij nu toedichten aan de staat, worden in de middeleeuwen dus
vooral toegeschreven aan de vorst. Dat roept de vraag op welke functie de respu-
blica speelt in die tijd. Welnu, de geleerde juristen in de middeleeuwen – waaronder
Philips van Leiden – zien de respublica vooral als een belangengemeenschap van de
vorst en de bevolking in zijn land. Sommigen van hen houden de vorsten in hun tijd
voor dat zij eigenlijk een huwelijk zijn aangegaan in het kader van die belangenge-
meenschap. Zo schrijft de Napolitaanse jurist Lucas de Penna (circa 1320-1390),
een tijdgenoot van Philips van Leiden, dat er ‘een moreel en politiek’ huwelijks-
contract is gesloten ‘tussen de vorst en de respublica’. Hij vergelijkt dit met het hu-
welijk dat een kerkvorst aangaat met zijn kerk, een bekende christelijke opvatting
in de middeleeuwen. ‘En zoals mensen geestelijk verbonden zijn in het spirituele li-
chaam, waarvan Christus het hoofd is’, aldus Lucas de Penna, ‘zo zijn mensen mo-
reel en politiek verbonden in de respublica, die een lichaam is waarvan de vorst het
hoofd is’.14 De vergelijking met het huwelijk doet misschien wat gekunsteld aan,
maar is vrij relevant in het licht van het hiervoor betoogde. In de middeleeuwen is
het huwelijk, zeker in adellijke kringen, steeds een instrument voor consolidatie en
vermeerdering van het familiebezit.15 Analoog daaraan moet de vorst zijn patrimo-
nium, dat ten dienste staat van de respublica, veiligstellen en liefst vergroten. Bij dit
beeld speelt een rol dat in de middeleeuwen de man in een huwelijk de dos, de
bruidsschat van zijn vrouw, beheert. Vergelijking van de respublicamet een huwe-
lijk impliceert dat de vorst een vermogen beheert ten behoeve van de bevolking.
Het beeld dat wordt opgeroepen kan ook heel letterlijk worden genomen. De vorst
maakt de gehele bevolking tot zijn familie en beheert het erfgoed van de respublica
namens allen die daarvan deel uitmaken. De vergelijking met de huwelijksgemeen-
schap, waarin zaken worden beheerd ten behoeve van meerdere mensen, roept ook
de vraag op welke zaken en rechten onderdeel moeten uitmaken van de respublica
als gemeenschap.16 Het is precies deze vraag die Philips van Leiden tracht te beant-
woorden in zijn Cura.
We hebben hiervoor gezien dat de respublica wordt voorgesteld als een lichaam.

Zij wordt gezien als een organisch geheel, gevormd door de mensen die er deel van
uitmaken. Lucas de Penna schrijft dat een lichaam vele ledematen heeft, maar als ge-
heel toch één lichaam vormt.17 Deze opvatting van de gemeenschap als een orga-
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14 Lucas’ commentaar op C.11,58,7. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 214. Zie bij deze auteur
ook p. 215-216. Zie ook Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 301-302. Deze auteur wijst erop
dat vóór Lucas ook Cynus de Pistoia (1270-1336) en Albericus de Rosate (†1354) soortgelijke verge-
lijkingen maken.

15 Janse, Ridderschap in Holland, p. 185.
16 Opmerkelijk genoeg snijdt Philips van Leiden in zijnCura nogal eens problemen aan die verband hou-

den met wat wij nu huwelijksvermogensrecht noemen. Terecht signaleert Feenstra, Philip of Leyden,
p. 51, dat deze kwesties weinig verband vertonen met het hoofdonderwerp van Philips’ werk. Ze dui-
den echter wel op een specifieke belangstelling van Philips die, gezien de vergelijking van de respubli-
ca met de huwelijksgemeenschap, niet onbegrijpelijk is. Philips promoveert in 1369 in Parijs na een dis-
putatio die handelt over huwelijksvermogensrecht. Het feit van zijn promotie vermeldt Philips zelf in
zijn Cura, in casus 45,8. Zie hiervoor hoofdstuk 3.1.

17 Commentaar op C.12,55,2. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 165.
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nisch geheel leidt tot de visie dat beschadiging van individuele leden ervan ook
schade toebrengt aan het geheel. Op alle leden van de respublica, zo betoogt Lucas
de Penna, rust de plicht bij te dragen aan de bevordering van het publiek belang en
geen gevaar te schuwen als de confrontatie moet worden aangegaan vanwege het
publiek belang.18

Lucas’ typering van de respublica als een lichaam van alle mensen, als een corpus
universitatis,19 heeft ook een juridische kant. Zij laat zien dat in de middeleeuwen
een beeld groeit dat zal leiden tot het ontstaan van het moderne staatsbegrip. Een
universitas is in juridische zin een gemeenschap met wat wij rechtspersoonlijkheid
noemen. De universitas wordt voorgesteld als een gefingeerde persoon, een drager
van rechten en verplichtingen.20

Dit concept wordt toegepast op verschillende gemeenschappen, zoals steden,
landen en uiteindelijk zelfs het hele keizerrijk. Aanvankelijk doen juristen dat al-
leen voor een gemeenschap, zoals die werkelijk op dát moment bestaat.21 In de loop
van de 14de eeuw gaan ze ertoe over de gefingeerde persoon te zien als iemand die
zijn eigen leden overleeft. Het concept is dan niet slechts ruimtelijk bepaald, maar
ook in de tijd. In de tweede helft van de 14de eeuw wordt het keizerrijk omschreven
als een universitas die bestaat uit mensen die er vroeger in leefden, die er thans in le-
ven en die er in de toekomst in zullen leven. Zo groeit geleidelijk het besef omtrent
de continuïteit van het rijk.22

Hiervoor hebben we gezien dat dit kenmerk van continuïteit essentieel is voor
het moderne staatsbegrip. We hebben ook gezien dat de middeleeuwse juristen dit
kenmerk (nog) niet toedichten aan de respublica, maar wel aan de vorst. En zelfs
daarbij gaan zij niet steeds zo ver te stellen dat een nieuwe vorst gebonden is aan de
besluiten van zijn voorganger, zoals de regering in een moderne staat wél gebonden
is aan besluiten van voorgaande regeringen. De middeleeuwers beargumenteren dat
een nieuw aantredende vorst juist niet is gebonden aan de beslissingen van zijn
voorganger. Een gelijke heeft geen gezag over een gelijke, zeggen zij: par in parem
non habet imperium. Ook Philips van Leiden voert dit argument aan als hij de vraag
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18 Commentaar op C.10,43,2. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 166.
19 Commentaar op C.12,49,4. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 167. Een universitas is oor-

spronkelijk een corporatie of vakgenootschap met zelfbestuur. De middeleeuwse universiteiten zijn
zulke corporaties, net als de gilden. De naam magister (meester) voor leden van de universiteit is af-
komstig uit de terminologie van de gilden. Zie Van den Bergh,Geleerd recht, p. 22-23.

20 Dit concept wordt aanvankelijk ontwikkeld in het kerkelijke ofwel canonieke recht. In 1245 omschrijft
paus Innocentius iv universitates als ‘nomina iuris et non personarum’. Hij doet dat in zijn In quinque
libros Decretalium apparatus, over de decretale X.5,39,53. Zie Feenstra, ‘The Legal Person Concept’ in
Helmholz en Zimmermann (red.) Itinera Fiduciae, p. 314-315. Feenstra meent dat Innocentius met
zijn opmerkingen ‘dichtbij het concept van de rechtspersoon is’, maar bestrijdt dat hij al spreekt over
de ‘persona repraesentata’ of ‘persona ficta’. Dat is wel de heersende opvatting in de literatuur. Zie bij-
voorbeeld Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 305-306 en Ullmann, Law and Politics, p. 179.
Feenstra meent dat het concept van de ‘persona repraesentata’ is ontwikkeld aan de universiteit van
Orléans. Zie daarvoor hoofdstuk 3.5.

21 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 310.
22 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 309-313.
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bespreekt of de bisschop van Utrecht gebonden is aan een door voorgangers geslo-
ten contract met de stad Amersfoort.23

De moderne staat als abstracte rechtspersoon is in deze zienswijze nog ver te
zoeken. Demiddeleeuwse respublicawordt nog volledig gevormd doormensen van
vlees en bloed.24 Eén van de beroemdste middeleeuwse juristen en schrijver van het
standaardcommentaar (de glosse) op het Corpus iuris civilis, de ook door Philips
van Leiden veelvuldig aangehaalde Accursius (ca 1182-1263), schrijft dit met be-
trekking tot de universitas bijna letterlijk zo. Een universitas is volgens Accursius
niets meer dan de mensen die deze vormen.25 Ruim een eeuw later roept een van de
allergrootste middeleeuwse juristen, de hiervoor al genoemde Baldus de Ubaldis,
dit beeld nog steeds op. Hij noemt de gemeenschap ‘een universeel persoon met het
verstand van een enkele persoon, die niettemin bestaat uit vele lichamen’.26

Lucas de Penna en Baldus27 zijn tijdgenoten van Philips van Leiden, maar het is
vrijwel uitgesloten dat de Leidse geleerde tijdens zijn leven kennis heeft gedragen
van hun opvattingen. Lucas en Baldus zijn befaamd geworden om hun opvattingen,
in veel grotere mate dan Philips van Leiden. Wij zullen Philips’ denkbeelden regel-
matig vergelijken met die van Lucas en Baldus om meer inzicht te krijgen in de
waarde van het werk van Philips.

1.3 De respublica en het publiek belang

In de oorspronkelijk overzichtelijke wereld van de middeleeuwen worden twee
machthebbers onderscheiden, de keizer en de paus. Duo sunt, schrijft paus Gelasi-
us i in een brief aan keizer Anastasius i in het jaar 494 over wat later de tweemach-
tenleer en nog later de tweezwaardenleer wordt genoemd.28 In de Karolingische tijd
staat in de vita, het heiligenleven, van abt Wala nog dat de koning zijn respublica
heeft, zodat hij vrijelijk kan beschikken over middelen voor zijn leger, en dat Chris-
tus beschikt over de kerken, ‘quasi als een andere respublica’, beheerd door zijn
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23 In casus 2,21. Zie voor deze kwestie hoofdstuk 2.6. Het adagium ‘par in parem non habet imperium’
is gebaseerd op het Romeinse recht. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 452 noot 4. In
D.36,1,13,4 staat dat een praetor jegens een praetor of een consul jegens een consul geen gezag heeft:
‘Et dicendum est praetorem quidem in praetorem vel consulem in consulem nullum imperium habe-
re’. De vorm waarin Philips dit tot uitdrukking brengt is ontleend aan een decretale van Innocentius
iii, waarin staat ‘... quum non habet imperium par in parem’. Philips verwijst in de genoemde casus
naar deze decretale (X.1,6,20).

24 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 270-271.
25 Glosse op D.3,4,7: ‘Universitas nil aliud est nisi homines qui ibi sunt’. Zie Burns, Medieval Political

Thought, p. 473-474. Dit werk gaat zeer uitgebreid in op de organisch voorgestelde samenleving in de
middeleeuwen. Zie ook p. 480, 489, 521, 530, 549 en 593.

26 Commentaar op C.6,26,2: ‘Est quaedam persona universalis, quae unius personae intellectum habet,
tamen ex multis corporibus constat’. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 477.

27 Over Baldus meer in hoofdstuk 3.3.
28 Zie Leupen,Gods stad op aarde, p. 61-63 en 145-146. Voor de tweezwaardenleer zie bij deze auteur p.

120-121 en p. 138-139.
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trouwe dienaren ten dienste van alle behoeftigen en degenen die hem dienen.29

Vooral in het eerste millennium na Christus hebben kerkelijke en wereldlijke
machthebbers op het hoogste niveau zowel samengewerkt als elkaar bestreden in
het streven één christelijke gemeenschap op aarde te vestigen.30 De uitkomst van die
krachtmeting is in de tijd van Philips van Leiden dat geen van beide categorieën
machthebbers het pleit heeft gewonnen en dat er meerdere gemeenschappen zijn te
onderscheiden. In theorie worden ze nog steeds geleid óf door de keizer óf door de
paus, in de praktijk echter door koningen, graven, hertogen en bisschoppen en la-
ter, als de steden opkomen, door stadsbesturen.31 Philips van Leiden schrijft ook in
deze zin over de respublica. In algemene zin zegt hij dat de respublica zo wordt ge-
noemd omdat zij betrekking heeft op de gehele bevolking.32 Maar wat is de hele be-
volking? Schrijvend over een oom van hem, Dirk Vrankenzoon, noemt hij deze de-
fensor reipublicae, verdediger van de respublica. Hij licht daarbij toe dat Dirk
verantwoordelijk is voor de stadsmuren van Leiden, waarschijnlijk als schepen van
die stad van 1338-1349.33 De inwoners van Leiden maken dus in Philips’ visie ook
deel uit van een respublica, geleid door het stadsbestuur. Nadere bestudering van de
Cura leert dat Philips deze stedelijke respublica beschouwt als integraal onderdeel
van de landelijke respublica, geleid door de vorst. Philips is kritisch over de relatie-
ve zelfstandigheid die steden in zijn tijd al genieten. We komen daar nog op terug.34

Het is van belang dat hier al te signaleren, want de middeleeuwse stedelijke ge-
meenschap staat in juridische zin dichter bij de moderne staat dan de respublica die
Philips op het oog heeft. De stad is in menig opzicht al een echte georganiseerde
rechtsgemeenschap, met een bestuur dat van rechtswege actief opkomt voor de le-
den van die gemeenschap, de poorters. Ook daar komen we nog op terug.35

De middeleeuwse respublica, zo is in de vorige paragraaf al gesteld, is nog geen
rechtsgemeenschap zoals demoderne staat. Zij wordt echter wel voorgesteld als een
belangengemeenschap. Sommige moderne auteurs voelen dat goed aan. Volgens de
Nederlandse rechtshistoricus Immink bijvoorbeeld houdt het besef van respublica
in ‘dat het welzijn der gemeenschap een zelfstandige grootheid is, naar het begrip
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29 Vita Walae abbatis Corbeiensis, II,2: ‘Habeat igitur rex rempublicam libere in usibus militiae suae ad
dispensandum, habeat et Christus res ecclesiarum, quasi alteram rempublicam, omnium indigentium
et sibi servientium usibus, suis commissam ministris fidelibus.’ Uitgegeven in deMonumenta Germa-
niae Historica, Scriptores 2, 548. Zie ook Burns,Medieval Political Thought, p. 288-290.

30 Zie voor deze ontwikkeling Leupen,Gods stad op aarde.
31 Zie voor het verloop van deze machtsstrijd van Leupen ookKeizer in zijn eigen rijk, i.h.b. p. 34-45. Zie

ook Koschaker, Europa, p. 42-43.
32 Tabula Tractatus 1,1: ‘... quia ad respectum est totius populi’. Populus kan behalve ‘bevolking’ ook

‘volk’ betekenen in de zin van staatsrechtelijk volk, het deel van de bevolking dat betrokken is bij de
besluitvorming in een rechtsgemeenschap. Hier is gekozen voor ‘bevolking’ omdat Philips daarop dui-
delijk het oog heeft als hij schrijft over de respublica. In de aangehaalde paragraaf maakt hij ook mel-
ding van ‘onderdanen’.

33 Casus 60,28-29. Zie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 19 en Leverland, ‘Philips van Leyden, ca. 1328-
1382’ in Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, deel 57, 1965, p. 64-
65.

34 In hoofdstuk 6.6.1.
35 Eveneens in hoofdstuk 6.6.1.
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niet identiek met het welzijn van bepaalde individuen’.36 De respublica is de ge-
meenschap waarin het publiek belang behartigd dient te worden, zoals in die ande-
re grote gemeenschap uit de middeleeuwen, de kerk, primair het geestelijk belang
wordt nagestreefd. Het publiek belang wordt ookwel aangeduidmet termen als het
algemeen belang, het algemeen nut of de publieke zaak. Wij zullen steeds de term
publiek belang gebruiken, omdat die in moderne publicaties de meest gangbare is.37

Het publiek belang is in de middeleeuwen aanvankelijk beperkt tot twee zaken:
de landsverdediging en de rechtspraak. In het behartigen van deze belangen ligt de
kerntaak van de vorst. Deze pax et iustitia vormen in de middeleeuwen ‘de ware
raison d’être van de staat’.38 Ook tegenwoordig nog luidt de algemene opvatting dat
‘het waarborgen en handhaven als zodanig van defensie, justitie, politie en bestuur
de eerste kerntaken van de overheid zijn’.39 (Hierbij moet bedacht worden dat de
tegenwoordig gescheiden taken justitie, politie en bestuur in de middeleeuwen ver-
enigd zijn in iustitia.) Zelfs de politieke krachten die in de 19de eeuw streven naar
een minimale staat, de zogenaamde nachtwakersstaat, vinden dat de overheid in elk
geval deze ‘eerste kerntaken’ moet behartigen.
Philips van Leiden ziet, in navolging van andere juristen in de middeleeuwen, het

publiek belang ruimer dan de twee hoofdzaken pax et iustitia. Dat probeert hij dui-
delijk te maken in zijn Cura en uit zijn werk valt af te leiden welke taken volgens
hem ten behoeve van het publiek belang door de vorst moeten worden behartigd.
Philips’ werk is allesbehalve systematisch geschreven en de lezer moet de taken
waarop hij doelt, als het ware uit zijn werk distilleren. Het identificeren van deze
taken is wel wezenlijk voor het beantwoorden van de vraag op welke rechten Phi-
lips doelt als hij zegt dat de vorst ‘bepaalde’ rechten niet mag vervreemden in het
belang van de respublica. Elders in zijn Cura deelt hij enkele malen ook nog eens
mee dat het gaat om ‘veel’ rechten.40

De respublica is in de middeleeuwen een zelfstandige grootheid. Tegenwoordig
maakt zij deel uit van de staat, waarin zij geleidelijk is opgegaan. Een enkeling weet
haar ook heden ten dage nog te ontwaren. Zo schrijft de minister van Binnenland-
se Zaken in 1999 aan de Tweede Kamer dat de democratische rechtsstaat ‘geen kil-
le abstractie’ is. ‘Door middel van het openbaar bestuur vormt hij namelijk het ka-
der voor het articuleren en integreren van maatschappelijke belangen tot een
algemeen belang: de res publica.’41
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36 Aldus Immink in ‘Beschouwingen over de ontwikkeling van de begrippen volk en vertegenwoordi-
ging’ in zijn Verspreide geschriften, p. 149-151.

37 Enkele van deze moderne publicaties komen aan de orde in het volgende hoofdstuk.
38 Aldus Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 147.
39 Citaat uit Donner, Staat in beweging, p. 35.
40 Casus 12,12: ‘… quia multa iura princeps habet quae a se abdicare non potest …’, met verwijzing naar

casus 1,7. In iets andere bewoordingen herhaald in casus 27,9: ‘Multa enim iura princeps habet quae a
se abdicare non potest.’

41 Minister A. Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn nota Inrichting en functio-
neren binnenlands bestuur, Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26422, nr 1, p. 2.
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1.4 Philips en het recht

Het publiek belang is in Philips’ Cura een leidend beginsel. Aan de hand ervan
dient te worden bepaald hoe de vorst zich heeft op te stellen. Zonder nu volledig
vooruit te lopen op de belangrijkste bevindingen en conclusies die verderop in dit
werk volgen, is het dienstig enkele hoofdlijnen in de Cura te schetsen. We hebben
met het voorgaande één hoofdlijn al te pakken, te weten het in kaart brengen van
wat Philips van Leiden ziet als het publiek belang. Dat is een hele uitdaging, gezien
het feit dat nog tot in onze tijd wordt gedebatteerd over de vraag wat precies onder
het publiek belang moet worden verstaan.42 Daarnaast, zo is in de eerste twee para-
grafen aangegeven, beargumenteert Philips in zijn Cura dat een lagere vorst even-
zeer als paus en keizer een publieke figuur is. De vorst beheert uit dien hoofde niet
een persoonlijk vermogen, maar een vermogen dat ten dienste staat van de respu-
blica. Hij moet streven naar consolidatie van dat gemeenschappelijke erfgoed. Dit
is een belangrijke notie in de Cura. In oudere literatuur over Philips van Leiden
wordt sterk, soms zelfs zeer eenzijdig, de nadruk gelegd op zijn streven de positie
van zijn vorst te versterken. Nog in de 20ste eeuw typeert een historicus Philips als
‘een overtuigd voorstander van het absolutisme als de enige waarborg van orde en
rechtszekerheid’.43 In werkelijkheid is versterking van de rol van de vorst voor Phi-
lips geen doel op zich, maar een middel om te komen tot betere behartiging van het
publiek belang. Dáár gaat het hem om en dat moeten we goed voor ogen houden.
Bovendien dicht hij niet slechts bevoegdheden toe aan de vorst, maar vraagt hij ook
heel wat van zijn graaf. In Philips’ tijd wordt in de grafelijke rekeningen nog geen
enkel onderscheid gemaakt tussen publieke en particuliere uitgaven.44 Verder blijkt
uit recent onderzoek dat gemiddeld zestig procent van alle inkomsten uit belastin-
gen en heffingen wordt gebruikt voor de instandhouding van de graaf en zijn ge-
volg.45 Dat werpt nogal een schril licht op de oproep aan de vorst om zijn patrimo-
nium in dienst te stellen van de respublica.
Philips van Leiden baseert zijn visie op algemeen gehuldigde opvattingen onder

de geleerde juristen in zijn tijd. Alleen, en daarin ligt een grote eigenwaarde van zijn
werk, past hij die opvattingen toe op de praktijk van zijn eigen tijd en omgeving.
Concreet beredeneert hij dat de graaf van Holland een publieke figuur is. De op-
vattingen waarop Philips dit baseert zijn elders in Europa vooral ontwikkeld ten
behoeve van koningen, met name die van Frankrijk, Engeland, Sicilië, Portugal en
Hongarije. Deze koningen profileren zich bewust en vaak agressief als gelijken van
de keizer en soms zelfs als meerderen van de paus. Lagere vorsten als de graaf van
Holland en de bisschop van Utrecht hebben formeel nog een leenband met de kei-
zer, ook al is de hechtheid van die band in de praktijk sterk afhankelijk van de
kracht van het keizerlijk gezag. We zullen nog zien hoe Philips niettemin beargu-
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42 Zie hoofdstuk 2.2.
43 Geyl,Geschiedenis van de Nederlandse stam, deel I tot 1581, p. 123. Zie ook bijlage 1.
44 Zie hiervoor hoofdstuk 5.6.
45 Zie hiervoor hoofdstuk 6.4.2.
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menteert dat ook zij recht hebben op zelfstandig uit te oefenen vorstelijke waar-
digheid en bevoegdheden.
Vooral in de eerste helft van de 20ste eeuw wordt in publicaties over Philips en de

Cura vaak gesteld dat de geleerde uit Leiden een eigen theorie over het wezen van
de staat heeft ontwikkeld. Dat is niet waar, zoals in latere publicaties wordt onder-
kend.46 Philips is, zoals dat wordt genoemd, een ‘geleerd jurist’, opgeleid aan de
universiteit van Orléans. Hij werkt op basis van het collectieve juridische gedach-
tegoed dat aan de middeleeuwse universiteiten wordt ontwikkeld. Dat gedachte-
goed bestaat uit in de middeleeuwen ontstaan kerkelijk ofwel canoniek recht en uit
een bewerking van het in de middeleeuwen herontdekte Romeinse recht. In de
praktijk wordt met dat Romeinse recht (nog) niet of nauwelijks gewerkt. Het alle-
daagse recht in Philips’ tijd en in zijn woon- en werkgebied Holland, Zeeland en
Utrecht is vooral gewoonterecht. Daarnaast bestaat er geschreven recht in de vorm
van zogenaamde landrechten, bijvoorbeeld voor Zeeland, Kennemerland en West-
Friesland, en in de vorm van stadsrechten. Deze land- en stadsrechten zijn aan de
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46 Zie voor deze literatuur over Philips van Leiden bijlage 1.

Aanhef van het Kennemer landrecht. Afschrift van een ontwerp voor de officiële oorkonde
uit 1292, afkomstig uit het archief van de graven van Holland, nr 255. (Zie Dijkhof,
Oorkondenboek v, nr 2710).
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landstreken en steden ‘verleend’ door de graaf.47 De landsheer draagt voorts bij tot
de rechtsvorming met oordelen, gegeven in zijn functie als (opper)rechter.
Philips noemt, conform de gewoonte onder middeleeuwse geleerde juristen, al

dit inheemse recht statuta.48 Daartegenover stelt hij de leges, het Romeinse recht
zoals vervat in het Corpus iuris civilis.49 Het onderscheid is van groot belang, om-
dat Philips beredeneert dat een lagere vorst zoals een graaf wél statuta mag vast-
stellen en veranderen, maar zelf gebonden is aan de leges.50 Philips is canonist, ge-
schoold in het kerkelijke recht, maar het accent in zijn Cura ligt sterk op het
Romeinse recht. Zijn opvattingen stoelt Philips echter niet alleen op hetCorpus iu-
ris civilis, maar ook op het Corpus iuris canonici en de commentaren daarop van
vooraanstaande middeleeuwse juristen. Vooral het werken met het Romeinse recht
leidt tot voor ons schier onbegrijpelijke beschrijvingen, bijvoorbeeld over de toe-
gang tot aquaducten en de aanstelling van een conductor salinarum. De aquaducten
en de officiële concessionaris voor de zoutwinning zijn bekende verschijningen in
de Romeinse wereld, maar zeker niet in het middeleeuwse Holland.51 Een steeds
weer herhaalde stelling in deCura is dat rescripta (keizerlijke besluiten) die verkre-
gen zijn ten koste van de vroomheid (devotio) en de respublica ongeldig zijn.52Deze
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47 Het Zeeuwse landrecht is vervat in de Zeeuwse Keur uit 1256. Van deze keur zijn versies overgeleverd
in het Latijn, in het Frans en in de landstaal, het meestal ‘Middelnederlands’ genoemde Diets. Alle ver-
sies zijn uitgegeven door Kruisheer in zijn Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeu-
ren en inOorkondenboek iii, nr 1135 (p. 80-134). Het Kennemer landrecht is verleend in 1292. In een
wat uitgebreidere vorm is dit landrecht in 1299 ook verleend aan West-Friesland. Voor deze land-
rechten zie Dijkhof,Oorkondenboek v, nrs 2710 en 3534 (p. 164-176 en p. 1123-1136). Zie ook Allan,
Het Kennemer landrecht, waarin de tekst van het landrecht van 1292 uitgebreid wordt toegelicht. Voor
de stadsrechten en hun verlening zie Cox, Repertorium van de stadsrechten. Het middeleeuwse
Noord-Holland, het gebied tussen West-Friesland en de Hollandsche IJssel, kent alleen ongeschreven
gewoonterecht. Zuid-Holland, tussen de Hollandsche IJssel en Zeeland, kent sinds 1303 ook een ge-
schreven landrecht, maar dat behelst weinig meer dan een regeling voor de rechtsvordering. Voor dit
Zuid-Hollandse landrecht zie Van Mieris,Groot charterboek ii, p. 28-31 (9 juni 1303).

48 Meervoud van ‘statutum’, letterlijk datgene wat vastgesteld of bepaald is. Philips gebruikt als synoniem
voor statuta ook ‘ordinationes’. Zie casus 75,58: ‘... ordinatio sive statutum ...’.

49 Leges is het meervoud van ‘lex’, wet. Als keizer Justinianus omstreeks het jaar 530 het Romeinse recht
laat optekenen in zijn later Corpus iuris genoemde verzameling wordt met leges uitsluitend het kei-
zerlijke recht aangeduid, opgenomen in Codex enNovellen. Het juristenrecht in de Digesten staat dan
bekend als ‘ius’. In de latere middeleeuwen wordt de benaming leges gebruikt voor het heleCorpus iu-
ris. Ook Philips van Leiden doelt met de term leges steeds op het hele Romeinse recht, zoals dat in zijn
tijd gebruikelijk is. Zie Van den Bergh, Geleerd recht, p. 10 en 15-16, Koschaker, Europa, p. 96 (noot
30) en 99 en Feenstra, ‘De universiteit van Orléans in de Middeleeuwen’ in Samenwinninge, p. 14.

50 Zie hiervoor hoofdstuk 5.4.
51 Al wordt in middeleeuwse oorkonden aquaduct wel gebruikt in de betekenis van watergang. Zo ver-

koopt graaf Willem ii in 1244 een veen in Poeliën ter ontginning en verleent hij degenen die zich er
vestigen het recht op vrije afwatering via een watergang die loost op de Gouwe en de (Oude) Rijn: ‘In-
super dicta terra habebit ductum aque qui waterganc dicitur per aquam que Gouda dicitur usque in
Renum, libere absque omni pecunie extorsione.’ Zie Kruisheer, Oorkondenboek ii, nr 644 (p. 238-
239). Ook in Zeelandwordt aquaduct in deze zin gebruikt. De Zeeuwse Keur uit 1256 geeft regels voor
de belastingheffing ten behoeve van dijken en watergangen: ‘... pro dico et pro aqueductu ...’ (art. 54).
In de eveneens overgeleverde versie in de landstaal van deze keur heet dat: ‘... van dijcke ende van wa-
teringe ...’ (art. 81). Zie Kruisheer,Oorkondenboek iii, nr 1135 (p. 91 en 121).

52 Casus 5,3, herhaald op minstens twintig andere plaatsen in de Cura.
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formule ontleent Philips vrijwel letterlijk aan het Romeinse keizerlijke recht.53 Hij
wil ermee zeggen dat rechten die inbreuk maken op het publiek belang ipso iure,
van rechtswege, ongeldig zijn, zo blijkt uit de Cura. Hij geeft hiermee een krachtig
instrument aan zijn vorst, volgens hem ook nog eens gebonden aan het Romeinse
recht, om eenmaal afgestane rechten te herroepen (revocare). Hij haalt de officiële
formulering uit het Corpus iuris letterlijk aan omdat deze autoriteit heeft.54

Philips baseert zich in zijn Cura vooral op het keizerlijke recht in de Codex, dat
voor een groot deel afkomstig is uit het Oost-Romeinse rijk, uit Byzantium. Dat is
een strak hiërarchisch vormgegeven staat met een grote bureaucratie. De economie
wordt er centraal geleid en handwerksliedenworden gedwongen van vader op zoon
hetzelfde beroep uit te oefenen.55 Het recht in Byzantium staat in dienst van de con-
servering van deze samenleving, die in heel veel verschilt van de middeleeuwse sa-
menleving in West-Europa. Philips schaart zich met het beroep op dit recht in een
traditie in zijn tijd. Demiddeleeuwse geleerde juristen passen de regels van hetCor-
pus iuris ‘onbekommerd’ – zo stelt een moderne auteur – toe op situaties in hun
eigen tijd die zij vergelijkbaar achten met die in klassieke tijden.56 Het gebruik van
gedateerd Romeins recht maakt het lezen en begrijpen van Philips’ Cura er niet
eenvoudiger op. Maar met zijn Romeinsrechtelijke terminologie maakt Philips wel
duidelijk waarop hij precies doelt als hij schrijft over de praktijk in Holland, Zee-
land en het Sticht. In de middeleeuwen stuit men op van stad tot stad en van streek
tot streek verschillende (inheemse) rechtsopvattingen. Het voordeel van het Ro-
meinse recht is dat het standaardiserend werkt. De geleerde middeleeuwse juristen
zien het Romeinse recht als het ius commune, het gemeenschappelijke of ‘gemene’
recht van hun wereld. Als Philips schrijft over contractus locati et conducti57 kan
men er vergif op innemen dat er volgens hem sprake is van een huur- of pachtbe-
trekking. In het inheemse recht van zijn tijd kunnen voor zo’n betrekking verschil-
lende termen worden gebruikt.
Het toepassen van geleerd Romeins recht op de middeleeuwse rechtspraktijk is

kenmerkend voor de zogenaamde postglossatoren, waarvan Philips een typische
vertegenwoordiger is. In de literatuur uit de eerste helft van de 20ste eeuw over Phi-
lips komt hij nogal eens naar voren als een eenling, een echte pionier. De geschied-
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53 C.10,16,7. Philips geeft aan deze bepaling een andere lading dan zij oorspronkelijk heeft. Zie daarvoor
hoofdstuk 3.2.

54 Het hanteren van autoriteitsargumenten is overigens niet voorbehouden aan middeleeuwse juristen
(en theologen, filosofen en medici). Juristen doen dat nog altijd. Hun betogen zijn gebaseerd op ge-
zaghebbende teksten, zoals de Handelingen van de Staten-Generaal, adviezen van de Raad van State,
wetteksten en interpretaties daarvan door de rechter, bij voorkeur de Hoge Raad, en door geleerde
commentatoren.

55 Van den Bergh,Geleerd recht, p. 19.
56 H. Coing, ‘Die Anwendung des Corpus Iuris in den Consilien des Bartolus’ in L’Europa e il Diritto

Romano. Vol. 1, p. 71-97. Ook verschenen in Coings Gesammelte Aufsätze, Band 1, p. 124-146. Aan
de beschrijving en typering van de werkwijze van juristen in de middeleeuwen is § ii van Coings ver-
handeling gewijd. Zie hiervoor ook Koschaker, Europa, i.h.b. de hoofdstukken vii en viii.

57 Casus 2,22.
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schrijving van het latere Nederland lijkt soms wel met hem te beginnen. Dat geldt
voor de serie portretten die de historici J. en A. Romein wijden aan erflaters van de
Nederlandse beschaving, voor een boek van Pikkemaat over regenten en magistra-
ten, voor Geurts’ dissertatie over politieke denkers in deNederlanden, voor een be-
schrijving van zestig belangrijke juristen uit de Lage Landen, maar ook voor het
werk van deDuitse auteurMeinecke over het wezen van de staat.58 De Leidse hoog-
leraar Van Vollenhoven oppert in 1930 de mogelijkheid om het begin van de studie
van het staatsrecht te leggen bij Philips van Leiden. Hij noemt hem in één ademmet
Dante en William of Ockham, ‘… de mannen dus, die het wezen van dat wondere
ding “den staat” en zijn doelwit poogden te benaderen’.59

In werkelijkheid is Philips geenszins een eenzame eersteling. Hij is de eerste ge-
leerde jurist uit het middeleeuwse Holland wiens gedachtegoed is nagelaten. Te-
recht is Philips daarom omschreven als de ‘eerste in het daglicht der geschiedenis ge-
treden Hollandse staatsgeleerde’.60 Hij heeft geleerde voorgangers en navolgers in
het graafschap en in het Sticht Utrecht. Eén van zijn voorgangers citeert hij pagina’s
lang in zijn Cura. Verspreid over verschillende casus in zijn werk neemt hij een
complete quaestio – de behandeling van een rechtsvraag – over van Johannes van
Borselen. Philips prijst hem als een eerbiedwaardigmagister en een doctor decreto-
rum aan wie hij goede herinneringen bewaart.61 Deze Johannes de Barsalia, in 1365
in Utrecht gestorven, is priester en rechtsgeleerde.62 Verder citeert Philips omstan-
dig uit het Speculum morale van Johannes Caligator (Coussemaker). Hij studeert
theologie in Parijs omstreeks dezelfde tijd waarin Philips studeert in Orléans. Zijn
werk is circa 1358 geschreven – kort nadat Philips de eerste versie van zijn Cura
heeft afgeleverd – en wel voor de hertog van Brabant. Er zijn geen exemplaren van
overgeleverd.63 De citaten uit het Speculum in de Cura duiden, gezien de datering
van Johannes’ werk, steeds op latere toevoegingen aan de oorspronkelijke tekst van
Philips’ werk. Philips laat een eerste versie van zijn Cura het licht zien tussen 1350
en 1355.64 Hij blijft echter de rest van zijn leven werken aan het tractaat en breidt
dit allengs uit. Hiervoor65 hebben we gezien dat hij het feit van zijn promotie in
1369 vermeldt en dat is ontegenzeggelijk een latere toevoeging aan de oorspronke-
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58 Voor een nadere beschrijving van de hier genoemde werken zie bijlage 1.
59 Van Vollenhoven, ‘Nationale staatsrechtstudie in Nederland’ in Verspreide Geschriften, deel i, p. 92.
60 Van der Linden,De Cope, p. 351 (cursivering toegevoegd).
61 Casus 32,29. De van Johannes overgenomen quaestio staat in casus 32,29-49, casus 35,32-63 en casus

39,12-32. Zie hiervoor Feenstra, Philip of Leyden, p. 53-54.
62 Een kerkelijke oorkonde uit 1355 omschrijft hem als ‘... presbiter Traiectensis diocesis, magister in ar-

tibus, licentiatus in iure civili ac doctor decretorum’. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 53.
63 Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 28. Voor de grote invloed van dit Speculum op Phi-

lips zie Leupen, Philip of Leyden, p. 108-109, 137, 173 en 175. Philips deelt zelf mee dat het Speculum
is geschreven voor de hertog van Brabant in casus 2,37 van zijn Cura: ‘... Caligatoris in Speculo suo,
scribens duci Brabantiae.’ Zie ook casus 24,8: ‘... scripsit Caligator duci Brabantiae ...’ en casus 41,6: ‘...
scripsit Ioannes in Speculo Brabantinorum’.

64 Hierover uitgebreid Leupen, Philip of Leyden, p. 100-103. Leupen meent dat de eerste versie van de
Cura geschreven moet zijn in 1351-1352.

65 In § 2 van dit hoofdstuk.
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lijke tekst. In de Cura verwijst Philips nog naar gebeurtenissen die hij dateert in
1375.66 Dat is zeven jaar voor zijn dood in 1382.

1.5 Philips in zijn tijd

Voor een juist begrip van Philips en zijn Cura moeten we hem plaatsen in zijn tijd
en in zijn omgeving. Philips leeft van omstreeks 1326-1327 tot 9 juni 1382.67 In die
tijd doet een nieuwe grafelijke dynastie, het Beierse huis, zijn intrede in het graaf-
schap Holland en dat gaat gepaard met een machtsstrijd. Als lid van de grafelijke
kanselarij is Philips daar nauw bij betrokken. Met de strijd zelf laat hij zich in zijn
Cura nauwelijks in, maar des te meer met de gevolgen daarvan. Onenigheid, strijd
en oorlog in de middeleeuwen gaan steevast gepaard met vervreemding van goede-
ren – doorgaans omdat vorsten zo geld en loyaliteit verwerven voor hun krijgshan-
delingen – en met claims op grondgebied en op de macht. Dáárover schrijft Philips
in zijn Cura, vanuit de visie van een geleerd jurist, opgeleid aan de universiteit van
Orléans en mede gevormd aan de universiteit van Parijs. Hij citeert in zijn tractaat
enkele van de beroemdste professoren van die universiteiten, zoals de omstreeks
1296 gestorven legist Jacques de Révigny uit Orléans en de circa 1350 overleden
canonist Henricus Bohic (ook Bouhic of Boich) uit Parijs.68 Tal van andere geleer-
de juristen die hij aanhaalt komen nog aan de orde in het derde hoofdstuk. Dat ver-
wijzen naar andere geleerden doet hij niet altijd even duidelijk. Soms wijst hij heel
algemeen, conform de gewoonte in zijn tijd, op de opvattingen van doctores.69 Soms
is het mogelijk ommet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan te geven op
welke geleerden hij dan doelt.70 Enkele malen verwijst hij naar zijn ons onbekende
leermeester in Orléans met de woorden dominus meus.71 Dit ‘mijn heer’ gebruikt
hij ook tweemaal om zijn broodheer, de Hollandse graaf Albrecht, aan te duiden.72

Voor een goed begrip van Philips’ opinies is het ook nodig kennis te nemen van
algemeen gehuldigde opvattingen in de wetenschappelijke wereld van zijn tijd. Zo-
als gezegd is Philips als jurist een typische postglossator. Deze richting in het juri-
dische denken heeft haar bloeitijd in de 14de eeuw. De postglossatoren worden zo
genoemd omdat zij optreden na de glossatoren, die het Romeinse recht becom-
mentariëren met aantekeningen, glossen. De glossatoren richten zich daarbij vrij-
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66 Casus 61,37. Zie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 143-148.
67 Over zijn sterfdatum bestaat geen twijfel. Zijn geboortedatum is echter onzeker. Deze wordt gesitu-

eerd tussen 1320 en 1325 (zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 11-12 en 14) en 1328 (zie Leverland, ‘Phi-
lips van Leyden’, p. 62, 89 en 91). Op grond van de meest recente inzichten moet 1326-1327 worden
aangehouden (zie Leupen, Philip of Leyden, p. 4-7).

68 Voor een kritisch becommentarieerd overzicht van deze citaten zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 55-56.
69 Zie bijvoorbeeld casus 2,7: ‘... et ibidem per doctores’ en casus 78,4: ‘… notata per doctores …’. In ca-

sus 49,49 schrijft hij: ‘... ut notatum per Innocentium et doctores ...’.
70 Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 4.7.
71 Casus 4,25 en 40,23.
72 In casus 82,11.
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wel uitsluitend op het verklaren van de Romeinse teksten zelf. Kenmerkend voor
de latere postglossatoren is dat zij proberen het Romeinse recht te verbinden met
het inheemse recht. De hiervoor al genoemde Lucas de Penna bijvoorbeeld schrijft
in zijn Commentaria primair over het Romeinse keizerlijke recht, maar hij betrekt
daarbij ook het canonieke recht, het leenrecht en inheems Siciliaans recht. Philips
van Leiden doet niet anders en verwijst in zijn Cura naar het Romeinse recht, het
canonieke recht, het leenrecht en Hollandse en Zeeuwse stads- en landrechten.
De postglossatoren en belangrijke vertegenwoordigers van deze richting komen

in een volgend hoofdstuk aan de orde.73 Eén van hen is nu al enkele malen genoemd,
te weten Lucas de Penna, jurist in het middeleeuwse koninkrijk Sicilië (ook het ko-
ninkrijk Napels genoemd). Tussen hem en Philips van Leiden zijn interessante pa-
rallellen te trekken. Lucas’ bekendste werk is zijn commentaar op de Tres Libri, de
laatste drie boeken van de Codex. Ook Philips van Leiden baseert zijn Cura gro-
tendeels op deze Tres Libri.74 Beiden schrijven over wat wij tegenwoordig staats-
recht noemen, omdat vooral dit type recht in de Tres Libri aan de orde komt. Bei-
den blijven na hun dood autoriteiten op dit gebied.De grote Franse politieke denker
Jean Bodin (1530-1596) haalt in zijn belangrijkste werk, Les Six livres de la Répu-
blique uit 1576, enkele malen Lucas de Penna aan. DeMechelse rechtsgeleerde Pau-
lus Christinaeus (Paul van Christijnen, 1543-1631) benut Philips’ Cura om zijn
eigenwerkDecisiones curiae Belgicae uit 1626 te kunnen schrijven. Dit werk bestaat
uit zes delen en bevat 1346 decisiones (rechterlijke beslissingen), grotendeels geënt
op de Codex. In deel vijf van zijn omvangrijke werk behandelt Christinaeus de Tres
Libri en verwijst hij 63 maal naar Philips’ Cura. Het werk van Christinaeus is wel-
iswaar niet zo onsterfelijk geworden als dat van Bodin – die geldt als de grondlegger
van de theorie over de soevereiniteit – maar in kringen van zijn vakgenoten wordt
deMechelaar, verbonden aan deGrote Raad in zijn stad, veel gelezen en aangehaald.
Van zijn Decisiones zijn meerdere drukken verschenen.75 Ook de befaamde Hol-
landse rechtsgeleerde Hugo de Groot (1583-1645) haalt Philips van Leiden aan in
zijn Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid (1631) en in zijn Liber de An-
tiquitate Reipublicae Batavicae (1610, in hetzelfde jaar verschenen in de landstaal als
Tractaet Vande Outheyt vande Batavische, nu Hollantsche Republique).
De betekenis van Philips van Leiden als één van de weinige middeleeuwse juris-

ten die studie heeft gemaakt van de Tres Libri wordt niet steeds onderkend. Zo
wordt in een Nederlandse dissertatie uit 197876 uitvoerig stilgestaan bij de opmer-
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73 In hoofdstuk 3.
74 Lucas en Philips zijn niet de eerste juristen die zich zo uitgebreid op de Tres Libri richten. De eerste

die dat doet is Placentinus, een in 1192 gestorven glossator die doceert in Bologna, in Montpellier en
in zijn geboorteplaats Piacenza. Zijn Summa in Tres Libros laat hij onafgemaakt na, maar zijn tijdge-
noot Pillius (gestorven omstreeks 1207) voltooit het werk en schrijft bovendien uitgebreid over het
leenrecht, dat hij van glossen voorziet. Zie Ullmann, Law and Politics, p. 99-100.

75 J.M.J. Chorus, ‘Over de receptie van Filips van Leiden in de zeventiende eeuw’ in Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis, 58 (1990), p. 319-326. Zie ook Feenstra, ‘Pact and Contract in the Low Countries’
in J. Barton (ed.), Towards a General Law of Contract, p. 203-204.

76 J. de Boer,De winning van delfstoffen in het Romeinse recht, de middeleeuwse juridische literatuur en
het Franse recht tot 1810, Zwolle 1978.
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kelijke plaats die de Tres Libri innemen in de middeleeuwse rechtsgeleerdheid. Er
wordt terecht op gewezen dat de laatste drie boeken van de Codex in de middel-
eeuwen minder aandacht krijgen dan de rest van het keizerlijke recht en dat zij in
middeleeuwse handschriften van hetCorpus iuris civilis afgezonderd van de Codex
zijn opgenomen.77 De auteur van de dissertatie geeft een overzicht van hem beken-
de middeleeuwse rechtsgeleerden die commentaren hebben geschreven op de Tres
Libri. In dat overzicht treft men wel Pillius en Lucas de Penna aan, maar niet Phi-
lips van Leiden.78 Een profeet is in eigen land niet altijd geëerd.79

1.6 Wereldberoemd

Aan het begin van dit hoofdstuk is gesteld dat Philips van Leidens werk tot de ver-
beelding blijft spreken. Het aantal gedrukte uitgaven van de Cura uit de 16de en de
18de eeuw getuigt ervan dat zijn opvattingen door de eeuwen heen blijven intrige-
ren. Maar het is vooral de editie Fruin-Molhuysen, verschenen in 1900 en opnieuw
uitgegeven in 1915, die zijn werk tot ver buiten Nederland bekendmaakt.80 Philips
van Leiden is een geleerde Hollander die letterlijk wereldberoemd is geworden, dus
niet slechts ‘wereldberoemd in eigen land’. In de 20ste eeuwwordt aandacht aan zijn
werk besteed door Duitse en Amerikaanse auteurs. De veruit belangrijkste boeken
over Philips en zijn werk, van de Nederlandse auteurs Feenstra en Leupen, zijn bo-
vendien in het Engels geschreven en daarmee wereldwijd toegankelijk.
Toch is het laatste woord over de beroemde Leidenaar nog niet geschreven. Een

overzicht van de literatuur over Philips vanLeiden laat zien dat in de 20ste eeuw gelei-
delijk duidelijk wordt hoe de Cura op zijn waarde moet worden geschat.81 Auteurs
zijn steeds op zoek naarwat deCura zo intrigerendmaakt enwerken daarbij een sca-
la vanmogelijkheden af. Philips’ werk is beschouwd als een staatsrechtelijk geschrift,
als een vorstenspiegel, als een filosofisch geschrift, als een historisch geschrift en
vooral de laatste jaren als wat het werkelijk is: een door en door juridisch tractaat.
De kern van zijn werk betreft het vervreemden van ‘bepaalde’ rechten uit het vor-
stelijk erfgoed, die ten dienste moeten staan van de respublica.
De Cura is tegenwoordig een bekend werk. In vrijwel elk boek over de middel-

eeuwse geschiedenis van Holland of over aspecten daarvan wordt Philips’ werk
aangehaald, meestal als historische bron. Soms gebruiken auteurs het als bron voor
beschouwingen over staatsvorming in de middeleeuwen, maar zelden wordt het op
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77 Pas in 1530 worden in een uitgave van de Codex in Neurenberg de twaalf boeken van de Codex voor
het eerst gezamenlijk afgedrukt. Zie Spruit en Feenstra, ‘Inleiding’ in Corpus iuris civilis, deel vii, p.
xlvii.

78 De Boer,De winning van delfstoffen, p. 94-97.
79 NaarMattheus 13:57: ‘Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis’, aldus de Sta-

tenvertaling uit 1637. In de nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 luidt deze zin: ‘Nergens wordt een profeet
zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie’.

80 Voor een overzicht van alle edities van Philips’ werk zie bijlage 2.
81 Een overzicht van deze literatuur is opgenomen in bijlage 1.
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zijn waarde geschat als juridisch tractaat. Het kan niet genoeg gezegd worden: Phi-
lips van Leiden is eerst en vooral jurist. Zelfs als hij optreedt als de geestelijke die
hij ook is verloochent hij zijn juridische achtergrond niet. Dat blijkt uit twee over-
geleverde handschriften die teruggaan op de stichting van een nieuw kapittel in de
St Pancras te Leiden in 1366. Het eerste bevat de preek die Philips van Leiden op 31
oktober 1366 uitspreekt bij de inwijding van het kapittel.82 Deze preek bevat niet
alleen talloze verwijzingen naar bijbelteksten, maar ook naar het canonieke recht en
naar het commentaar van de jurist Johannes Monachus (Cardinalis) op een onder-
deel daarvan, het Liber sextus. Een tweede handschrift is het Liber Memorialis van
het kapittel. In de proloog daarvan beschrijft Philips de oprichtingsgeschiedenis
van het kapittel.83 Hierbij voelt hij zich nog vrijer om rijkelijk te citeren uit juridi-
sche literatuur. Hij verwijst naar de Codex, het canonieke recht, opnieuw naar Jo-
hannes Monachus, maar ook naar het commentaar van de jurist Guillelmus de
Monte Lauduno op een onderdeel van het canonieke recht, de Clementinen.84 Al
deze werken zijn in het bezit van Philips, zo blijkt uit de beschrijving van zijn bi-
bliotheek.85 Ten overvloede zij hier nog aan toegevoegd dat Philips in hetLiberMe-
morialis ook verwijst naar het Speculum van Johannes Caligator. Dat is weliswaar
geen juridisch werk, maar ook in zijn Cura verwijst Philips er veelvuldig naar.
Veel auteurs geven er blijk van te weten dat de Cura primair een juridisch werk

is, maar vaak beschrijven ze een filosofisch-politieke theorie die Philips zou hebben
ontwikkeld. In essentie echter schrijft Philips over de toepassing van het recht in
zijn tijd. Hij doet dat in de traditie van de postglossatoren en hij baseert zich in zijn
werk op juridische leerstukken die wijdverbreid zijn in de middeleeuwen. Voor een
goed begrip van deCura is het daarom nodig ook deze leerstukken te beschouwen.
Uit die beschouwing zal ook duidelijk worden dat Philips deze leerstukken niet
steeds klakkeloos volgt. Hij geeft er eigen interpretaties aan, zoals hij ook keuzes
maakt uit het rijke gedachtegoed van de vele middeleeuwse juristen die werk heb-
ben nagelaten.
Verder valt het werk van Philips niet goed te plaatsen zonder kennis van belang-

rijke ontwikkelingen in Holland, Zeeland en Utrecht in de 14de eeuw. Ook de ont-
wikkelingen in Frankrijk, waar Philips wetenschappelijk wordt gevormd en waar
hij langere periodes werkzaam is, moeten in ogenschouw worden genomen. Deze
historische context betreft vooral de ‘uitverkoop’ van rechten door vorsten. Daar-
over handelt het volgende hoofdstuk.
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82 Exordium collegii sancti Pancratii et quorum auxilio et qualiter collegium fuit institutum. Uitgegeven
door Leupen en opgenomen als appendix iii in zijn Philip of Leyden.

83 Dat Philips de auteur is wordt met een grote mate van waarschijnlijkheid aangetoond door Leupen.
Zie zijn Philip of Leyden, p. 56. Het Liber Memorialis, zo genoemd door Philips zelf in casus 13,7 van
de Cura, wordt in het Leidse gemeentearchief bewaard als registrum antiquum A en staat ook bekend
als hetMemoriale A van de Leidse Pancraskerk. Het is het oudste register van de St Pancras.

84 Leupen, Philip of Leyden, p. 56.
85 Zie hiervoor hoofdstuk 3.6.
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2 Uitverkoop in een geplaagde
eeuw

2.1 Bezorgde adviseurs, toen en nu

Er bestaat een opvallende overeenkomst tussen het midden van de 14de eeuw en het
einde van de 20ste. Zes en een halve eeuw van elkaar gescheiden doen adviseurs in
hetzelfde DenHaag dan een dringend beroep op het bevoegd gezag om het publiek
belang beter te behartigen. Omstreeks 1350 is dat Philips van Leiden, die zich richt
tot de graaf van Holland. In 1999 zijn dat de Raad van State en de Wetenschappe-
lijke Raad voor het Regeringsbeleid, die aan de bel trekken bij de Nederlandse re-
gering. Philips betoogt dat de graaf beschikt over rechten waarvan hij geen afstand
mag doen omdat hij ze moet uitoefenen in het publiek belang. De Raad van State1

en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid2 vinden dat de regering te
gemakkelijk overgaat tot het privatiseren van overheidstaken en de daarbij in het
geding zijnde publieke belangen over het hoofd dreigt te zien.
Hoeveel overeenkomst er op het eerste gezicht ook mag zijn tussen de optredens

van de geleerde adviseurs toen en nu, niet uit het oog mag worden verloren dat er
tussen beide periodes een kardinaal verschil bestaat. In Philips’ tijd is er nog nau-
welijks een publieke sector. Zijn inspanningen zijn er juist op gericht om rechts-
handelingen van de vorst van de privaatrechtelijke sfeer naar een nieuwe, een pu-
bliekrechtelijke, sfeer te brengen. Rond de tweede millenniumwisseling is die
publiekrechtelijke sfeer niet alleen een feit, maar heeft zij ook een zo grote publie-
ke sector opgeleverd dat de regering het nodig acht deze te verkleinen door het pri-
vatiseren van overheidsbedrijven. Raad van State en wrr richten zich tegen de in-
tensiteit van deze privatiseringsdrang. Philips van Leiden keert zich geenszins tegen
de ‘privatisering’ van overheidsrechten. Hij kan dat helemaal niet doen. Zijn grief is
nu juist dat deze rechten in de praktijk van zijn tijd ten onrechte in een private sfeer
worden uitgeoefend. Philips’ pleidooi is eerder gericht op ‘nationalisering’ van be-
paalde goederen en rechten, om maar eens een term te gebruiken die in de middel-
eeuwen nog onbekend is. Wil men toch een inhoudelijke overeenkomst aangeven
tussen het optreden van enerzijds Philips en anderzijds Raad van State en wrr, dan
kan men er wel op wijzen dat in beide gevallen de gewenste omvang van het over-

1 Jaarverslag Raad van State 1999.
2 wrr-rapport 56Het borgen van publiek belang, met de voorstudies v 100 (Donner, Staat in beweging)
en v 105 (Scheltema e.a.,Over publieke en private verantwoordelijkheden).
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heidsoptreden aan de orde wordt gesteld. In die zin is hier wel een probleem aan de
orde dat in al die eeuwen nog niets aan actualiteitswaarde heeft ingeboet.
We moeten nu wel enige nuancering aanbrengen in het hiervoor gestelde dat er

in Philips’ tijd nog nauwelijks een publieke sector is. Dat is in zijn tijd inderdaad het
geval, maar dat is dan niet altijd zo geweest. Het leenstelsel, op grond waarvan een
heer als de Hollandse graaf de landsheerlijkheid ‘houdt’ van de Duitse keizer, is in
oorsprong gericht op het uitoefenen van openbaar bestuur. We hebben het dan wel
over het leenstelsel zoals dat functioneert in het Frankische rijk van Karel de Gro-
te en diens opvolgers. In de latere middeleeuwen treedt een zekere ‘privatisering’ op
van het recht in het algemeen, gaan vorsten de rechten waarover zij beschikken
meer en meer beschouwen en uitoefenen als waren het private rechten.3 Algemeen
wordt aangenomen dat deze ontwikkeling vooral manifest wordt aan het einde van
de middeleeuwen, als renaissance en humanisme zich aankondigen en de zoge-
naamde receptie van het Romeinse recht doorbreekt. Die receptie leidt tot een veel
algemenere toepassing van Romeinsrechtelijke begrippen en rechtsfiguren dan in
demiddeleeuwen nog het geval is. Een sprekend voorbeeld daarvan is het veerrecht.
Oorspronkelijk wordt dat door vorsten uitgegeven in de vorm van wat wij nu een
concessie zouden noemen. Een leenman krijgt van zijn heer de beschikking over het
veerrecht om wat nu ‘openbaar vervoer’ heet te verzorgen. Later wordt dat veer-
recht niet meer beschouwd in zo’n publiekrechtelijke context, maar wordt het ge-
zien als wat nu een beperkt zakelijk recht heet, afgeleid van de eigendom van de ri-
vier.4 Het beschouwen van het veerrecht als zo’n beperkt zakelijk recht – in de
Romeinsrechtelijke terminologie een ius in re aliena, een recht op een zaak van een
ander – duidt op ‘privatisering’ van het recht. De consequenties daarvan zijn ver
strekkend. Als een veerrecht wordt beschouwd als een beperkt zakelijk recht is het
namelijk gewoon verhandelbaar in het economisch verkeer.
Deze ontwikkeling nu moet in Philips’ tijd, de 14de eeuw, al volop praktijk zijn.

Juist het veerrecht wordt door hem genoemd als voorbeeld van een recht dat in de
beschikkingsmacht van de vorst moet blijven. De klem waarmee hij wijst op het
veerrecht kan er alleen maar op duiden dat het recht in zijn tijd volop verhandeld is
en in handen is gekomen van particulieren.5 Middeleeuwse juridische werken zijn
casuïstisch van aard en doorgaans geënt op reëel bestaande problemen. In zijnCura
drukt Philips de lezer op nog een wijze met de neus op het feit van de ‘privatisering’
van rechten in zijn tijd. Wijzend op problemen met kastelen in het grensgebied van
het graafschap schrijft hij dat de grond, waarop deze burchten staan, wordt gehou-
den in erfpacht (emphyteusis). Ten overvloede voegt hij daaraan toe dat de erfpach-
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3 De term ‘privatisering’ van het recht wordt gebruikt door Immink. Zie zijn ‘Eigendom en Heerlijk-
heid’ inVerspreide Geschriften, p. 81-82. OokMeijers laat zich in deze zin uit. Hij schrijft: ‘... het leen-
recht vervormde bijna alle publiekrechtelijke bevoegdheden tot private rechten ...’. Zie zijn ‘Publiek
domein en zaken buiten den handel’ in Verzamelde privaatrechtelijke opstellen, tweede deel, p. 125.

4 Ketelaar,Oude zakelijke rechten, p. 246.
5 Recent historisch onderzoek bevestigt dit. Zie De Boer,Graaf en grafiek, p. 329. Zie voor deze kwes-
tie ook hoofdstuk 6.3.1.
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ters ‘een bepaald en jaarlijks bedrag’ betalen voor hun grond.6 Philips duidt deze
betaling aan met de middeleeuwse term pensio, dat is een regelmatige betaling voor
het gebruik van een goed dat men niet in eigendom heeft.7 De regelmatige betaling
staat in het klassieke Romeinse recht, net als in het hedendaagse recht, bekend als
canon. Zij is kenmerkend voor erfpacht. Waarom legt Philips er dan toch zoveel na-
druk op? In algemene zin doet hij dat mogelijk omdat het voor middeleeuwse ge-
leerde juristen niet noodzakelijk is dat er in het geval van erfpacht een canonwordt
betaald. Het middeleeuwse Romeinse recht onderscheidt zich daarmee van het Jus-
tiniaanse recht.8 Ook elders in zijn Cura wijst Philips wel op het feit dat voor erf-
pacht een jaarlijkse tijnswordt betaald.9 Maar in het hiervoor aangehaalde geval van
de kastelen in het grensgebied krijgt zijn verwijzing naar de erfpachtverhouding
plus de jaarlijkse betaling een diepere betekenis. Uit zijn wijze van formulering
blijkt namelijk dat van een echte leenverhouding geen sprake kan zijn. Waarschijn-
lijk wil hij het teloorgaan van deze traditionele leenverhouding benadrukken. In het
leenrecht is geen plaats voor betaling in geld. Daar geldt het adagium: non est ver-
um feudum de quo annuus census praestetur (het is geen echt leen waarvoor een
jaarlijkse tijns wordt betaald).10 De leenband staat vanouds volledig in dienst van
het openbaar bestuur. De leenman ‘krijgt’ zijn leen van de leenheer in ruil voor
‘raad en hulp’. Hij moet zijn heer bestuurlijk bijstaan in diens raad en hem militair
assisteren op het slagveld. Wat Philips hier duidelijk maakt is dat dit oorspronkelij-
ke ‘publieke’ recht in zijn tijd is verworden tot wat wij nu een zakelijk recht noe-
men. Een verhandelbaar recht. Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit.
Volgens dit onderzoek is er in de latere middeleeuwen inderdaad betaald voor leen-
goed. De ‘klassieke’ definitie van Ganshof, volgens welke een leen ‘om niet’ wordt
verstrekt in ruil voor het leveren van diensten door de leenman aan zijn leenheer,
voldoet daarom niet, aldus dit onderzoek. Beter is het dit ‘om niet’ weg te laten uit
de definitie.11

Voor een beter begrip van Philips’ opvattingen is het nuttig nu al een inzicht te
geven in de aard van de rechten die volgens hem door de vorst ten behoeve van het
publiek belang moeten worden uitgeoefend. Een uitgebreide behandeling van deze
rechten volgt later,12 maar enkele sprekende voorbeelden ervan worden hier nu al
genoemd. Zo moeten tol- en veerrechten in handen van de vorst blijven. Ook mo-
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6 Casus 25,1. Zie ook hoofdstuk 4.3.
7 Zie ook § 6 in dit hoofdstuk.
8 Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen, § 351.
9 Zie bijvoorbeeld casus 28,1: ‘... tenebant in emphyteusin pro certo annuo censu ...’.
10 De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 138. De Monté ver Loren, Hoofdlijnen, p. 64. Het in de vorige
noot aangehaalde citaat van Philips vertoont opvallende gelijkenis met de formulering van dit adagium.

11 Heirbaut, Over lenen en families, p. 21-22. De definitie van Ganshof is te vinden in diens standaard-
werk Qu’est-ce que la féodalité? op p. 168. Heirbaut wijst ook op het bestaan van cijnslenen in Vlaan-
deren, waarvoor een gering bedrag werd betaald ter erkenning van een heer. Men zag dit in de mid-
deleeuwen echter als een uitzondering en onderscheidde deze cijnslenen juridisch van ‘echte’ lenen. Zie
Heirbaut,Over heren, vazallen en graven, p. 239-245.

12 In hoofdstuk 6.
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lenrechten mogen geen particulier bezit zijn. Alle ambten die verband houden met
bestuur en rechtspraak moeten door of namens de vorst worden uitgeoefend. De
hoge jurisdictie, het recht ommisdaden te bestraffenwaarop de doodstraf staat, komt
uitsluitend de vorst zelf toe. En de zoutwinning in Zeeland dient een monopolie in
handen van de vorst te zijn. De hier genoemde rechten hebben allemaal een dubbel
kenmerk. Zij leveren inkomsten op voor de fiscus en zij stellen de houder van het
recht in staat macht uit te oefenen over anderen. Hier komt het eerder genoemde
veerrecht voluit in beeld. Philips schrijft namelijk hieraan dit dubbele kenmerk ex-
pliciet toe. De vorst kan geen inkomsten uit veren overdragen, schrijft hij. Zij zijn
een teken van zijn heerschappij en verschaffen inkomen voor de fiscus.13 Uit deHol-
landse geschiedenis zijn voorbeelden bekend van particulieren die een veerrecht ver-
werven en daarbij bedingen dat in de wijde omgeving over het betreffende water
geen brug mag worden gebouwd. Zo reguleren zij de toegang van anderen tot het
water en dat is Philips een doorn in het oog.Water is een publiek goed, betoogt hij.14

Met het noemen van deze en andere rechten geeft Philips aan wat volgens hem
het publiek belang precies inhoudt. Het publiek belang scherp definiëren kan hij
niet, maar hij geeft er wel invulling aan. In feite loopt hij daarmee voorop.Want ook
in onze tijd is het niet gelukt zo’n definitie tot stand te brengen en is het inzicht (op-
nieuw) doorgebroken dat het publiek belang in de praktijk ingevuld moet worden.

2.2 Op zoek naar een Archimedisch punt

Een recente poging af te rekenen met de onduidelijkheid omtrent het publiek be-
lang is rond de laatste eeuwwisseling in Nederland ondernomen door de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De kwestie van het publiek belang
werd plotseling weer actueel in verband met het beleid van de toenmalige regering
om overheidsbedrijven te privatiseren. Voorzitter van de wrr was destijds Piet
Hein Donner, de latere informateur en minister. Hij zoekt in de wrr-voorstudie
Staat in beweging naar wat hij noemt ‘een Archimedisch punt’ om te bepalen wel-
ke kerntaken de overheid moet vervullen, wat precies verstaan moet worden onder
‘publiek domein’. Donner onderzoekt die vraag vanuit historisch perspectief, van-
uit internationaal vergelijkend, vanuit juridisch, economisch en ideologisch per-
spectief en komt tot de conclusie dat het gezochte Archimedische punt niet bestaat.
Het vaststellen van wat het publieke belang precies inhoudt is steeds een politieke
kwestie, waarvan de invulling naar tijd en plaats kan verschillen.15 In een mede op
Donners bevindingen gebaseerd omvangrijk advies aan de regering komt de wrr
tot dezelfde conclusie. ‘Publieke belangen zijn dus nimmer objectieve feiten’, aldus
de Raad. ‘In een proces van politieke oordeelsvorming worden bepaalde belangen
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13 Casus 38,7: ‘... in signum dominationis et etiam lucri fiscalis causa ...’
14 Casus 20,2
15 Donner, Staat in beweging, p. 25-46.
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als zodanig aangeduid.’16 Deze visie wordt begin 2000 verheven tot officieel rege-
ringsbeleid. De minister van Economische Zaken schrijft dan over publieke belan-
gen: ‘De invulling van die belangen is afhankelijk van politieke en maatschappelij-
ke voorkeuren en kan dus naar tijd en plaats verschillen.’17

De wrr maakt in zijn studie een onderscheid tussen maatschappelijke belangen
en publieke belangen. Van een maatschappelijk belang is sprake als de behartiging
ervan voor de samenleving als geheel gewenst is. Het voorhanden zijn van vol-
doende brood is een maatschappelijk belang. Onder normale omstandigheden
wordt dat belang afdoende behartigd door de markt. Bij redelijke welvaart en de af-
wezigheid van schaarste zorgt het marktmechanisme ervoor dat het voortbestaan
van de samenleving niet in gevaar komt. De overheid kan hierbij wel een rol spelen,
bijvoorbeeld door het stellen van randvoorwaarden als kwaliteitseisen voor brood.
Van een publiek belang is volgens dewrr sprake als de overheid zich de behartiging
van een maatschappelijk belang zelf aantrekt op grond van de overtuiging dat het
anders niet goed tot zijn recht komt. De overheid maakt het tot doelstelling van
haar beleid het belang te behartigen en doet dat door middel van een structurele be-
trokkenheid. Bij publieke belangen handelt het daarom niet om tijdelijke politieke
doelen of om doelstellingen van individuele politici. Bij publieke belangen schept
de overheid verwachtingen waarop burgers redelijkerwijs mogen afgaan, meent de
Raad.18

Philips van Leiden maakt het onderscheid tussen maatschappelijk en publiek be-
lang niet in zijnCura, maar hij ziet wel in dat er gradaties zijn in de mate waarin de
vorst betrokken dient te zijn bij het behartigen van belangen ten behoeve van de res-
publica. Voor boeren kan speciale regelgeving nodig zijn, meent hij. Als de land-
bouw niet goed functioneert heeft dat gevolgen voor de respublica.19 Uitgangspunt
bij zijn opstelling in deze is echter dat de landbouw in particuliere handen is. Net
als later de wrr onderkent Philips dat wat die raad de maatschappelijke belangen
noemt door marktpartijen kunnen worden behartigd. Dat laat echter onverlet dat
de vorst als marktmeester moet kunnen optreden. Regulering van de turf-, hout- en
zoutwinning krijgt Philips’ volledige zegen.20 Zelfs sluit hij meer drastische maat-
regelen niet uit als het functioneren van de markt in het gedrang dreigt te komen.
Philips wijdt een complete casus in zijn Cura aan de loon- en prijsafspraken die
handelaren en ambachtslieden onderling plegen te maken.21 Tal van voorbeelden
noemt hij. Bakkers, vis-, vlees-, wijn- en graanhandelaren, herbergiers, wevers, vol-
lers en timmerlieden, allemaal leveren zij hun producten en diensten tegen onder-
ling overeengekomen prijzen. Philips doelt hier op wat later de gilden zijn gaan he-
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16 wrr,Het borgen van publiek belang, p. 46-49.
17 Publieke belangen en marktordening, nota van minister A. Jorritsma-Lebbink, Tweede Kamer, verga-
derjaar 1999-2000, 27018, nr 1, p. 8.

18 wrr,Het borgen van publiek belang, p. 20-21.
19 Casus 26,2. Zie ook casus 59,5.
20 Zie daarvoor hoofdstuk 6.2.1.
21 Casus 37.
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ten. Bij het aantreden van een nieuwe vorst vragen zij bevestiging van deze privile-
ges. Als de overheid wil optreden tegen hun ‘samenzweringen’, zo schrijft Philips,
dan zwaaien zij met gezegelde oorkondenwaaruit blijkt dat zij het recht hebben om
hun ‘machinaties’ tegen de respublica uit te voeren.22 Dat recht hebben zij volgens
Philips niet. Privileges die in strijd zijn met het publiek belang zijn ongeldig, schrijft
hij, en moeten door de vorst worden herroepen. Philips geeft met deze tirade ook
blijk van zijn opvatting dat het uitoefenen van bepaalde vormen van gezag over an-
deren niet mag uitgaan van particulieren.23

Het instrument van de privileges, door Philips op tal van plaatsen in zijn Cura
kritisch bejegend, verdient enige nadere aandacht. Privileges, veelal verleend of ver-
lengd bij het aantreden van een nieuwe vorst, spelen in de late middeleeuwen een
belangrijke rol. In het Frankische rijk geven de koningen en keizers nog verorde-
ningen uit, veelal geldend voor hun hele rijk, de zogenaamde capitularia.24 Maar als
in de 11de eeuw het rijk in verval raakt blijft stelselmatige wetgeving van de Franki-
sche koningen achterwege en worden plechtige beloftes (eden) en privileges popu-
lair.25 Zij duiden op het ontbreken van een volwassen rechtsstelsel.26 Philips pleit in
zijn Cura nu juist vurig voor een goed rechtsstelsel. Daarin ligt een regelrechte
overeenkomst tussen hem als adviseur van de graaf van Holland en de wrr als ad-
viseur van de Nederlandse regering. Beide adviseurs menen dat de overheid in elk
geval moet zorgen voor een effectief rechtssysteem willen belangen goed kunnen
worden behartigd. ‘Het eigendomsrecht moet goed geregeld zijn en het rechtssys-
teem moet voorzien in de mogelijkheid contracten af te dwingen’, aldus de wrr.
‘Dit publieke belang lijkt dus zonder meer gegeven.’27 Philips houdt een warm plei-
dooi voor toepassing van geschreven Romeins recht. Hij vraagt zich af wat er zou
worden van het rechtsstelsel en van het contract (‘dat het mijn en dijn beschermt’),
als de leges niet zouden worden gebruikt.28 De leges zijn ingesteld voor het publiek
belang, schrijft hij.29 Philips’ tijdgenoot Lucas de Penna bezigt, schrijvend over
wetgeving in het algemeen, soortgelijke bewoordingen. De wet wordt niet voor het
particuliere, maar voor het publieke belang gesteld, aldus Lucas.30 In Frankrijk,
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22 Casus 37,1.
23 Zie voor deze kwestie hoofdstuk 6.6.2.
24 Zie voor deze capitularia en hun meestal territoriale, maar soms ook personele werking De Monté ver
Loren,Hoofdlijnen, p. 79-82.

25 Burns,Medieval Political Thought, p. 192-193. Voor de opkomst van eden tijdens de teloorgang van
het Frankische rijk zie Reynolds, Fiefs and Vassals, p. 129-130.

26 Hiermee wil niet gezegd zijn dat privileges niet tot rechtsvorming leiden. In onze hedendaagse voor-
stelling wordt een privilege vooral gezien als een voorrecht, een vrijstelling van het geldende recht. Zul-
ke privileges worden in de middeleeuwen inderdaad verstrekt aan individuele personen. Maar daar-
naast worden ook bijvoorbeeld stadsrechten in de vorm van privileges verleend. Zulke privileges, niet
zelden vrijwel gelijkluidend voor tal van verschillende steden, dragen natuurlijk bij tot de vorming van
geschreven recht. Zie Hecker, Eigentum als Sachherrschaft, p. 51.

27 wrr,Het borgen van publiek belang, p. 48.
28 Casus 2,13.
29 Casus 60,5: ‘Nam leges inventae sunt pro publica utilitate ...’
30 Commentaar op C.12,37,15: ‘Lex enim nullo privato statuentis commodo, sed pro communi bono po-
nenda est’. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 56.
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waar Philips is opgeleid, wordt deze visie al vertolkt omstreeks 1280. De jurist Phi-
lippe de Beaumanoir stelt dan dat de koning wetten uitvaardigt voor het publiek be-
lang.31

Vergelijking van het diepgravende werk van Donner en dewrr enerzijds en Phi-
lips’ Cura anderzijds leidt tot de conclusie dat het denken over het publiek belang
bij Philips van Leiden al zeer sterk ontwikkeld is. Hij ziet bijvoorbeeld in dat twee
rechten die beide in het publiek belang worden uitgeoefend kunnen botsen. Zo’n
geval doet zich in zijn tijd voor bij Dordrecht, waar visnetten in de rivier de vrije
doorvaart voor het scheepvaartverkeer belemmeren. Philips gaat er uitgebreid op in
en komt tot de conclusie dat in dit geval de uitoefening van het visrecht moet wij-
ken voor de vrije vaart op de rivier.32 Een interessant geval, want zowel het visrecht
als het recht op de grote stromen maakt deel uit van de oorspronkelijk keizerlijke
hoogheidsrechten, de regalia. Philips schroomt dus niet deze bijkans heilig ver-
klaarde rechten tegen elkaar af te wegen. We stelden het al vast in de laatste para-
graaf van het vorige hoofdstuk: Philips is op en top jurist.

2.3 Een rampzalige eeuw

Het inzicht dat het publiek belang afhankelijk van tijd en plaats invulling behoeft
leidt tot de vraag wat kenmerkend is voor de tijd waarin Philips van Leiden leeft.
Gebeurtenissen die hun stempel op die tijd drukken zullen medebepalend zijn ge-
weest voor Philips’ visie op het publiek belang en de behartiging daarvan door de
vorst. Welnu, de rechtsgeleerde uit Leiden leeft in een zeer turbulente tijd. De 14de
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31 Philippe de Beaumanoir, Les coutumes de Beauvaisis, c. 32, § 986. Zie ook c. 11, § 354. Over Beau-
manoir en zijn werk meer in hoofdstuk 5.2.

32 Meer over deze kwestie in hoofdstuk 6.3.3.

Wevers aan een weefgetouw, afgebeeld in een boek met stadsrechten van Ieper uit het begin
van de 14de eeuw, verloren gegaan in de Eerste Wereldoorlog.
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eeuw staat te boek als de rampzalige eeuw.33 De hele eeuw wordt geteisterd door
een niets en niemand ontziende crisis, die tot het midden van de 15de eeuw zal du-
ren en die zich manifesteert in de vorm van economische stagnatie, hongersnoden,
oorlogen en verwoestende epidemieën.34 Frankrijk en Engeland storten zich in de
langste oorlog ooit, te weten deHonderdjarige. In Holland breekt rond het midden
van de 14de eeuw een burgeroorlog uit, die bekend is geworden als deHoekse enKa-
beljauwse twisten. Oorlogen worden in de middeleeuwen niet alleen gefinancierd
met speciale heffingen, bedes, maar ook met het belenen en verkopen van goederen
en rechten uit de vorstelijke patrimonia. In de gewelddadige 14de eeuw veroorzaakt
deze wijze van financieren meer maatschappelijke schade dan de verwoestingen
waarmee de gevechtshandelingen zelf gepaard gaan.35 Daarnaast wordt Europa ge-
teisterd door de pest. Tussen 1348 en 1351 slaat de Zwarte Dood voor het eerst op
tot dan toe ongekende schaal toe. Doorgaans wordt ervan uitgegaan dat een derde
deel van de Europese bevolking deze eerste wereldwijde aanval van het pestvirus niet
overleeft. Deze schatting gaat terug op het werk van de 14de-eeuwse Franse kro-
niekschrijver Jean Froissart (1333-ca 1404). Hij deelt mee dat in zijn tijd ‘een derde
van de wereld’ het slachtoffer wordt van de Zwarte Dood. Froissart schetst wat
voor hem een apocalyps moet zijn geweest en baseert zich daarvoor op het bijbel-
boek De openbaring van Johannes.36 Daarin staat dat aan het eind der tijden een
derde deel van de wereld zal worden verwoest.37 Er moeten bij de pestepidemie
tientallen miljoenen mensen zijn omgekomen. Dat zijn aantallen waarmee mensen
in de middeleeuwen nog niet kunnen rekenen. Volgens moderne schattingen is de
omvang van de Europese bevolking aan het eind van de 14de eeuw gehalveerd ten
opzichte van het begin van die eeuw.38

Bij gebrek aan bronnen is niet bekend hoeveel slachtoffers er in Holland vallen.39

Gegevens bestaanwel over de gevolgen van de grote ‘echo-epidemieën’ die later op-
treden. Bij de epidemie van 1369 sterven in Philips’ woonplaats Leiden naar schat-
ting 3000 inwoners aan deze verwoestende ziekte, waaronder verwanten van Phi-
lips.40 Bijna terloops maakt hij er melding van in een bijzin in zijn Cura. Grote
sterfte in Leiden, noteert hij, die ook de aanzienlijke families trof, waaronder de
Gobburgens.41 Omstreeks diezelfde tijd heerst de pest ook in Utrecht, een stad
waarmee Philips nauwe betrekkingen onderhoudt.42 Philips verwijst er niet eens
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33 The Calamitous 14th Century. Ondertitel van Tuchman, A Distant Mirror.
34 Roebroek en Hertogh, De beschavende invloed des tijds, p. 26.
35 Tuchman, A Distant Mirror, p. 80-81.
36 Tuchman, A Distant Mirror, p. 93-94.
37 Zie bijvoorbeeld Openbaring 8:6-13 en 9:15 en 18.
38 Berekeningen van J.C. Russel. Zie Tuchman, A Distant Mirror, p. 119.
39 DeNijs en Beukers (red.),Geschiedenis vanHolland, deel i (tot 1572), p. 135. Zie ookDe Boer, Boone,
Hessing, Delta I, p. 179.

40 Leverland, ‘Philips van Leyden’, p. 64 en 86. Voor uitgebreide informatie over de pestepidemieën in de
14de eeuw in Leiden zie De Boer, Graaf en grafiek, p. 69-90.

41 Casus 51,21.
42 Van den Hoven van Genderen, ‘Op het toppunt van de macht’ in De Bruin e.a. (red.), Een paradijs vol

weelde, p. 148.
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naar in zijn Cura. De burgeroorlog brengt hij cryptisch ter sprake in de inleiding
(Prooemium) van de Cura. Hij vertelt daarin een fabel over een in verwarring ver-
kerend dierenrijk en trekt de conclusie dat de orde der dingen verstoord is: Ordo
rerum turbatus est.43 Het ontgaat hem zeker niet dat de wereld hevig van slag is. Zo
refereert hij elders in zijn werk aan het optreden van de flagellanten of crucesigna-
ti, zoals hij deze massale volksbeweging noemt, in het jaar 1349.44 Crucesignati wil
zeggen getooid met kruisen. De flagellanten dragen een zwart habijt met witte krui-
sen op borst en rug. De kerk acht dat ontoelaatbaar voor een lekenbeweging en het
is één van de redenen waarom paus Clemens VI de flagellanten in 1351 in de ban
doet. Van dit pauselijke besluit maakt Philips melding en doet daarmee alweer zo’n
feitelijke mededeling over een drama dat apocalyptische trekken vertoont. De ge-
selaars trekken zich trouwens niets van de ban aan. Zij menen dat het einde der tij-
den is aangebroken, trekken te voet door half Europa en roepen een snelgroeiend
leger volgelingen op tot meedogenloze zelfkastijding, tweemaal daags en eenmaal
’s nachts. In 1349 trekt de beweging door de Duitse en latere Nederlandse gebieden
in een aantal dat wordt geschat op 80.000.45 Philips gaat er in de Cura koeler mee
om dan met het feit dat hij van zijn paard is gevallen op een volgens hem slecht on-
derhouden weg nabij Den Haag.46 Hij laat zich het hoofd niet op hol brengen in
deze inktzwarte periode van de geschiedenis en weet te accepteren wat de histori-
cus Huizinga in zijn bekendste werk ’s levens felheid noemt.47

Met de rauwheid van het leven is Philips ongetwijfeld geconfronteerd tijdens zijn
lange reizen door Frankrijk. Levensgevaarlijk moeten die tochten zijn geweest. Phi-
lips studeert in Orléans in de jaren veertig, als de Honderdjarige Oorlog net is be-
gonnen. In het noorden van Frankrijk en Vlaanderen (een Frans leen) breken om-
streeks die tijd hevige volksopstanden uit.48 Van 1357 tot 1363 verblijft Philips als
grafelijk gezant aan het pauselijk hof in Avignon.49 De Provence wordt juist in die
jaren geteisterd door particuliere legers, gevormd door militairen die tijdens het re-
gelmatige stilvallen van de gevechtshandelingen in de langdurige Engels-Franse
oorlog het heft in eigen hand nemen. Maar ook los van al dit grootschalige geweld
is het al gevaarlijk om te reizen. Een voor Philips belangrijke bron, Johannes An-
dreae, ondervindt dat in 1328 tijdens een gezantschapsreis van Italië naar het pau-
selijke hof in Avignon. Op de terugweg wordt hij in de omgeving van Pavia gevan-
gen genomen en acht maanden gegijzeld. Pas na betaling van een fors losgeld kan
hij zijn weg vervolgen. In Philips’tijd wordt dat incident nog gememoreerd door de
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43 Prooemium, 37.
44 Casus 35,30.
45 De Vries, Ketters, p. 327-329.
46 Casus 85,1.
47 Huizinga,Herfsttij der Middeleeuwen, oorspronkelijk verschenen in Haarlem, 1919 en sindsdien vele
malen herdrukt en vertaald. ’s Levens felheid is de titel van het eerste hoofdstuk van Huizinga’s werk.

48 Zie voor deze opstanden Mollat-Wolff,Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Helaas ontbreekt in dit werk
een notenapparaat. Zie ook Hugenholtz,Drie boerenopstanden in de veertiende eeuw en van dezelfde
auteur ‘Opstand en revolutie in de Middeleeuwen’ inDancwerc.

49 Het pausdom resideert van 1307 tot 1378 in Avignon.

02 Timmer 35-65:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:13 PM  Pagina 43



jurist Bartolus.50 Philips moet uitstekend op de hoogte zijn geweest van het grove
geweld in de eeuw waarin hij leeft. Maar hij lijkt het bijna hoofdschuddend aan te
zien en besluit kennelijk er maar een les uit te trekken. Niemand buiten de graaf
heeft in Holland en Zeeland het recht er een eigen leger op na te houden, noteert hij
in zijn Cura.51

Alweer zo’n nuchtere reactie. Des te opmerkelijker zijn de veel uitgebreidere be-
schouwingen van Philips over prebendae (prebenden), de uitkeringen waarop gees-
telijken zijn aangewezen en die zijn verbonden aan de benoeming tot kanunnik.
Philips loopt tijdens zijn leven enkele van deze lucratieve benoemingen mis, onder
andere bij de Sint Nicolaaskerk in Amsterdam. Hij meent recht te hebben op deze
benoeming en beklaagt zich erover dat zij niet doorgaat, ondanks juridische stap-
pen die hij heeft gezet, tot bij de aartsdiaken in Utrecht. De daar gewisselde juridi-
sche argumenten beschrijft hij nauwkeurig.52 Elders in de Cura gaat hij in meer al-
gemene zin in op de juridische aspecten van prebenden.53 Al deze aandacht brengt
een eigentijds auteur tot de verzuchting dat dit onderwerp toch wel erg ver afstaat
van het hoofdthema van de Cura.54 Daar valt iets op af te dingen. Blijkens de Cura
beschouwt Philips de geestelijkheid en het geestelijk leven als een integraal onder-
deel van het door de vorst te behartigen publiek belang. Gebrek aan respect voor
religie brengt schade toe aan de respublica, stelt hij.55 Elders in zijn werk zwaait hij
lof toe aan graaf Willem v en de burggraaf van Voorne vanwege het stichten en on-
dersteunen van kerken in Holland en Zeeland.56 Kerkstichtingen leiden automa-
tisch tot het ontstaan van de door Philips zo uitgebreid behandelde prebenden.57 In
algemene zin schrijft Philips dat besluiten van het wereldlijke gezag, die indruisen
tegen het belang van kerk en geestelijkheid, ongeldig zijn.58 Uit al deze opvattingen
blijkt overduidelijk dat Philips het geestelijk leven ziet als een onderdeel van het pu-
bliek belang en dat voor de vorst een taak is weggelegd bij de bevordering ervan.
Het voorgaande laat zien wat er nodig is om Philips echt naar de ganzenveer te

doen grijpen. Dat is niet de oorlog en niet de pest. Daar kan hij toch niets aan ver-
anderen. Philips komt in actie als hij mogelijkheden ziet om met juridische midde-
len invloed uit te oefenen op in zijn ogen onjuiste omstandigheden. Tijdens zijn
verblijf in Avignon moet hij daar op voor hem onaangename wijze mee in aanra-
king zijn gekomen. In Avignon raakt het eens zo machtige pausdom namelijk in
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50 Commentaar op D.47,2,62(61),5: ‘Haec quaestio fuit Bononiae de facto in persona dom. Jo. Andr. le-
gati, qui missus ad curiam in reditu fuit captus et derobatus.’ Zie Von Savigny, Geschichte des Römi-
schen Rechts, Band vi, p. 106-107. Over Bartolus meer in het volgende hoofdstuk.

51 Casus 43,16. Zie hiervoor uitgebreider hoofdstuk 6.5.1.
52 Casus 60,35-39 en 64,13-14. Zie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 46-47. Zie p. 47-53 voor de andere
prebenden die aan Philips’ neus voorbijgaan. Zie ook Leverland, ‘Philips van Leyden’, p. 75-76.

53 Casus 78,23-26.
54 Feenstra, Philip of Leyden, p. 15-16.
55 Casus 16,8.
56 Casus 70,35-37.
57 Casus 60,17.
58 Casus 43,21, casus 56,10-11 en casus 70,3.
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verval. Het wordt ‘overwoekerd door wereldlijke, in het bijzonder financiële be-
langen’.59 Simonie, de verkoop van kerkelijke ambten, en het aanboren van andere
financiële bronnen door het pausdom, doen de roep klinken om hervorming van de
kerk en leiden mede tot het Grote Schisma van 1378.60 We zullen nog zien hoe Jan
van Diest in 1323 zijn benoeming tot bisschop van Utrecht tegen betaling verwerft
in Avignon.61 Het is het soort praktijken waartegen Philips stelling neemt in zijn
Cura. Dat hij daarbij op het eerste gezicht vaak duistere wegen bewandelt moge
blijken uit het volgende.

2.4 Opmerkelijke bespiegelingen over toernooien

In zijn Cura wijst Philips op het gevaar van riddertoernooien. Wie tijdens zo’n
toernooi het leven laat zet zijn zielenheil op het spel vanwege het kerkelijke verbod
op deze steekspelen, waarschuwt Philips.62 ‘Dagelijks zien wij voorbeelden van die
gevaren’, schrijft hij. Een bewering die een hedendaags auteur overdreven voor-
komt.63 Philips zelf hanteert een historisch voorbeeld om zijn bewering te staven.
Hij verwijst naar de gewelddadige dood van deHollandse graaf Floris iv in 1234 tij-
dens een toernooi. Philips voegt daaraan toe dat Floris het leven liet door toedoen
van de graaf van Clermont, waarschijnlijk omdat de Hollandse vorst een oogje had
op zijn vrouw.64 Met deze veelzeggende informatie wil Philips kennelijk uitvergro-
ten hoezeer een uitbundig leven de vorst kan opbreken. Voor het gevaar van toer-
nooien had hij ook naar recentere voorbeelden kunnen grijpen. Floris de Voogd,
die na de dood van graaf Willem ii optreedt als ruwaard 65 voor de dan nog min-
derjarige Floris v, sterft in 1258 tijdens een toernooi. De broer van de in de Cura
genoemde Floris iv, Willem, treedt na Floris’ dood tijdens het steekspel van 1234
op als regent en sterft in 1238 zelf tijdens een toernooi. De leercurve van het Hol-
landse gravengeslacht volgt ten aanzien van dit probleem dus zo ongeveer de hori-
zontale as van de grafiek. Betwijfeld mag worden of Philips primair begaan is met
het vloeien van al dit adellijke bloed. De verwijzing naar Floris iv, die ook op amou-
reus gebied de bloemetjes nog eens buiten zou hebben gezet, doet vermoeden dat
Philips zich vooral zorgen maakt over de verspilling die gepaard kan gaan met een
al te onbesuisd leven van de vorst. In een lange passage in de desbetreffende casus,
in een ware donderpreek, waarschuwt Philips de vorst dat deze eens voor God
moet verschijnen om verantwoording af te leggen. Dan zal zijn persoonlijk gewin
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59 Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, p. 297-298, 449 en 459-460.
60 Philips van Leiden hekelt simonie op twee plaatsen in zijn Cura, te weten casus 8,7 en 60,34.
61 In § 6 van dit hoofdstuk.
62 Casus 23,13. Het canonieke verbod waarop Philips doelt staat in X.5,13,1.
63 Janse, Ridderschap, p. 341: ‘In de biografieën van Hollandse edelen uit deze periode komen we die
voorbeelden tenminste niet tegen’.

64 Casus 23,14.
65 Een ruwaard (voogd) is letterlijk iemand die de rust bewaart, vgl. het Duitse ‘Ruhe warten’. Zie De
Boer-Cordfunke, Graven van Holland, p. 103.
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worden afgewogen tegen zijn bereidheid om lasten te dragen, dan zal worden be-
zien of hij de noden van het volk, de religie en de rechtsorde belangrijker heeft ge-
vonden dan ‘spelen’ (toernooien). Dan loopt hij het risico dat de hemelse opper-
rechter tot hem zal zeggen: ‘Ik heb je tot heerser en leider gekozen, maar dankzij je
macht heb je voor jezelf geleefd en niet voor Mij, voor mijn volk.’66

De uitgebreide aandacht die Philips aan deze problematiek besteedt doet ver-
moeden dat hij het oog heeft op gebeurtenissen in zijn eigen tijd, meer in het bij-
zonder de regeerperiode van graaf Willem iv (van 1337 tot 1345). Alleen al in de ja-
ren 1344-1345 neemt deze houwdegen deel aan tenminste tien toernooien, zo blijkt
uit overgeleverde bronnen.67 Ze worden gehouden in uiteenlopende plaatsen, waar-
onder Haarlem, Den Haag, Brussel, Bergen, Metz en Londen. Willem schuwt ook
het echte werk niet en neemt tussen 1336 en 1345 deel aan een kruistocht, aan zeker
drie ‘Pruisenreizen’ (gericht tegen de als heidens beschouwde Litouwers) en aan het
begin van de Honderdjarige Oorlog in 1339 (hij strijdt tegen Frankrijk). Zelf voert
hij oorlog tegen Utrecht in juni 1345 en tegen Friesland in september van datzelfde
jaar. Die laatste onderneming wordt hem noodlottig. Willem en veel van de hem
vergezellende ridders worden in de legendarisch geworden slag bij Staveren op 26
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66 Casus 23,20.
67 Janse, Ridderschap, p. 339 en Brokken,Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, p. 20.

Middeleeuwse voorstelling
van de slag bij Staveren op
26 september 1345.
Illustratie uit de Breslauer
uitgave van de kroniek van
Froissart (Staatsbibliothek
Berlin).
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september 1345 afgeslacht. Philips van Leiden maakt melding van de slachtpartij,
zonder mee te delen waar deze zich voltrekt.68 Zelfs de Franse kroniekschrijver Jean
Froissart, die we in de vorige paragraaf zijn tegengekomen, doet de wereld kond
van dit drama. De commandeur van deHaarlemse Johannieters steekt tien dagen na
de slag met een speciaal identificatieteam over naar Friesland en slaagt erin graaf
Willem, die hij persoonlijk kende, en acht hoge edelen in de stapels lijken te her-
kennen.69 Willems weduwe Johanna van Brabant ziet af van iedere aanspraak op de
landsregering, waarschijnlijk omdat zij niet aansprakelijk wenst te worden gehou-
den voor de vele schulden die Willem iv heeft gemaakt.70 Zij neemt genoegen met
een douarie, een jaarlijkse uitkering van 8000 oude schilden, die tot in het begin van
de 15de eeuw de grafelijke rekeningen zal belasten.71

Willem iv weet zich te onderscheiden. Verschillende Hollandse graven maken er
een gewoonte van te lenen bij geldschieters, waaronder beroepsfinanciers als de
Lombarden.72 Maar tijdens de vele buitenlandse reizen van Willem iv zijn deze
geldleningen aantoonbaar hoger dan gewoonlijk.73 De graaf slaagt er tijdens zijn le-
ven niet in deze af te lossen, ondanks de grootschalige verkoop van goederen en
rechten uit het vorstelijke vermogen. Vermogende edelen maar ook steden verwer-
ven op deze wijze verregaande zeggenschap in Holland en Zeeland. ‘De mate waar-
in Willem iv overheidsrechten heeft vervreemd, was excessief’, oordeelt de heden-
daagse historicus Brokken. ‘Zijn onbezonnen handelwijze heeft de kiemen gelegd
voor een maatschappelijke ontwrichting.’74 Die onwrichting uit zich onder andere
in de burgeroorlog (de Hoekse en Kabeljauwse twisten) in Philips’ tijd. Over de
oorlog zelf, we hebben het in de vorige paragraaf gesignaleerd, schrijft hij nauwe-
lijks in zijnCura. Maar een belangrijk neveneffect ervan, de uitverkoop van vorste-
lijke rechten, is het hoofdthema van zijn werk. Zo begeeft Philips zich op voor hem
als jurist bekend terrein en spaart hij in politieke zin de kool en de geit. Willem iv
is een zoon van de alom en ook door Philips bewonderde Willem iii (bijgenaamd
‘de Goede’) en een oom van zijn ‘eigen’ heer Willem v. Bovendien heeft Philips om
andere redenen veel waardering voorWillem iv. Deze graaf bevorderde de scholing
van geleerden en luisterde naar hun adviezen, schrijft hij.75 Philips is daar een groot
voorstander van. Hij vindt ook dat niet vergeten mag worden hoeWillem het leven
liet tijdens zijn expeditie tegen de Friezen.76 Philips lijkt verscheurd te worden door
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68 Casus 21,4. In casus 79,9 deelt hij wel mee dat Willem het leven laat ‘in Friesland’.
69 De Graaf,Oorlog om Holland, p. 297.
70 Brokken,Het ontstaan, p. 25. Zie ook De Boer-Cordfunke, Graven van Holland, p. 94.
71 Bos-Rops, Graven op zoek naar geld, p. 93.
72 Zie hiervoor hoofdstuk 6.4.1.
73 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 176.
74 Brokken,Het ontstaan, p. 22.
75 Casus 60,19. Vrijwel zeker heeft Philips hierbij het oog op het feit dat tijdens de regering van Willem

iii enWillem iv de grafelijke raad wordt versterkt met geschoolde beroepskrachten, die optreden naast
de edelen die vanouds deel uitmaken van de raad. Na de dood van Willem iv verdwijnen deze ge-
schoolde klerken uit de raad. Zie hiervoor hoofdstuk 6.5.1.

76 Casus 79,9.
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gevoelens omtrent de enerzijds dappereWillem iv, die anderzijds een complete uit-
verkoop houdt van het grafelijke patrimonium. Voor Philips is de herinnering aan
Willem iv kennelijk nog te vers om hem in directe termen te schetsen als de veel te
uitbundig levende man, die de belangen van de respublica op het spel zet. Wellicht
daarom verwijst hij naar de meer dan een eeuw eerder levende Floris iv. Aangeno-
men wordt wel dat Philips in de fabel in zijn cryptische Prooemium doelt op Wil-
lem iv, als hij daar verhaalt over een leeuw die zijn land in de steek laat om naar ver-
re oorden te reizen.77 Philips lijkt zich kortom in te houden ten aanzien vanWillem
iv. Na Philips heeft de Haagse hofdichter (sinds 1383) Willem van Hildegaersberch
minder remmingen. Willem iv leefde volgens hem ‘zeer in overmoede’ en hield zijn
volk ‘utermaten zeer in dwanghe’.78

Philips worstelt met het door hemzelf aan de orde gestelde in meerdere opzich-
ten. Zo maakt hij met zijn verwijzing naar het kerkelijke verbod op toernooien een
opmerkelijke keuze. Een keuze tégen het door hem hoog aangeslagen Romeinse
recht, want daarin worden toernooien verheerlijkt. Philips weet dat wel, maar geeft
er een opmerkelijke draai aan. Hij schrijft dat ‘spelen’ die ten doel hebben moed te
oefenen ‘volgens de leges zijn toegestaan’.79 De Leidse jurist geeft hier een lenige
uitleg aan de leges. De voor Philips zo belangrijke bron Accursius wijst op een pas-
sage in de Instituten, waarin staat dat ‘zij die voor de staat zijn gevallen worden ge-
acht voor eeuwig in roem voort te leven’.80 Als Accursius het daarbij had gelaten
zou er geen probleem zijn geweest voor Philips van Leiden, maar de grote glossa-
tor brengt deze kwestie met nadruk ook in verbandmet eenDigestentekst. En daar-
in staat dat hetzelfde geldt voor openbare tweegevechten. Wie in zo’n gevecht een
ander doodt kan daarvoor niet worden vervolgd ‘aangezien de schade geacht wordt
toegebracht te zijn terwille van roem en dapperheid, en niet om een onrechtmatige
reden’.81 Hierop moet Philips wel doelen in zijn Cura, al verwijst hij niet expliciet
naar deze teksten.
Dat Philips van Leiden zich in bochten wringt om deze materie aan de orde te

stellen is op zichzelf niet verwonderlijk. Hij maakt zich er kwetsbaar mee. Ten-
minste één moderne historicus, Pikkemaat, ziet in dat Philips in zijn tractaat de
graaf direct aanspreekt en deze verantwoordelijk houdt voor zaken die niet in orde
zijn.82 De gangbare opvatting in de oudere literatuur luidt anders, namelijk dat Phi-
lips zich afzet tegen feodale heren wier optreden ten koste gaat van de vorst. Pik-
kemaat beschrijft, evenals later Brokken, hoe de Hollandse graven sinds Willem iii
zélf hun macht uit handen geven door zich afhankelijk te maken van schuldeisers
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77 Leupen, p. 22-23.
78 Brokken,Het ontstaan, p. 17.
79 Casus 23,13.
80 Inst.1,25,pr.: ‘... quia pro re publica ceciderunt, in perpetuum per gloriam vivere intelleguntur’.
81 D.9,2,7,4: ‘... quia gloriae causa et virtutis, non iniuriae gratia videtur damnum datum’. De glosse te-
kent hierbij aan: ‘Per gloriam quis occiditur, ut hic: et ideo post per gloriam vivere potest, licet sic mor-
tuus dicatur.’ Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 277-278.

82 Pikkemaat, ‘Philips van Leiden, de eerste magistraat’, in Regenten en magistraten. Zie voor dit werk
bijlage 1.10.
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aan wie zij rechten afstaan door verkoop of belening. De delicate missie die Philips
met zijnCura onderneemt komt ook tot uitdrukking in de aanbiedingsbrief die aan
het tractaat voorafgaat. Daarin staat dat graaf Willem v vanwege zijn jeugdige leef-
tijd onregelmatigheden heeft begaan, die schade hebben toegebracht aan het vor-
stelijk vermogen.83

Philips lijkt wel meer met meel in de mond te praten als hij de rol ter sprake
brengt van leden van het vorstenhuis bij gebeurtenissen, die nog vers in het geheu-
gen kunnen liggen. Pikkemaat vestigt bijvoorbeeld de aandacht op passages in de
Cura waarin Philips zich verzet tegen een rol voor vrouwen in het openbaar be-
stuur en waarin wordt gewezen naar het afschrikwekkende voorbeeld van recente
gebeurtenissen in ‘Vlaanderen en de aangrenzende eilanden’, waarmee Zeeland is
bedoeld. Het verbaast Pikkemaat dat Philips niet direct verwijst naar de betwiste
heerschappij van Margareta van Beieren in zijn eigen tijd. Hij houdt het er maar op
dat Philips de Hoekse partij in eigen land niet onnodig wil prikkelen.84 Waar-
schijnlijk ligt het allemaal wel iets ingewikkelder, zoals we nog zullen zien.85

Philips’ tirade tegen toernooien is opmerkelijk, maar niet uniek. Zijn tijdgenoot
Lucas de Penna windt zich eveneens op over openbare tweegevechten. De Napoli-
taanse jurist signaleert dat ze zijn toegestaan volgens Lombardisch en Siciliaans
recht. Hij wijst ze echter resoluut van de hand, omdat ze in strijd zijn met het chris-
telijke gebod ‘gij zult niet doden’.86 Lucas adviseert ridders die graag de wapens op-
nemen om hun vaardigheden maar aan te wenden op het slagveld en niet tegen hun
naasten.

2.5 De uitverkoop in Holland

Hiermee zijn we al aanbeland in de verwikkelingen in Holland, Zeeland en Utrecht
in Philips’ tijd. We zullen nu meer in het bijzonder bekijken welke feitelijke ge-
beurtenissen in die landen mede aanleiding kunnen hebben gegeven tot de ontwik-
keling van Philips’ denken over het publiek belang. We beginnen met Holland, dat
kan bogen op een lange lijst van rechten die de graven in de 14de eeuw uit hun pa-
trimonium vervreemden.87 Te lang om hier in extenso weer te geven. We beperken
ons daarom tot sprekende voorbeelden, vooral ontleend aan de periode waarin Phi-
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83 Zie hoofdstuk 1.1.
84 Pikkemaat, ‘Philips van Leiden’, p. 23-28. Philips doet hierover zijn beklag in casus 9,4. Hij verwijst
daarin naar gebeurtenissen die ‘nuper’ (onlangs, kortgeleden) hebben plaatsgehad in Vlaanderen en
naar ‘exemplis recentibus’ (recente voorbeelden) in Zeeland. Leupen houdt het erop dat Philips ver-
wijst naar de strijd om Zeeland bewester Schelde tussen de graven van Holland en Vlaanderen in de
tweede helft van 13de eeuw en de eerste jaren van de 14de eeuw. Zie Leupens Philip of Leyden, p. 109.
Eerder komt Hugenholtz tot dezelfde conclusie als Leupen. Zie Hugenholtz’ ‘Enkele opmerkingen
over Filips van Leydens “De Cura reipublicae et sorte principantis” als historische bron’, in Bijdragen
voor de geschiedenis der Nederlanden, 7 ([1952-]1953), p. 180.

85 In hoofdstuk 5.3.
86 Commentaar op C.11,43,1. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 103.
87 Wat precies onder ‘vervreemden’ moet worden verstaan komt aan de orde in hoofdstuk 4.3.
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lips van Leiden leeft en werkt. De in de vorige paragraaf genoemde Willem iv ver-
strekt tolvrijdom aan de burgers van een groot aantal steden.88 Hoewel het bewijs
daarvoor niet steeds voorhanden is moet worden aangenomen dat die steden (of
kooplieden uit die steden) de graaf daarvoor betalen. Behalve deze privileges ver-
strekt Willem iv tegen betaling stads-, stapel- en marktrechten aan onder andere
Amsterdam, Rotterdam, Alkmaar, Dordrecht en Middelburg.89

Eén van de grootste verkopen door Willem iv betreft die van de heerlijkheid van
de Lek in 1342. In dat jaar sterft het geslacht van de heren van de Lek in mannelij-
ke lijn uit en staat de graaf voor de noodzaak het omvangrijke leen (zich uitstrek-
kend van Vianen tot aan Capelle aan den IJssel) opnieuw te belenen. Niet echter Jan
ii van Culemborg, een verwant van de heren van de Lek en kandidaat voor de be-
lening, verwerft het gebied. Het gaat naar Jan ii van Polanen dieWillem iv daarvoor
een omvangrijk geldbedrag biedt.90 Formeel wordt Jan van Polanen leenman van de
graaf, maar feitelijk sluit Willem iv een welhaast Faustisch pact waardoor hij meer
is gebonden aan Jan dan omgekeerd. Jan van Polanen (†1379) is een neef van Wil-
lem van Duivenvoorde en trekt in financiële zaken nauw op met deze belangrijke
en invloedrijke financier van de Hollandse grafelijkheid. Willem van Duivenvoor-
de (†1353) wordt geboren als Willem Snikkerieme en is een bastaardzoon van Phi-
lips van Duivenvoorde (†1309) uit het machtige geslacht van de Van Wassenaars.
Willem wordt tijdens zijn leven steenrijk en koopt invloed op het bestuur in zijn
tijd waar hij maar kan.91 Philips verwijst in zijn Cura bij herhaling naar incidenten
die in verband te brengen zijn met Willem van Duivenvoorde, zonder dat hij zijn
naam ook maar eenmaal noemt.92 Willem koopt alles wat los en vast zit. In de vol-
gende paragraaf zullen we zien dat hij bij de paus in Avignon zelfs een bisschop
voor Utrecht koopt. De invloedrijke Willem valt uiteindelijk in Philips’ tijd door
toedoen van graaf Willem v in ongenade, maar voor het zover komt is hij lid van de
grafelijke raad van Willem iii, Willem iv en van de nu op te voeren Margareta.
Hoe invloedrijk de heren van Duivenvoorde en Polanen zijn blijkt nog na de

dood van Willem iv in 1345. Dan beleent keizer Lodewijk iv van Beieren in janu-
ari 1346 zijn vrouwMargareta met de graafschappen Holland en Zeeland en met de
heerlijkheid Friesland.93 Keizerin Margareta is een zus vanWillem iv en volgens de
keizer diens eerste erfgename. Zij stuit in Holland en Zeeland op verzet van vooral
de steden, die zij gunstig tracht te stemmen door hen te bevestigen in hun privile-
ges. De loyaliteit van sommige edelen tracht zij te verwerven door hen ‘extreem te
begunstigen’.94 Zo verleent zij aan enkele vertrouwelingen het privilege dat hun le-
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88 Brokken geeft 24 gedocumenteerde voorbeelden in zijnHet ontstaan, p. 21. Philips laakt in zijn Cura
scherp de verlening van tolvrijdom. Zie hoofdstuk 6.3.3.

89 Brokken,Het ontstaan, p. 21.
90 Brokken,Het ontstaan, p. 235-236 en 540-541.
91 Een boeiende beschrijving van het leven en werken van Willem van Duivenvoorde staat in Brokken,

Het ontstaan, p. 219-252 (hoofdstuk 4 in Brokkens werk, getiteld ‘De Duvenvoordse clan’).
92 Zie hoofdstuk 6.3.3 en 6.4.2.
93 Hoewel de Hollandse graven steeds aanspraak hebben gemaakt op Friesland heeft de heerlijkheid van
Friesland in de praktijk slechts betrekking op West-Friesland.
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nen ‘onversterfelijk’ worden, zodat zij nooit meer kunnen terugvallen aan de vorst.
Deze vertrouwelingen zijn Willem van Duivenvoorde, Jan van Polanen en Traveis
van derMye. Er zijn sterke aanwijzingen dat de begunstigden voor het privilege be-
talen. Margareta is naarstig op zoek naar geld om de schulden van haar overleden
broer Willem iv te kunnen aflossen. Willem van Duivenvoorde en Jan van Polanen
krijgen van haar ook nog eens de beschikking over de hoge jurisdictie in hun huis,
respectievelijk in Capelle aan den IJssel en in Heemskerk.95 In zijn Cura stelt Phi-
lips van Leiden dat de hoge jurisdictie, de berechting van misdaden waarvoor de
doodstraf kan worden opgelegd, altijd in handen van de vorst moet blijven.96 Maar
niet alleen de hoge jurisdictie is te koop, ook het belangrijkste juridische en be-
stuurlijke ambt, dat van baljuw. In 1346 verstrekt Dirk van Brederode de grafelijk-
heid een geldlening. Als tegenprestatie verkrijgt hij het ambt van baljuw van Ken-
nemerland.97

In september 1346 stelt Margareta haar dan 13-jarige zoon Willem van Beieren
aan als gouverneur inHolland en Zeeland. Zelf keert de keizerin terug naar Beieren.
Willem wordt ‘de Verbeider’ genoemd omdat hij in afwachting is van het moment
waarop hij zijn moeder zal opvolgen in de grafelijkheid. Dat gebeurt formeel in
1351, als hij als Willem v wordt ingezworen. Tot die tijd wordt Willem geacht op
te treden namens zijn moeder. Maar al in 1350 tracht hij de feitelijke macht over te
nemen en geraken moeder en zoon onderling in oorlog. Het pleit wordt in het
voordeel van Willem beslecht tijdens de driedaagse zeeslag in de Maasmond bij
Zwartewaal in juli 1351. Getrouwen van Willem verslaan daar een Zeeuws-Engel-
se vloot die Holland komt opeisen voor Margareta. Zij weet zich gesteund door
vooral oude, hoge adel. Willem is de kampioen van jongere edelen en van de ste-
den.98 Moeder en zoon slepen hun getrouwen mee in het conflict dat als ‘Hoekse
en Kabeljauwse twisten’ het land tot in de 15de eeuw zal blijven verdelen.99

In de aanloop naar de burgeroorlog moet de jonge Willem het nog opnemen te-
gen de Utrechtse bisschop Jan van Arkel, die in 1348 en 1349 de wapens weer op-
neemt tegen het verzwakte Holland. Zoals te doen gebruikelijk worden rechten
verkocht om de benodigde steun voor de oorlogsvoering te verwerven. In 1350 ver-
werft de machtige Zeeuwse heer Wolfert iii van Borselen al zijn van de grafelijk-
heid gehouden goederen in ‘recht erfleen’, waarmee hij ze feitelijk in bezit krijgt.
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94 Aldus Brokken,Het ontstaan, p. 34.
95 Brokken,Het ontstaan, p. 34.
96 Casus 43,16. Zie hiervoor hoofdstuk 6.5.1.
97 Janse, Ridderschap, p. 388.
98 Zie De Graaf, Oorlog om Holland, p. 325-326. Deze auteur meent dat de strijd in feite ging over het
behoud van ‘persoonlijke belangen en eigen privileges’ van de oude adel en het verlangen naar een
krachtig landsheerlijk gezag van steden en jongere adel.

99 De partijnamen Hoeken en Kabeljauwen komen pas aan het einde van de 14de eeuw in gebruik, maar
in alle moderne literatuur worden deze namen ook gebezigd bij het beschrijven van het uitbreken van
het conflict. Dat gebeurt dus eigenlijk anachronistisch, zo vermeldt DeGraaf terecht in zijnOorlog om
Holland, p. 324. Voor de zeer complexe ontstaansgeschiedenis van de burgeroorlog en de internatio-
nale context waarin deze geplaatst moet worden zie vooral Brokken,Het ontstaan.
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Ook weet Wolfert tolvrijheid voor de inwoners van ‘zijn’ Veere in het hele graaf-
schap te bedingen. Jan ii, heer van Kruiningen en Woensdrecht, krijgt in datzelfde
jaar tolvrijheid voor de inwoners van Woensdrecht.100

Maar ondertussen werken de getrouwen van Willem v aan wat later de Kabel-
jauwse verbondsakte wordt genoemd en waarin wordt bepaald dat de vorst geen
goederen meer uit zijn patrimonium zal vervreemden zonder overleg met en toe-
stemming van edelen en steden van het land.101 Willem bezegelt deze akte in 1351
in het kader van zijn inhuldiging tot nieuwe graaf van Holland. De edelen met wie
Willem zal samenwerken worden met name genoemd, alsmede de steden (Dor-
drecht, Delft, Leiden, Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Medemblik, Oudewater,
Geertruidenberg Schiedam en Rotterdam). Ook de vijanden van de nieuwe graaf
worden genoemd, onder wie Willem van Duivenvoorde en Jan van Polanen. Hun
goederen in Holland en Zeeland worden geconfisceerd.
Philips kent deze akte en claimt deze voor het nageslacht te hebben bewaard. In

zijn Cura maakt hij gewag van een gezegelde oorkonde die hem onder ogen is ge-
komen.102 Volgens Philips wordt daarin bevestigd dat de graaf heeft beloofd be-
langrijke leengoederen, bestemd voor hemzelf en zijn opvolgers, niet te zullen ver-
vreemden. De graaf heeft daarbij samengewerkt met zijn raad van steden en edelen.
Philips stelt deze houding ten voorbeeld aan anderen, die onrechtmatige privileges
najagen. De betreffende oorkonde is het werk van een vertrouweling van de graaf
en tevens een collega van Philips, Gerard Heynenszoon, ook wel Rotyr genoemd.
Volgens Philips vroeg deze Gerard hem wat te doen met de oorkonde als in de re-
vocatio generalis103 alle onterecht verleende voorrechten zouden zijn herroepen.
Philips schrijft te hebben geantwoord dat de oorkonde goed bewaardmoest blijven.
Deze zou de vorsten eraan herinneren dat zij hun patrimonium intact moeten hou-
den. Hierbij verwijst Philips naar elders in zijnCura, waar hij de openbaarheid van
water verdedigt.104 Inbreuken daarop zijn ongeldig, schrijft hij, zelfs als die zijn ge-
baseerd op verworven voorrechten. Dit is volgens hem nu een voorbeeld van ‘de
vele rechten die vorsten hebben en waarvan zij geen afstand kunnen doen’, zo
schrijft hij. Daarbij verwijst hij ook nog eens naar de centrale stelling van zijn werk,
waarin hij zegt dat vorsten ‘bepaalde rechten’ niet mogen vervreemden in het be-
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100 Brokken,Het ontstaan, p. 68.
101 Brokken,Het ontstaan, p. 70-75. Een nieuwe editie van de akte is door Brokken uitgegeven. Zie p. 614-
620 van zijn Het ontstaan. Willems belofte om niet langer lichtvaardig goederen te verveemden staat
in de volgende passage: ‘Ende wi en sullen onser graefscepen ende heerlicheyt voirsz. (...) nymmermeer
virtyen, ofgaen, quytscelden, vircopen, beleenen, virpachten, noch heel noch deel dair of uyt onsen
handen brenghen, ten si bi rade ende goetduncken onser ridderen, knapen ende steden voirnoemt’.
Voor de ontstaansgeschiedenis en de juiste datering van de akte zie Bronnen voor de geschiedenis der
dagvaarten, deel I, tweede stuk, nr 148 (p. 85-89).

102 Casus 45,53-54.
103 De ‘revocatio generalis’ of algemene herroeping heeft plaats in 1355. Dan ontneemt Willem v de ste-
den hun privileges die zij eerder vanWillem iv enMargareta hebben ontvangen. Zie Brokken,Het ont-
staan, p. 105 en 291. Zie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 129-132.

104 Casus 21,19-20.
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lang van de respublica.105

Philips is er tijdens zijn werk inHolland getuige van hoe een oplossing wordt ge-
forceerd voor het tegengaan van ongewenste vervreemdingen door de vorst van
goederen uit zijn patrimonium. Dat deze oplossing weinig structureel en behoor-
lijk ad hoc is, ingegeven door de gebeurtenissen rond 1350, laten we hier even bui-
ten beschouwing. Zij zal Philips in elk geval gesterkt hebben in zijn opvattingen
omtrent de behartiging van het publiek belang door de vorst. Dit temeer daar hij in
1375, dan als adviseur van de Utrechtse bisschop, wordt geconfronteerd met een
soortgelijke akte als de zogenaamde Kabeljauwse verbondsakte, te weten de Sticht-
se Landbrief.

2.6 Het Sticht: een compleet land in de aanbieding

Philips van Leiden treedt in 1371 in dienst van de Utrechtse bisschop Arnoud van
Hoorn, die hij ontmoet tijdens zijn tweede bezoek als Hollands gezant aan het pau-
selijke hof in Avignon. De Utrechtse bisschop treedt in het Sticht ook op als we-
reldlijk vorst. In een verklaring van 1 mei 1372 wordt Philips aangeduid als fami-
liaris, lid van de hofhouding van de bisschop. In oudere literatuur staat dat hij
vicaris-generaal oftewel plaatsvervanger van de bisschop is, maar volgens nieuwere
inzichten is hij vicaris in algemene dienst, een bisschoppelijk raadsman.106

Als zodanig brengt Philips aan de bisschop een advies uit dat hij uitgebreid ver-
meldt in zijn Cura. Het betreft de verlening van bepaalde rechten aan de stad
Amersfoort. Onder bisschop Jan van Diest (1323-1340) heeft Amersfoort het tol-
recht en enkele andere bisschoppelijke rechten in huur (of pacht) ontvangen. Dat
het volgens Philips om huur gaat staat buiten twijfel gezien de zorgvuldigheid
waarmee hij zich uitdrukt.107 Op huur duidt zowel het gebruik van het Romeins-
rechtelijke locare als het middeleeuwse pensio. Met dat laatste wordt een regelmati-
ge betaling aangeduid voor het gebruik van een goed dat men niet in eigendom
heeft. De rechten van Amersfoort zijn bevestigd door Jans opvolger als bisschop,
Jan van Arkel (1342-1364). Hij heeft zelfs de pensio verhoogd, deelt Philips mee.
Ook de volgende bisschop, Jan van Vernenburg (1364-1371), heeft ‘hetzelfde con-
tract bevestigd tegen dezelfde huur’.108 Arnoud van Hoorn (1371-1378) twijfelt bij
zijn komst in Utrecht of ook hij het huurcontract (contractus locati et conducti)
moet erkennen in het kader van een algemene bevestiging van verworven rechten,
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105 Casus 1,7.
106 Leupen, Philip of Leyden, p. 64 en Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 13. Zie ook Van
Kalveen, ‘Filips van Leiden in Utrecht’ inMaandblad Oud-Utrecht, 61 (1988), p. 61-62. Volgens deze
laatste auteur is Philips ‘ordinator clericorum’, belast met de leiding over de ambtelijke registerkler-
ken.

107 Casus 2,18: ‘Amersvordia conduxit ab episcopo locanti tholoneum et quaedam alia iura episcopalia pro
certa pensione’. De overige rechten (alia iura episcopalia), zijn vrijwel zeker marktrechten, zo blijkt uit
historisch onderzoek. Zie Leupen, Philip of Leyden, p. 191, met verwijzing naar historische bronnen.

108 Casus 2,19.
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zoals gebruikelijk bij de komst van een nieuwe vorst. Arnoud vreest voor de toe-
komst de mogelijkheid te verspelen om het verleende recht te herroepen (revoca-
re).109 Philips betoogt omstandig, onder aanhaling van het Romeinse recht en ge-
leerde commentaren daarop, dat het recht in kwestie de vrijheid van de kerk en de
bisschoppelijke eed om geen kerkelijke goederen te vervreemden, niet aantast. Het
gaat immers om huur (locatio), een rechtsbetrekking die tijdelijk dient te zijn en niet
voor eeuwig mag worden aangegaan.110 Dit advies laat overigens zien hoe moeilijk
het kan zijn om door te dringen tot Philips’ werk. Zijn opvatting dat het hier om
een in beginsel tijdelijke rechtsbetrekking gaat is strikt genomen geen harde con-
clusie van hem, maar meer een overweging. Dat hier voor hem toch de kern van de
zaak ligt blijkt elders in de Cura. Daar schrijft hij namelijk expliciet dat het verle-
nen van tolrechten door de vorst bij wijze van concessie (concessio) is toegestaan.111

Het moeten gouden tijden zijn voor Philips in het Sticht. Bisschop Arnoud van
Hoorn werkt er hard aan om de uit het bisschoppelijk patrimonium vervreemde
rechten opnieuw te verwerven, precies zoals Philips dat bepleit in zijn Cura. In
1375 verleent de bisschop de zogenaamde Stichtse Landbrief, nadat de geestelijk-
heid, ridders en knapen en steden van het Nedersticht hem een ‘bede’ toestaan – een
speciale belastingheffing – voor het inlossen van verpande sloten en gerechten. De
bisschop belooft de sloten en gerechten nooit meer te zullen bezwaren of ver-
vreemden. Verder belooft hij dat de ‘borchsate ende ambochtslude’, de kasteleins op
de sloten en de schouten, uitsluitend zullen worden gerecruteerd uit Stichtse ede-
len, die in de bisschoppelijke raad moeten zweren dat zij hun sloten en ambten niet
zullen bezwaren voor meer dan ‘een jaar benoemder pensi, die redelic is’.112

Gezien de in die tijd nog recente geschiedenis van het Sticht is de belofte van de
bisschop alleszins verklaarbaar. In de 14de eeuw wordt er in het bisdom gehakt ge-
maakt van het vorstelijke vermogen. Bezitters van heerlijkheden in het Stichtmaken
op grote schaal aanspraak op rechten die zij daaraan gekoppeld achten, waaronder
de hoge jurisdictie. Een voorbeeld is een hoog opgelopen conflict uit 1324, als Zwe-
der van Vianen meent dat hem, en niet de bisschop, in zijn gebied de hoge jurisdic-
tie toekomt. Bisschop Jan van Diest beklaagt zich over deze kwestie bij de graaf van
Holland, die hij laat weten dat Zweder een man heeft laten ophangen. Dergelijke
executies kunnen alleen voltrokken worden in het kader van de hoge jurisdictie.113

In het Sticht komen we in de 14de eeuw meer van dergelijke conflicten tegen, maar
we moeten vaststellen dat de bisschop ze meestal aan eigen toedoen heeft te wijten.
De vorst blijkt bij herhaling over te gaan tot vervreemding van de jurisdictie – en an-
dere rechten – aan zijn eigen leenmannen en zelfs aan anderen. Hij doet dat tegen
betaling, omdat hij in geldnood verkeert. De omvang van het probleem laat zich
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109 Casus 2,20.
110 Casus 2,21-25. In § 21 van deze casus staat in de editie Fruin-Molhuysen een zetfout. In plaats van
‘Itempo sito’ moet gelezen worden ‘Item posito’.

111 Casus 38,10. Zie hoofdstuk 6.3.3.
112 Immink, De wording van staat en souvereiniteit in de Middeleeuwen, p. 85-86.
113 Immink, De wording p. 56-57, 64-65 en 245-246.
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goed illustreren aan de hand van een opmerkelijke actie van bisschop Gwijde van
Avesnes (1301-1317). Deze wenst in 1305 te weten ‘of ymant enich hooch recht had-
de binnen des Stichts palen’. Er wordt een vergadering belegd van het kapittel-ge-
neraal, dat uitspreekt dat alleen de proost van Sint Jan te Mijdrecht aanspraak kan
maken op de hoge jurisdictie.114 De situatie is aan het begin van de eeuw dus nog ta-
melijk overzichtelijk, maar dat zal drastisch veranderen. Vooral de benoeming van
Jan van Diest tot bisschop in 1323 leidt tot een ware uitverkoop van bisschoppelij-
ke rechten. Jan van Diest is sterk afhankelijk vanWillem van Duivenvoorde, de be-
langrijke financier van deHollandse grafelijkheid die we in de vorige paragraaf al te-
genkwamen.De steenrijkeWillem bewerkstelligt dat de pauselijke curie inAvignon
Jan van Diest benoemt tot bisschop in Utrecht. Jan moet daarvoor grote sommen
geld betalen, maar Willem treedt graag op als geldschieter.115

Voor zijn schuld aan Willem geeft Jan deze in het najaar van 1325 de gerechten
Vreeswijk en Nieuwervaart in onderpand.116 Kort daarvoor heeft Willem de heer-
lijkheid Vianen, tegenover Vreeswijk aan de overzijde van de Lek gelegen, in han-
den gekregen. Hij huwt met Zweder van Vianens dochter Heilwich en komt daar-
mee ook in het bezit van de heerlijkheid. Willem krijgt deze in pand van zijn
schoonvader, omdat hij belooft zich garant te zullen stellen voor diens omvangrij-
ke schulden. Het Stichtse leen Vianen komt daarmee in de invloedssfeer van de
Hollandse graaf Willem iii, van wie Willem van Duivenvoorde een trouw aanhan-
ger is.117 Ook inheemse Stichtse edelen weten de bisschop delen van zijn macht af-
handig te maken. In maart 1325 verklaart Jan van Diest bij brief dat hij, zolang hij
leeft, Arnold van Yselstein heeft aangesteld op zijn huis Stoutenberg en dat hij hem
heeft belast met de rechtspraak in Amersfoort en Eemland. In mei 1328 wordt dat
nog eens herhaald in een akte. In mei 1325 verpandt de bisschop het rentmeester-
schap van het Nedersticht aan Steven van Zuilen. Ook dit feit wordt opnieuw ge-
memoreerd in de al genoemde akte van mei 1328. Ten slotte verklaart de bisschop
in maart 1326 dat hij geld schuldig is aan Zweder van Abcoude, die in ruil daarvoor
het huis Ter Horst in onderpand krijgt met alle gerechten die daartoe behoren plus
de tollen in Rhenen. Ook deze verpanding wordt opnieuw genoemd in de al aan-
gehaalde akte uit 1328, waarin tevens een bedrag wordt genoemd: de drie heren
hebben hun bisschop in totaal 3000 pond geleend.118

Bij deze inheemse edelen voegen zich in die jaren ook de graven van Holland en
Gelre,119 die al dan niet via hun ‘mannen’ zeggenschap verwerven in het Sticht. De
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114 Immink,De wording p. 52-53 en 245. De kapittelen zijn de hoge geestelijken in het bisdom, die de bis-
schop bijstaan bij het besturen van zijn wereldlijk gebied. Naast de kapittelen maken ook edelen uit
het Sticht deel uit van de bisschoppelijke raad.

115 Brokken, Het ontstaan, p. 233. Voor de verkoop van kerkelijke ambten (simonie) in Avignon zie § 3
in dit hoofdstuk.

116 Voor dit ‘verpanden’ van rechten zie hoofdstuk 6.5.2.
117 Brokken, Het ontstaan, p. 233. Voor de hier beschreven gebeurtenissen zie ook Van den Hoven van
Genderen, ‘Op het toppunt van de macht’ in De Bruin e.a. (red.), Een paradijs vol weelde, p. 125-126.

118 Immink, De wording, p. 114-116.
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Hollandse graaf Willem iii boekt in oktober 1327 een ‘eclatant succes’120 met een
lening van 3700 pond aan bisschop Jan vanDiest. Als tegenprestatie ontvangt hij het
slot Vreeland in pand, het recht om samen met de bisschop de maarschalk in het
Nedersticht te benoemen en de toezegging van Jan van Diest dat deze zich zal ge-
dragen naar de raad van de graaf.121 Uit een akte van december 1329 blijkt dat de to-
tale schuld van de bisschop aan ‘buitenlandse’ machthebbers is opgelopen tot
12.000 pond. Ter meerdere zekerheidsstelling volgt de verdere verpanding van tol-
len, tienden en gerechten. De rechtshistoricus Immink stelt vast dat deze ‘bekende
akte van verpanding’ in feite neerkomt op ‘den volledigen afstand van de geheele
wereldlijke macht in het Nedersticht; zoolang de schuld niet was afgedaan, zou de
Bisschop slechts bij de gratie van zijn Raden, althans van de Raden-schuldeischers,
iets hebben in te brengen’.122

Ingrijpen van de kapittelen blijft dan ook niet uit. In juli 1330 geven zij de bis-
schop toestemming om onder strenge voorwaarden verdere goederen te verpanden
tot een bedrag van 12.000 pond. De voorwaarden behelzen dat uitsluitend verpand
mag worden aan crediteuren uit het wereldlijke gezagsgebied van de bisschop, dat
de betalingen van deze crediteuren worden afgedragen aan met name genoemde
vertegenwoordigers van de kapittelen en dat dezen met dat geld allereerst al be-
staande schuldeisers zullen voldoen. Zo trachten de kapittelen de ‘buitenlandse’ in-
vloed in het Sticht, met name die van de Hollandse graaf, terug te dringen. Dat lukt
overigens niet. In juli 1334 sluiten de graven van Holland en Gelre een overeen-
komst met de bisschop, waarbij zij ieder voor de helft de schuld van de kerkvorst
op zich nemen. In ruil verwerven zij de volledige zeggenschap, de graaf van Hol-
land in het Nedersticht en die van Gelre in het Oversticht.123 Het land van de bis-
schop is dan in feite verkocht, maar de stad Utrecht legt zich daar niet bij neer en
zet zich aan het aflossen van de schulden van Jan van Diest. De Hollandse graaf
neemt dan genoegen met een mombairscip (voogdijschap) in het Sticht, maar laat
bisschop Jan (in maart 1335) wel beloven dat deze zijn gebied niet aan een andere
landsheer zal overdoen.124

In deze netelige situatie komt verandering in 1342. Dat jaar wordt beschouwd als
een keerpunt in de geschiedenis van het Nedersticht. Jan van Arkel wordt dan bis-
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119 In deze tijd regeert in Gelre nog een graaf. Sinds 1339 is dat een hertog. In dat jaar verwerft Reinoud
ii de hertogstitel.

120 Aldus Brokken,Het ontstaan, p. 233-234.
121 Acties als deze zou de ‘Hollander’ Philips van Leiden eigenlijk moeten toejuichen, want zij leiden tot
vergroting van het voor de respublica zo belangrijke vermogen van de Hollandse graaf. Philips lijkt dit
mogelijke loyaliteitsconflict op te lossen door zich te oriënteren op het werk van een tijdgenoot van
hem, de geschiedschrijver Johannes de Beka. Deze schrijft dat het streven van de Utrechtse bisschop-
pen en Hollandse graven met elkaar samenhangt en niet te scheiden is. Dit werk is in ideologisch op-
zicht mogelijk van groot belang voor Philips, die zowel de Hollandse graaf als de Utrechtse bisschop
dient, hoewel die twee maar al te vaak in onmin met elkaar leven. Zie voor deze kwestie hoofdstuk 3.7.

122 Immink, De wording, p. 119.
123 Zie voor deze kwestie ook Kuys, ‘De landsheerlijkheid van Gelre en Zutphen tot 1423’ in Algemene

Geschiedenis der Nederlanden, deel 2, p. 335.
124 Immink, De wording, p 119-121.
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schop en stelt orde op zaken. In 1344 dwingt hij Zweder van Abcoude te verklaren
dat hij al zijn goederen in en om Rhenen in leen houdt van de bisschop. In 1345
moet Zweder van Montfoort verklaren dat hij ‘gheenrehande hoge gerichte in den
lande vanMontfoerde en heeft’.125 In mei 1351 sluit bisschop Jan een vredesverdrag
met de Hollandse graaf Willem v, die dan druk bezig is zijn macht te vestigen in het
inmiddels in interne twisten verzeild geraakte Holland. Op grond van dat verdrag
krijgt de bisschop het doorWillem iii in pand verworven kasteel Vreeland terug.126

Bisschop Jan onderhandelt ook met anderen in een poging de zware schuldenlast
van het Sticht te verlichten. Daarbij vervalt hij echter in de methodes van zijn voor-
ganger. Hij leent geld van zijn fideles, zijn leenmannen, en als zekerheid verpandt
hij hun verschillende ambten. De heren moeten misbruik hebben gemaakt van de
aldus verworven rechten, want in 1352 blijkt de bisschop tegen hen ten strijde te
zijn getrokken. In datzelfde jaar krijgt Jan steun van de raad van de stad Utrecht.
De raad spreekt uit dat de geldschieters afstand moeten doen van hun ambten. Als
zekerheid voor hun vorderingen mogen zij de sloten Ter Horst en Stoutenburg be-
houden, maar onder het beding dat zij deze sloten weer aan de bisschop zullen
overdragen zodra deze zijn schulden heeft afgelost. Verder zal de Utrechtse raad de
personen aanwijzen die door de bisschop met de bewuste ambten zullen worden
bedeeld, totdat uit de opbrengst van die ambten alle schuldeisers van de bisschop
zijn voldaan. In 1354 belooft de bisschop in een oorkonde dat hij het huis Eem-
brugge nooit zal vervreemden en er, naast zijn eigen getrouwen, altijd een burger
van Utrecht op zal zetten.127 In 1363 doet de bisschop jegens Utrecht een soortge-
lijke toezegging met betrekking tot het slot Vreeland. Dat gebeurt nadat de stad
heeft bijgedragen aan lossing van het huis uit pandschap.
In 1364 wordt bisschop Jan overgeplaatst naar Luik. In afwachting van de komst

van een opvolger stelt het Stichtse kapittel-generaal verplichtingen op waaraan de
nieuwe bisschop zal moeten voldoen. Hij mag geen sloten, landerijen of gerechten
verpanden zonder instemming van de kapittelen.128 Hetzelfde verbod wordt vervat
in een oorkonde van 18 mei 1364 waarin kapittelen, prelaten en de stad Utrecht ge-
zamenlijk eisen stellen aan de nieuwe bisschop. Bijzonder aan dit stuk is dat de
geestelijkheid en de stad tot uitdrukking brengen niet uitsluitend de eigen belangen
op het oog te hebben. Het gaat hen om het publiek belang van stad en land Utrecht
(pro bono publico civitatis et territorii Traiectensis).129

Tekenend voor de intriges in het Sticht is een tweede advies van Philips van Lei-
den aan bisschop Arnoud van Hoorn, waarover hij ook bericht in de Cura. In casu
gaat het erom een conflict te beëindigen tussen bisschop Arnoud en de proost van
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125 Immink, De wording, p. 72-74.
126 Brokken,Het ontstaan, p. 91.
127 Immink, De wording, p. 76-78.
128 Immink, De wording, p. 80-82.
129 Deze oorkonde wordt uitvoerig besproken in Immink, De wording, p. 83-84. De oorkonde berust in
het Archief van het Domkapittel (Rijksarchief Utrecht), nr. 3392. Gedrukt inMuller,Regesten van het
archief der stad Utrecht, nr 326.
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de domkerk, Zweder Uterloe. Laatstgenoemde had gediend onder Jan van Arkel,
maakte in feite de dienst uit onder diens opvolger Jan van Vernenburg en stond
klaar om de nieuwe bisschop te worden. Bij de komst van Arnoud dreigt een bot-
sing met Zweder, die onder Jan van Vernenburg in 1365 het recht heeft verworven
om geestelijken te benoemen. Hij doet dat tegen betaling, want in september 1372
waarschuwt Arnoud hem minder geld te vragen voor deze benoemingen. Zweder
zoekt de confrontatie als de nieuwe bisschop het recht om te benoemen weer voor
zichzelf opeist. In december 1372 mengt paus Gregorius xi zich in het conflict ten
gunste van Zweder. De bisschop wint daarop advies in van juristen, onder wie Phi-
lips van Leiden.130 Philips zelf beschrijft deze gebeurtenissen uitgebreid in zijn
Cura.131 Hij geeft ook het advies weer dat hij aan de bisschop heeft uitgebracht.132

Het komt erop neer dat benoemingsrechten als deze uitsluitend kunnen worden
uitgeoefend door de bisschop, tenzij deze een lagere geestelijke daarvoor uitdruk-
kelijk toesteming heeft verleend. Philips beroept zich daarvoor op ene ‘Henricus’,
waarmee de Parijse professor Henricus Bohic is bedoeld, gestorven omstreeks
1350. Deze hoogleraar is de auteur vanDistinctiones op de Decretalen, een belang-
rijk onderdeel van het canonieke recht. De rechtshistoricus Feenstra meent dat vrij-
wel het hele advies, dat Philips opneemt in zijn Cura, is ontleend aan dezeDistinc-
tiones, inclusief de verwijzingen naar commentaren van canonisten als onder
anderen Hostiensis, Innocentius, Johannes Andreae en Genselinus de Casangiis,
die allemaal opduiken in het advies. Zoals gebruikelijk in de middeleeuwen neemt
Philips niet slechts leidende gedachten over, maar ook lange reeksen van verwijzin-
gen.133 In de betreffende casus trekt Philips het aan de orde zijnde probleem overi-
gens breder door in algemene zin te stellen dat wat bedoeld is voor publiek gebruik,
niet aangewend mag worden voor privaat gebruik.134

2.7 Philips’ schrikbeeld: Zeeland

Philips schrijft in zijn Cura vrij veel en vooral opvallend negatief over Zeeland. De
kern van zijn kritiek op dit eilandenrijk tussen Holland en Vlaanderen luidt dat ‘al-
len’ in Zeeland lijken te beschikken over een portio, een deel, van ‘alles’, of het nu
een molenrecht is, het collatierecht of een ander recht dat aan de fiscus is voorbe-
houden.135 Philips brengt dit in verband met de situatie van de lenen in Zeeland, die
daar ‘ambachten’ worden genoemd, zo noteert hij. Dat is scherp gezien van de
Leidse geleerde. Bestuurlijk onderscheidt Zeeland zich in de middeleeuwen op een
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130 Leupen, Philip of Leyden, p. 65.
131 Casus 33,14-20.
132 Casus 33,6-13.
133 Feenstra, Philip of Leyden, p. 55. Zie ook hoofdstuk 3.6.
134 Casus 33,2.
135 Casus 79,9-10. Het collatierecht (ius patronatus) is het recht om geestelijken voor te dragen voor be-
noeming. Met de rechten van de fiscus doelt Philips op de vorstelijke rechten. Dit komt aan de orde in
hoofdstuk 5.5.
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belangrijk punt van zowel Vlaanderen als Holland. Vrijwel alle dorpsambachten
zijn er tevens heerlijkheden. Holland kent ook ambachten, maar deze bestuurlijke
plattelandsgebieden vallen er doorgaans direct onder de graaf. In Zeeland is elk am-
bacht in handen van een heer en zijn macht in het eigen ambacht grenst aan almacht.
Zeeland in de middeleeuwen wordt wel een ‘ambachtsherenrepubliek’ genoemd,
bestuurd door ‘kleine dynasten, landsheren in miniatuur’.136

Zeeland is lange tijd een speelbal tussen Holland en Vlaanderen, die beide aan-
sprakenmaken op het gebied. De Vlaamse graaf, een leenman van de Franse koning,
houdt een deel van Zeeland in leen van de Duitse rooms-koning. Het gaat om het
deel ‘bewester Schelde’, dat wil zeggen ten zuiden van de huidige Oosterschelde.
Zeeland bewester Schelde omvat dus Walcheren en de Bevelanden. De rest van het
gebied, in handen van de Hollandse graaf, heet Zeeland beooster Schelde. De eeu-
wenlange tweestrijd tussen de twee graafschappen stelt de Zeeuwse adel in staat er
als de spreekwoordelijke derde hond met het been vandoor te gaan.
Die situatie verandert in het midden van de 13de eeuw. De Hollandse graaf Wil-

lem ii wordt in 1247 gekozen tot rooms-koning van het Duitse rijk. De graaf mag
de koningskroon dragen en getooidmet dezemacht ontneemt hij in 1252 de Vlaam-
se graaf zijn rechten op Zeeland bewester Schelde. Hij tracht daarmee in te spelen
op een intern conflict in Vlaanderen, waardoor dat machtige graafschap sterk ver-
zwakt is. Niettemin slaat Vlaanderen terug. Willems stap brengt de twee graaf-
schappen in een onderlinge oorlog. Daaraan komt een eind in 1256. Begin dat jaar
sneuvelt Willem ii bij Hoogwoud tijdens een expeditie tegen opstandige Friezen.
Zijn enige zoon Floris, de latere Floris v, is dan nog maar anderhalf jaar oud. Wil-
lems broer, ook Floris geheten, neemt als Floris de Voogd de grafelijke honneurs
waar. Deze Floris sluit na een half jaar onderhandelen een vredesverdrag met gra-
vin Margareta van Vlaanderen en zet daarbij een typisch middeleeuws instrument
in: hij belooft te trouwen met Beatrix, de dochter van de Vlaamse troonopvolger
Gwijde van Dampierre.137 Zeeland blijft zo ‘in de familie’ en Floris krijgt, deels als
vazal van de Vlaamse gravin Margareta, heel Zeeland in leen. Hiermee verwerft hij
de feitelijke macht over het gebied.
Hij bevestigt dat door nog in 1256 een landrecht voor heel Zeeland uit te vaardi-

gen, geldig in zowel bewester als beooster Schelde. Deze zogeheten ‘Zeeuwse Keur’
tracht orde te scheppen in de rechten van enerzijds de ambachtsheren en anderzijds
de graaf.138 In de aanhef richt de keur zich weliswaar tot ‘al degenen die wonen tus-
sen Bernisse enHedenzee’,139 maar in de praktijk zijn de niet-edele inwoners van de
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136 Dekker, Zuid-Beveland, p. 386.
137 Voor het verdrag zelf zie Kruisheer,Oorkondenboek iii, nr 1103. Voor de inleidende besprekingen zie
de nrs 1088-1092.

138 Van de Zeeuwse Keur zijn versies overgeleverd in het Latijn, in het Frans en in de landstaal, het meest-
al ‘Middelnederlands’ genoemde Diets. Alle versies zijn uitgegeven door Kruisheer in zijn Het ont-
staan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren en in Oorkondenboek iii, p. 80-134. Philips van
Leiden verwijst zeer expliciet naar de keur in casus 44,23. Hij deelt daar mee dat het landrecht is uit-
gevaardigd door Floris de Voogd en zijn burggraaf in Zeeland, Hendrik van Voorne. Dit staat in de
aanhef van de keur. Vervolgens verwijst Philips naar art. 19 van de keur, waar wordt bepaald dat een
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ambachten volledig onderworpen aan hun ambachtsheren. De heren heersen letter-
lijk over hun onedele ingezetenen, die ‘vrienden’ (amici) worden genoemd.140 De
positie van deze ‘vrienden’ roept herinneringen op aan die van de clientes van voor-
aanstaande Romeinen.141 De ambachtsheren vertegenwoordigen in het verkeer met
de graaf hun onderzaten en rechtstreeks contact tussen de vorst en zijn niet-edele
onderdanen is in Zeeland in de praktijk afwezig,142 althans buiten de steden. Dat
moet Philips van Leiden zéér steken. Hij prijst andere verhoudingen aan. Floris v
introduceert onmiddellijkheid aan het grafelijk gezag voor de inwoners van West-
Friesland als hij dat gebied in 1289 definitief onderwerpt. Philips verwijst daarnaar
in de Cura als hij vermeldt hoe Willem iii later zijn leenmannen voorhoudt dat de
West-Friezen een apart deel van het graafschap bewonen, ‘met bloed verkregen
door mijn voorgangers’. Willem noemt zichzelf ‘de enige heer van dit volk’. Hij zal
niet dulden dat het door iemand wordt onderdrukt ‘of dat iemand er deel heeft aan
de macht’.143 Voor deze beschrijving gebruikt Philips eveneens de term portio, zo-
als hij ook doet om aan te geven dat in Zeeland ‘iedereen’ wel beschikt over een deel
van de macht.144 Hij herhaalt zelfs nog eens het gebruik van deze term om vervol-
gens te verwijzen naar de situatie in Zeeland.145 Het optreden van Willem iii ten
aanzien van West-Friesland noemt hij ‘krachtig’.146

Het is allemaal wat omslachtig, maar zo gaat Philips nu eenmaal te werk. De
strekking van zijn boodschap is in elk geval helder. Als anderen de hand weten te
leggen op onderdelen van het grafelijke vermogen kan dit niet meer optimaal wor-
den ingezet om de belangen van de respublica te behartigen. Philips’ pleidooi in dit
verband voor een direct gezag van de graaf over de bevolking lijkt te getuigen van
vooruitstrevende inzichten van de Leidse geleerde in staatkundige verhoudingen.
In werkelijkheid echter is zo’n directe band tussen regeerder en geregeerden in gro-
te delen van het middeleeuwseHolland al een feit. Sinds de 11de eeuw plegen de gra-
ven er veengebieden ter ontginning uit te geven aan ‘kleine’ boeren, die daarmee het
feitelijke bezit van hun ontgonnen grond verwerven. In ruil moeten zij wel de graaf
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verkrachter onthoofd moet worden en dat zijn goederen vervallen aan de graaf. Deze moet de ver-
krachte vrouw met 20 pond uit de verbeurde nalatenschap schadeloos stellen. In de ons overgeleverde
versie van de keur staat dit niet in art. 19, zoals Philips schrijft, maar in art. 18 (Latijnse versie).

139 De Bernisse is nu een recreatief stroompje tussen Voorne en Putten, dat in de middeleeuwen veel gro-
ter en veel belangrijker is. De tol van Geervliet is er dan gevestigd. De Hedenzee is een zeearm tussen
de voormalige eilanden Koezand enWulpen in het huidige Zeeuws-Vlaanderen. Zie Hugenholtz, Flo-
ris V, p. 24-25.

140 Dekker, Zuid-Beveland, p. 387.
141 Zowel in de Vita Willibrordi van Thiofried van Echternach als in de Vita Arnulfi van Hariulf van Ou-
denburg worden de aan edelen onderworpen inwoners van Zeeland inderdaad clientes genoemd. Zie
Dekker, Zuid-Beveland, p. 393-394.

142 Gosses, De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen, p. 71.
143 Casus 59,12-13.
144 Zie het begin van deze paragraaf. Het bedoelde citaat over de West-Friezen in casus 59,13 luidt: ‘... et
huius populi solus sum dominus, nec opprimi a quocumque patior, nec ibidem habere in hoc portio-
nem.’

145 Casus 59,15, waarin hij verwijst naar casus 79,9.
146 Casus 59,14.
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erkennen als hun vorst. In wat nu het uitgestrekte veenweidegebied van westelijk
Nederland is, groeit zo in de middeleeuwen een op moderne leest geschoeid staat-
kundig bestel.147 Philips herhaalt zijn pleidooi voor een direct bestuur van de vorst
over onderzaten elders in zijn Cura. Hij prijst daar de situatie waarin onderdanen
onmiddellijk staan onder een vorst, als bestuurder en beschermer. Hij hekelt de si-
tuatie waarin onderdanen aan meerdere heren zijn onderworpen.148

Hoe anders is de situatie in Zeeland. De grafelijke macht daar dreigt eerder uit-
een te vallen dan te worden opgebouwd. De ontwikkeling in Zeeland wordt ook
nog eens bevorderd doordat de ambachten er van oudsher, anders dan de Vlaamse
of Hollandse, splitsbaar zijn bij vererving of verkoop.149 Als een ambachtsheer
overlijdt kan het ambacht letterlijk verdeeld worden tussen de mannelijke erfgena-
men. Hierdoor valt mede te verklaren waarom zovelen in Zeeland beschikken over
een portio van de zeggenschap. Mét de ambachten vallen de daaraan verbonden
‘heerlijke’ rechten, ook wel ambachtsgevolgen genoemd, uiteen om terecht te ko-
men in verschillende vermogens. In de praktijk gaan ambachtsheren dit probleem
wel te lijf door het gehele ambacht in een vorm van mede-eigendom door de geza-
menlijke erfgenamen te laten beheren.150 Deze constructie van een gebonden ver-
mogensgemeenschap wordt in de middeleeuwen meer toegepast, analoog aan de
huwelijksgoederengemeenschap.151 Opvallend genoeg verbiedt de Zeeuwse Keur
dit. Er zij geen andere gemeenschap van goederen dan die tussen ‘man ende wijf’,
bepaalt de keur kort en bondig.152

De praktijk in Zeeland doet denken aan de situatie in Frankrijk, waarmee Philips
goed bekendmoet zijn geweest. In zijn omstreeks 1280 geschreven Les coutumes de
Beauvaisis maakt de jurist Phillippe de Beaumanoir melding van productiemidde-
len die in een soort van gemeenschappelijke eigendom (compaignie en eritage) wor-
den gehouden. Hij noemt bijvoorbeeld molens, bakovens en wijnpersen. Daarnaast
wijst hij ook op het gemeenschappelijk uitoefenen van de jurisdictie in een stad. In
dit laatste geval is sprake van een samenwerking tussen meerdere rechters, die de
opbrengst van boetes onderling verdelen.153 Volgens Beaumanoir geeft deze sa-
menwerking in het algemeen vaak aanleiding tot conflicten, maar vooral over het
verdelen van de jurisdictie is hij uiterst kritisch. Hij roept de koning en zijn directe
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147 Deze ook in Europees verband unieke ontwikkeling in Holland staat bekend als de Grote Ontginning
en wordt beschreven in een baanbrekende dissertatie van de rechtshistoricus H. van der Linden uit
1955. Zijn dissertatie verscheen in 1956 als boek onder de titel De Cope. Een bijdrage tot de rechtsge-
schiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte. Een 2de druk ervan verscheen in
1980.Van der Linden schreef een verkorte en geactualiseerde versie van zijn boek voor de Algemene
Geschiedenis der Nederlanden onder de titel ‘Het platteland in het Noordwestenmet nadruk op de oc-
cupatie circa 1000-1300’. Deze bijdrage verscheen in deel 2 van de agn (Haarlem 1982).

148 Casus 73,13 en 15-16.
149 Dekker, Zuid-Beveland, p. 392.
150 Dekker, Zuid-Beveland, p. 474-475.
151 De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 59.
152 Art. 85 in de Latijnse uitgave van de keur. In de (hier aangehaalde) uitgave in de landstaal is dit art. 58.
153 Les coutumes de Beauvaisis, c. 22, § 656. Zie ook het commentaar van Akehurst in zijn uitgave van Les

coutumes de Beauvaisis op p. 243, nt 1.

02 Timmer 35-65:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:13 PM  Pagina 61



leenmannen (hertogen en graven) op toch vooral goed toezicht te houden op deze
praktijk en er desgewenst een eind aan te maken.154 In het Frankrijk van de 14de

eeuw hekelt de jurist Petrus Jacobi de praktijk van zijn tijd dat jurisdictie wordt ver-
kocht, vervreemd, door verjaring wordt verkregen en als erfgoed wordt doorgege-
ven, quod non solet esse, hetgeen niet het geval zou moeten zijn. Het stoort hem dat
jurisdictie wordt beschouwd als onderdeel van particuliere patrimonia, zoals een
ezel deel uitmaakt van het vermogen van boeren, schrijft hij.155 In Italië krijgt hij
bijval van Albericus de Rosate (†1354). Schrijvend over Frankrijk (in partibus ul-
tramontanis) stelt deze vast dat jurisdictie er wordt verdeeld door koningen, graven,
baronnen en allerhande ridders. Zij wordt beschouwd als om het even welke zaak,
die weggegeven of verkocht kan worden. Iedereen kan er een deel van verwerven,
de één de helft, een ander een derde. Ook komt het voor dat de jurisdictie in
(tijds)delen wordt opgeknipt, zodat deze om het halve jaar in andere handen
komt.156 Het gebruik van pars (deel) in dit verband doet denken aan het gebruik van
portio door Philips van Leiden. De schrijver van deCura signaleert trouwens dat in
Holland ookwel een portio van de jurisdictie in volgens hem verkeerde handen valt.
We komen daar nog uitgebreid op terug.157

2.8 De rechten op een rij

De hiervoor geschetste feitelijke ontwikkelingen in Holland, Utrecht en Zeeland in
Philips’ tijd en zijn commentaren daarop in de Cura geven al een eerste inzicht in
het denken van de Leidse geleerde. Zo geeft hij blijk van de opvatting dat de hoge
jurisdictie altijd in handen van de vorst moet blijven. Andere rechten kan de vorst
wél concederen of delegeren, zo blijkt uit zijn advies aan de Utrechtse bisschop,
omdat hij er zelf dan de uiteindelijke zeggenschap over blijft houden. Hier ligt het
begin van het antwoord op de vraag wat Philips van Leiden verstaat onder ‘ver-
vreemden’ als hij schrijft dat de vorst ‘bepaalde rechten’ niet mag vervreemden.158

Philips’ kritiek op de situatie in Zeeland laat zien dat hij zich verzet tegen het op-
splitsen van rechten, waardoor steeds meer mensen deel krijgen aan het uitoefenen
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154 Les coutumes de Beauvaisis, c. 22, § 664 e.v.
155 Practica aurea libellorum, rubrica lxx, ‘De munere ...’ en rubrica lxiii, ‘De causis, ex quibus vasallus
...’. Zie Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 83. Petrus Jacobi is actief in het begin van de 14de

eeuw, zo blijkt uit verwijzingen in diens werk. Zie daarvoor Von Savigny, Geschichte des römischen
Rechts, Band vi, p. 37-39.

156 In primam digesti veteris partem commentarii, commentaar op D.1,21,1: ‘… quod iurisdictiones sunt
divisae per reges, comites, barones et milites diversimodi; et hodie dicitur esse iurisdictio in bonis cui-
uslibet, sicut quaelibet res corporalis, et donatur, venditur et dividitur, quia unus quandoque habet
dimidiam, alius tertiam vel aliam et dividit secundum partes per tempora, quia habens dimidiam utitur
tota iurisdictione medio anno …’. Zie Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 83.

157 In hoofdstuk 6.5.2. Zie voor het gebruik van ‘portio’ door Philips ook Leupen, Philip of Leyden, p. 23
en 197.

158 Op deze vraag komen we uitgebreid terug in hoofdstuk 4.3.
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van de macht die in Philips’ visie de vorstelijke macht is.
Die vorstelijke macht, eigenlijk de landsheerlijke macht, is in Philips’ tijd over-

zichtelijk neergelegd in een oorkonde. Wellicht daarom schrijft hij zo gemakkelijk
over ‘bepaalde’ rechten. Als medewerker in de grafelijke kanselarij heeft hij toegang
tot dergelijke oorkonden. Wat er in die oorkonden staat is voor hem dus min of
meer vanzelfsprekend. De hier bedoelde oorkonde dateert uit begin 1349 en is over-
geleverd in de landstaal. Zij is uitgegaan van de keizerlijke kanselarij te München in
Beieren. De hiervoor genoemde Margareta, ‘bi der ghenade Gods keyserinne van
Romen’, draagt in de oorkonde de graafschappen Holland en Zeeland en de heer-
lijkheid Friesland over aan haar zoonWillem van Beieren, de Verbeider. De landen
worden overgedragen ‘met allen hueren toebehoeren’ en deze rechten, tesamen vor-
mend de landsheerlijkheid, worden vervolgens opgesomd.159 In de opsomming
staan onder meer de hoge en lage jurisdictie, inkomsten uit boeten, renten, pacht en
tienden, zeggenschap in steden en op het platteland en rechten op kastelen, molens,
tollen, veren, havens, visserij, bossen en moerassen. Al deze rechten behandelt Phi-
lips ook in zijn Cura, maar hij laat het daarbij niet. Hij breidt de opsomming na-
melijk nog uit. Daarnaast gaat hij in op de wijze waarop de vorst met deze rechten
dient om te gaan. De oorkonde verleent de vorst het recht ze ‘vrijelijk te houden, te
gebruiken en te bezitten tot in eeuwigheid’. Met dat laatste is Philips het eens, met
dat ‘vrijelijk’ gebruiken van de rechten echter allerminst.
Dat de opsomming van landsheerlijke rechten in de oorkonde voor Philips niet

limitatief is behoeft geen verbazing te wekken. Opsommingen zijn zelden compleet
in de middeleeuwen. Men pleegt vooral die zaken op te schrijven waarover in de
praktijk conflicten zijn gerezen. Dat geldt zelfs voor de befaamde constitutie van
keizer Frederik I (Barbarossa) uit 1158, waarin de keizerlijke hoogheidsrechten of
iura regalia worden genoemd. In de praktijk blijkt de keizer over veel meer regalia
te beschikken dan in de constitutie worden genoemd. Frederik wilde echter vooral
die rechten vastleggen waarover in de praktijk problemen waren gerezen met de
wereldlijke en kerkelijke machthebbers die hij had opgeroepen te verschijnen op de
rijksdag in Roncaglia, waar de constitutie werd bekrachtigd.160

De (lands)heerlijke rechten worden ook beschreven door de hiervoor al aange-
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159 De oorkonde is uitgegeven door Brokken in zijnHet ontstaan, p. 609-611. De aanWillem over te dra-
gen landsheerlijkheid wordt alsvolgt omschreven: ‘... hoghe ende laghe heerscepie, manscepe, gherecht,
lande, luden ende steden, porten, dorpen, husen, borghen, vesten, verval, besterften, boeten, leen ende
eyghen, renten, erven, pacht, tienden, lanthuere, molen ende tollen, visscherien, veren, bosch, moer,
wilt, wildernesse, heernesse, moerdijc, uutlant, bedijct ende onbedijct te lande ende te watere, besocht
ende onbesocht, vercreghen ende onvercreghen, ende hoe dat sij gelegen sijn jof geheten, hem ende sine
nacomelingen vrielike te behouden, te bruken ende besitten tot eweliken daghen, also alst onse voer-
vorders wilneer graven, daer God die ziele af hebben moet, ende wi te houden plagen ende hem ende
onse toebehoerden ende toebehoert, te houden ende alst wy ’t van onsen lieve here den keyser, daer
God die ziele af hebben moet, ontfinghen ende als hij ’t ons verliede ende verleende.’

160 Zie DeMonté ver Loren-Spruit,Hoofdlijnen, p. 144-145 en Ketelaar,Oude zakelijke rechten, p. 9. De
constitutie is opgenomen in de Libri feudorum (LF.2,56), die in de middeleeuwen integraal deel uit-
maken van het Corpus iuris civilis. Zij luidt: ‘Quae sint regalia. Imperator Fridericus. Regalia sunt: ari-
manniae; viae publicae; flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia; portus; ripatica; vectigalia,
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haalde Philippe de Beaumanoir in Frankrijk. Hij geeft een vergelijkbare opsom-
ming als in de oorkonde van Margareta van Beieren als hij weergeeft wat een do-
mein is, welke zaken ‘onroerend’ zijn ‘en een jaarlijkse waarde hebben voor de he-
ren aan wie zij behoren’. In zijn opsomming staan onder andere bouwland, bossen,
weiden, wijngaarden, tijnsen, rentes, bakovens, molens, wijnpersen, waterwegen,
tollen en marktrechten.161 Deze goederen en rechten vormen gezamenlijk een do-
mein, het vermogen van een heer, zijn fiscus. Beaumanoir gaat niet zo ver als Phi-
lips van Leiden, die meent dat deze fiscus ten dienste moet staan van de respublica.
Wel benadrukt ook de Fransman de openbaarheid van bijvoorbeeld wegen en ri-
vieren of bronnen en andere voorzieningen ‘die zich op publieke plaatsen bevin-
den’. Omdat zij voor iedereen toegankelijk zijn acht Beaumanoir het ook logisch
dat het onderhoud ervan gemeenschappelijk wordt gedragen. Daarbij waarschuwt
hij dat de adel niet is uitgezonderd van deze onderhoudsplicht, ‘hoewel sommigen
van onze heren daarmee niet wensen in te stemmen’. Hij wijst erop dat deze heren
een bovengemiddeld gebruik maken van de voorzieningen in vergelijking met ge-
wone burgers.162

2.9 Hoop in bange dagen

We zijn dit hoofdstuk begonnen met te wijzen op inzichten van Philips van Leiden
over het publiek belang, die nog altijd actueel zijn. Ook is gewezen op de barre tijd
waarin hij leeft. Deze twee elementen zijn veelzeggend voor de betekenis die aan
Philips en zijn werk moet worden toegekend. Moderne historici zien de late mid-
deleeuwen namelijk als een tijd van stilstand, van stilvallen van het denken over de
toekomst. Huizinga zegt het zo: ‘De tijd kent als drijfveer van denken en handelen
geen bewust streven naar verbetering en hervorming van maatschappelijke of staat-
kundige instellingen. De deugd te betrachten in eigen beroep is het enige, wat de
wereld baten kan, en ook daarbij is het eigenlijke doel toch het andere leven. (...)
Niets heeft zozeer meegewerkt tot die stemming van levensbangheid en vertwijfe-
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quae vulgo dicuntur thelonea; monetae; mulctarum poenarumque compendia; bona vacantia et quae,
ut ab indignis, legibus auferuntur, nisi quae specialiter quibusdam conceduntur; bona contrahentium
incestas nuptias, et condemnatorum et proscriptorum, secundum quod in novis constitutionibus cave-
tur; angariarum et parangariarum et plaustrorum et navium praestationes; et extraordinaria collatio ad
felicissimam regalis numinis expeditionem; potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam ex-
pediendam; argentariae et palatia in civitatibus consuetis; piscationum reditus et salinarum; et bona
committentium crimen maiestatis; et dimidium thesauri in loco Caesaris inventi, non data opera, vel in
loco religioso; si data opera, totum ad eum pertineat.’

161 Les coutumes de Beauvaisis, c. 23, § 672: ‘Eritage si sont choses qui ne pueent estre meues et qui valent
par annees as seigneurs a qui il sont: si comme terres gaaignables, bois, pré, vignes, jardin, cens, rentes,
four, moulin, pressoir, mesons qui sont droites, tant comme eles tienent a chevilles, eaues, usage – mes
qu’il soient tenu de seigneurs – corvees, homage, travers, tonlieu. Toutes teus choses sont eritage.’ Zie
ook § 678, waarin Beaumanoir schrijft dat ‘niets dat sterfelijk is’ deel kan uitmaken van deze zaken:
‘L’en ne doit tenir a eritage nule chose qui muire, car ce qui muert faut et eritages ne puet faillir.’

162 Les coutumes de Beauvaisis, c. 24, § 698.
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ling aan de komende tijden als deze afwezigheid van een vaste wil van allen, om de
wereld zelf beter en gelukkiger te maken.’163

Tuchman beweert iets soortgelijks: ‘Mankind was at one of history’s ebbs. At
mid-century the BlackDeath had raised the question of God’s hostility to man, and
events since then had offered little reassurance. To contemporaries the “miseria” of
the time reflected sin, and, indeed, sin in the form of greed and inhumanity aboun-
ded. On the downward slope of the Middle Ages man had lost confidence in his ca-
pacity to construct a good society.’164 Hugenholtz is iets positiever en signaleert
sporadische en voorzichtige pogingen om het leven rechtvaardiger te maken maar
stelt ook vast: ‘... het is en blijft voor de rechtgelovige middeleeuwer heel moeilijk
en eigenlijk onmogelijk in ernst te overwegen de bestaande maatschappij, de geves-
tigde orde, te veranderen.’165

Geen wil om de wereld te verbeteren ... Verlies van vertrouwen in het eigen ver-
mogen om een goede samenleving te realiseren ... Eigenlijk onmogelijk de gevestig-
de orde te veranderen ... Men kan Philips van Leiden er nauwelijks van verdenken
te lijden aan deze tekortkomingen. Integendeel, zijn hele tractaat is er nu juist op
gericht in te grijpen om volgens hem essentiële waarden voor het samenleven veilig
te stellen. Daarbij moeten we wel bedenken dat Philips zich erop beroept dat de ge-
vestigde orde in zijn tijd nu juist verstoord is:Ordo rerum turbatus est, schrijft hij
immers.166 Hier komt nog bij dat hij zich in zijn tractaat rechtstreeks tot de vorst
richt. Er zijn in die barre en starre tijd kringen waarin veranderingsgezinde ideeën
wel kunnen worden geuit, zoals ‘de veilige beslotenheid van de studeercel’ en ‘de
kringen van hof en adel’.167

Niettemin blijft Philips’ optreden tegen de achtergrond van zijn tijd bijzonder,
al is het zeker niet uniek. Philips werkt in de traditie van geleerde juristen uit heel
Europa. Na de mogelijke invloed van feitelijke ontwikkelingen op Philips’ denken
en handelen zal vervolgens de rol worden besproken die zijn academische leren en
werken kunnen hebben gespeeld bij het schrijven van de Cura.
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163 Huizinga,Herfsttij der Middeleeuwen, hoofdstuk 2: ‘De zucht naar schoner leven’.
164 Tuchman, A Distant Mirror, p. 509-510.
165 Hugenholtz, ‘Opstand en revolutie in de Middeleeuwen’ inDancwerc, p. 119.
166 Prooemium, 37. Zie § 3 in dit hoofdstuk.
167 Aldus Hugenholtz, ‘Opstand en revolutie in de Middeleeuwen’ inDancwerc, p. 123.
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3 Geleerd recht in theorie en
praktijk

3.1 Romeins recht

Philips van Leiden studeert en doceert rechten aan enkele van de beroemdste uni-
versiteiten van Europa. Zijn opleiding in de beide rechten, het Romeinse (civiele)
recht en het canonieke (kerkelijke) recht, volgt hij aan de universiteit van Orléans.
Dat moet zijn van omstreeks 1340 tot 1350. In 1349moet hij zijn academische graad
in Orléans hebben behaald, en wel in het canonieke recht: licentiatus in decretis.
Verder is hij omstreeks 1365, na een verblijf als gezant van de Hollandse graaf aan
het pauselijk hof in Avignon, verbonden aan de universiteit van Parijs. In een over-
geleverd document (een rotulus) van deze universiteit wordt Philips vermeld als le-
gens decretales, dat wil zeggen onderricht gevend over de decretalen zoals die door
paus Gregorius ix zijn verzameld in het Liber Extra, een van de belangrijkste codi-
ficaties van het canonieke recht. In 1369 promoveert hij, zoals wij nu zouden zeg-
gen, en wordt hij doctor decretorum in Parijs.1 Ook deze titel bestempelt Philips tot
een geleerde in het canonieke recht. Het feit dat het hoofdthema van zijnCura han-
delt over wat wij nu staatsrecht noemen lijkt daarmee niet direct te verenigen, maar
is dat wel. De wortels voor de middeleeuwse theorie dat vorstelijke patrimonia ten
dienste staan van de respublica liggen namelijk in het canonieke recht.2

Parijs behoort met Bologna en Oxford tot de oudste universiteiten van Europa.
Het geleerde recht, zoals het aan de universiteiten gedoceerde recht in de middel-
eeuwen wordt genoemd, ontstaat op het breukvlak van de 11de en de 12de eeuw. Tot
die tijd wordt aan rechtsscholen in Italië slechts met een deel van het overgeleverde
Romeinse recht gewerkt. In Pavia, Ravenna en Bologna wordt waarschijnlijk nog
wel studie gemaakt van de Instituten, eigenlijk een oud leerboek voor Romeins
recht, maar niet van de Digesten. Die zijn na hun voltooiing in 534 al ongeschikt
voor dagelijks gebruik in de Romeinse wereld van die tijd, laat staan in het latere

1 Deze gegevens zijn, met wisselende opgaven van de jaartallen, in vrijwel alle literatuur over Philips van
Leiden te vinden. De hier gehanteerde gegevens zijn gebaseerd op recent onderzoek van Feenstra, op-
genomen in zijn Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 8-12. De gegevens over het afstuderen van
Philips in Orléans zijn opgenomen in Feenstra en Ridderikhoff, ‘Philips van Leiden, procurator van
de Picardische Natie in Orléans’ inRecht en Instellingen in de Oude Nederlanden, p. 167-184. Het feit
van zijn promotie vermeldt Philips zelf in zijn Cura, in casus 45,8. Hij geeft daarbij een beschrijving
van de disputatio die hij hield om zijn doctoraat te verwerven (casus 45,8-13). Deze disputatio handelt
over huwelijksvermogensrecht.

2 Meer hierover in het volgende hoofdstuk.
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middeleeuwse Europa. Het verzamelwerk van klassiek Romeins recht, uitgegeven
onder leiding van de Oost-Romeinse keizer Justinianus (527-565), is te uitgebreid,
te weinig systematisch en bevat te veel gedateerd recht.3 Dat verandert met de op-
komst van het geleerde recht in het laatste kwart van de 11de eeuw. De Digesten
worden danweer in hun volle omvang gebruikt en afgeschreven en in Bologna geeft
een zekere Pepo onderwijs in het Romeinse recht. De eerste samenhangende be-
richten over dat onderwijs dateren uit het eerste kwart van de 12de eeuw en zijn ver-
bonden met de naam van de geleerde Irnerius (Werner). Aangenomen wordt dat
onder zijn leiding de universiteit van Bologna ook officieel erkend is. Pas het ge-
leerde, het universitaire onderwijs maakt stelselmatige bestudering en bewerking
van het Romeinse recht mogelijk. Als we het hier hebben over Romeins recht be-
doelen we het bewerkte Romeinse recht uit deze middeleeuwse universitaire prak-
tijk.4

3.2 Glossatoren en postglossatoren

De eerste middeleeuwse bewerkers van dit overgeleverde Romeinse recht staan te
boek als glossatoren. Deze glossatoren zijn exegeten. Zij proberen de betekenis van
afzonderlijke bepalingen in het Corpus iuris civilis te achterhalen. De verduidelij-
king van die bepalingen beschrijven zij in aantekeningen in demarge van de teksten,
zogenaamde glossen. Vandaar hun naam. Zo brengen zij de hele Romeinse wetge-
ving in kaart. Hun werk is wetenschappelijk van aard en daarom wordt bij de glos-
satoren, vooral die uit Bologna, het begin van de Europese rechtswetenschap ge-
legd.5 Behalve door de hiervoor genoemde Irnerius wordt baanbrekend werk
geleverd door zijn leerlingen Bulgarus, Martinus, Jacobus en Ugo. De opvattingen
van deze quattuor doctores, ook wel ‘de vier leliën des rechts’ genoemd, kennen we
alleen uit het werk van latere rechtsgeleerden. Het illustere viertal speelt een be-
langrijke rol op de Rijksdag van 1158 in Roncaglia. Daar assisteren zij keizer Fre-
derik i von Hohenstaufen bij het opstellen van de Constitutio de regalibus, een
opsomming van de keizerlijke hoogheidsrechten (regalia). Voor op grote schaal
overgeleverd gedachtegoed van glossatoren zijn we aangewezen op de 13de eeuw.
Twee juristen, Azo en diens leerling Accursius, maken zichzelf dan onsterfelijk.
Azo (†ca 1230) schrijft zijn Summa codicis, waarin hij de eerste negen boeken van
de Codex systematisch behandelt. Deze Summawordt gebruikt tot in de 17de eeuw.
Accursius (ca 1182-1263) maakt een Apparatus glossarum op het Corpus iuris civi-

3.2 glossatoren en postglossatoren 67

3 Zie Spruit, ‘Oorzaken van de ineffectiviteit van de Justiniaanse wetgeving in de praktijk’ inMetopen,
p. 11-32. Zie ook Koschaker, Europa, p. 59-67.

4 Zie voor de ontwikkeling van het geleerde recht in demiddeleeuwen Schrage,Utrumque Ius, Ullmann,
Law and Politics, i.h.b. p. 81-116 en 161-189, Van den Bergh, Geleerd recht, p. 17-44, Koschaker,
Europa, p. 57-104, De Monté ver Loren-Spruit, Hoofdlijnen, p. 278-285, Burns, Medieval Political
Thought, p. 356-359.

5 Koschaker, Europa, p. 68.
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lis. Dit verzamelwerk wordt later bekend onder de naamGlossa ordinaria, ook wel
‘de grote Glosse’ of ‘de glosse’ zonder meer genoemd. Accursius’ glossen-apparaat
vormt van de 13de tot de 17de eeuw een standaardwerk voor onderwijs en praktijk.
Men las in die tijd ‘zelden de tekst zonder de glosse en volgde menigmaal eerder de
glosse dan de tekst.’6 Dit geldt ook voor Philips van Leiden. Hij grondvest zijn leer
dat de graaf van Holland evenzeer als de keizer een zelfstandig opererende vorst is
niet op hetCorpus iuris zelf, maar op een glosse van Accursius, zoals we nog zullen
zien.7

Philips van Leiden beschikt over een exemplaar van het Corpus iuris civilis met
de Glosse van Accursius, zo blijkt uit de overgeleverde beschrijving van zijn bi-
bliotheek, de Disposicio librorum magistri Philippi de Leyden.8 Philips’ Corpus is
naar middeleeuws gebruik onderverdeeld in vijf volumina. Van al deze delen geeft
Philips de beginwoorden, zowel van de tekst als van de Glosse, die hij net als Ac-
cursius zelf apparatus noemt. Opmerkelijk is dat hij de beginwoorden of incipit niet
geeft voor het eerste folio, maar voor het derde, vierde of vijfde. Deze methode is
aantoonbaar toegepast in Orléans.9 In zijnCura verwijst Philips bijna 80 maal naar
Accursius.10

Met Accursius eindigt ongeveer de periode van de glossatoren, in de tweede helft
van de 13de eeuw. Dan komt een nieuwe richting op, die van de postglossatoren of
commentatoren. Zij zetten tot in de 16de eeuw de toon voor de rechtsgeleerdheid.
Aan het einde van de 15de eeuw en in de 16de eeuw, kort na de uitvinding van de
boekdrukkunst, verschijnen veel handgeschreven werken van vooral postglossato-
ren (maar ook van de bekendste glossatoren) uit de voorgaande eeuwen in druk. De
Glossa ordinaria van Accursius bijvoorbeeld wordt voor het eerst gedrukt in de
tweede helft van de 15de eeuw in een uitgave van het vijfdeligeCorpus iuris civilis uit
Venetië. De eerste gedrukte edities van middeleeuwse werken staan bekend als edi-
tiones principes. De editio princeps van Philips van Leidens Cura verschijnt in 1516
in Leiden.
De opkomst en bloei van de postglossatoren wordt mede gedragen door de

stichting van universiteiten overal in Europa in de 13de en 14de eeuw. Kenmerkend
voor de postglossatoren zijn hun pogingen om het door de glossatoren in kaart ge-
brachte Romeinse recht te verbinden met de praktijk. Daartoe moeten zij dit oude
recht in praktische zin herinterpreteren. Ook moeten zij uit elkaar tegensprekende
bepalingen nieuwe regels afleiden. In feite maken zij nieuw recht en hun werk
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6 Van den Bergh,Geleerd recht, p. 27.
7 In hoofdstuk 5.
8 Opgenomen in de editie Fruin-Molhuysen, p. 473-489. De naam van deze beschrijving is toegevoegd
door Molhuysen. Zie Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, nt 157 op p. 43. Op p. 475 in
de editie Fruin-Molhuysen wordt het Parvum Volumen van het Corpus ten onrechte primum Volu-
men genoemd. Zie voor een juiste beschrijving van Philips’ Corpus Feenstra, Philips van Leyden en
zijn bibliotheek, p. 22.

9 Zie Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 22.
10 Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 47-48.
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wordt ‘in hoge mate rechtsscheppend’ genoemd.11 Een voorbeeld moge verduide-
lijken hoe ver men daarbij gaat in de middeleeuwen. Juristen slagen erin regels af te
leiden uit het Corpus iuris die daar met de beste wil van de wereld niet in te lezen
zijn. Zij doen dat zelfs met de titel semper augustus. Deze titel van keizer Justinia-
nus staat in de arenga of preambule van de drie belangrijkste onderdelen van het
Corpus iuris civilis, de Instituten, de Digesten en de Codex. De Romeinse keizers
tooien zich met de titel augustus (verhevene, eerbiedwaardige) sinds het aantreden
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11 Aldus Koschaker, Europa, p. 93.

Semper augustus in de aan-
hef van de Constitutio
Omnem, die voorafgaat aan
de Digesten. Semper augus-
tus staat in de derde regel
boven de sierinitiaal. Links-
onder, onder de letter i,
staat de glosse van Accur-
sius, waarin hij de titel in
verband brengt met ‘auge-
re’, vermeerderen, van het
keizerrijk (ed. Venetiis
1488).
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van Octavianus in 27 v. Chr.12 De middeleeuwse juristen brengen de titel augustus
in verband met het Latijnse woord augere, dat vergroten of vermeerderen betekent.
In de 13de eeuw schrijft Azo dat augustus zo wordt genoemd, niet omdat hij het rijk
steeds hééft vergroot, maar omdat het zijn plícht is dat te doen. Accursius schrijft
hetzelfde.13

Deze uitleg van het semper augustus door de geleerde juristen is in de middel-
eeuwen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat blijkt uit de interpretatie van vor-
stelijke oorkonden. Van de Hollandse graven brengt Willem ii (1234-1256) het in
1247 tot rooms-koning van het Duitse rijk.14 Als zodanig verleent hij de inwoners
van steden in zijn rijk bepaalde rechten. Zo ook de burgers van Utrecht, aan wie hij
in 1252 het ius de non evocando toekent.15 Van de oorspronkelijk in het Latijn uit-
gegeven oorkonde zijn aan het eind van de 14de eeuw vertalingen in de landstaal ver-
schenen. In de arenga van de oorspronkelijke oorkonde noemt Willem zichzelf
Wilhelmus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus. In de vertalingen heet dit
Willam, bi der ghenaden Gods Roemske coninc altoes merende.16 In 1254 verleent
Willem een stadsrecht aan Alkmaar. In de oorspronkelijke Latijnse oorkonde
noemt hij zich wederom Wilhelmus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus.
In de 15de eeuw verschijnen van dit stadsrecht vertalingen in de landstaal. In één van
de vertalingen luidt de aanhefWjllaem bider genaede Goedes der Romeynen coninc
altoes meerende. Maar in een andere vertaling uit die tijd grijpt de auteur gewoon
terug naar de oorspronkelijke betekenis van augustus en noteert hij: Wjlhelmus
biider Gods ghenaden der Romeynen coninc altoes eerachtig.17 Over het algemeen
wordt de doctrine van glossatoren en postglossatoren dat het keizerrijk actief ver-
groot moet worden volgens de formule semper augustus dus geaccepteerd, maar ge-
heel vanzelfsprekend is dit niet. De postglossatoren zelf gaan nog een stap verder
en leiden uit deze leer het tegenovergestelde af, namelijk dat keizers het rijk niet
mogen verkleinen.18 In de 14de eeuw schrijven Bartolus en Baldus (over hen meer in
de volgende paragraaf) dat verkleining van het rijk in strijd is met het publiek be-
lang. Bartolus keert zich tegen verkleining zowel door middel van schenking als
door middel van verkoop.19
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12 Octavianus’ regering markeert het einde van het republikeinse tijdperk in Rome en het begin van het
zogeheten Principaat, de keizertijd. NaOctavianus’ doodwordt zijn sterfmaand eveneens augustus ge-
noemd. Tot die tijd heet die maand sextilis (de zesde maand, zoals september, october, november en de-
cember respectievelijk staan voor de zevende, achtste, negende en tiende maand).

13 ‘Sicut et dicitur Imperator Augustus, non quod semper augeat imperium, sed quia eius propositi est,
ut augeat’, aldus Azo in zijn Summa over Inst.1,1. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 28. Volgens Rie-
senberg plagieert Accursius in zijn glosse ‘zijn meester’, te weten Azo. Over de middeleeuwse inter-
pretatie van semper augustus zie ook Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 290-292.

14 Kort voordat hij in Rome formeel tot keizer zou worden gekroond sneuvelt Willem in 1256 in eigen
land tijdens een strafexpeditie tegen opstandige West-Friezen.

15 Het recht om niet buiten het eigen territorium (stad, gewest of land) terecht te hoeven staan.
16 Kruisheer,Oorkondenboek ii, p. 608-609.
17 Kruisheer,Oorkondenboek ii, p. 702 en 709.
18 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 167, noot 231.
19 ‘Non potest minuere imperium donando vel vendendo’. Bartolus schrijft dit in zijn Commentaria su-

per authenticis et institutionibus over het semper augustus in de aanhef van de Instituten. Zie Riesen-
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Ook Philips van Leiden schept nieuw recht met gebruikmaking van Romeins-
rechtelijke bepalingen. Een goed voorbeeld daarvan is zijn steeds weer herhaalde
stelling in de Cura dat rescripta (keizerlijke besluiten) die verkregen zijn ten koste
van de vroomheid (devotio) en de respublica ongeldig zijn.20 Hij ontleent dit vrij-
wel letterlijk aan de Codex21 en wil ermee zeggen dat rechten die inbreuk maken op
het publiek belang ipso iure, van rechtswege, ongeldig zijn, zo blijkt uit deCura. De
betreffende Codextekst bepaalt echter dat rescripten die op bedrieglijke wijze zijn
verkregen ongeldig zijn. In het Romeinse rijk zijn in de eerste eeuwen van de jaar-
telling duizenden rescripten in omloop. In rechtszaken trachten belanghebbenden
nogal eens gebruik te maken van valse of heimelijk verkregen rescripten om hun ge-
lijk te halen. Daarom vaardigen de keizers met enige regelmaat bepalingen uit die
deze praktijk moeten tegengaan.22 De door Philips aangehaalde tekst is zo’n bepa-
ling. Maar hij geeft er een heel andere lading aan door op grond hiervan te beweren
dat elk besluit, zelfs dat van een vorst, ongeldig is als het indruist tegen het publiek
belang. Hij zegt daarmee impliciet dat een vorst fouten kan maken. Het is ondenk-
baar dat de Romeinse keizers zichzelf deze negatieve eigenschap zouden toedich-
ten. Zij worden immers beschouwd als plaatsvervangers van God op aarde.

3.3 Postglossatoren en praktijk

De overheersende literatuurvorm onder de postglossatoren zijn de commentaria op
afzonderlijke delen van hetCorpus iuris civilis. De postglossatorenworden om deze
reden ook wel commentatoren genoemd. Philips’Cura is ten dele een commentaar
op Codex-teksten, vooral op de Tres Libri, de laatste drie boeken van de Codex.
Het commentaar in Philips’ werk heeft steeds betrekking op de aangehaalde tekst
uit het Corpus iuris en niet op de daaraan voorafgaande casus of praktijkgeval. Op-
merkelijk is dat Philips in zijn werk de becommentarieerde teksten uit de Codex
steeds in hun geheel citeert. Dat is ongebruikelijk voor de commentaria van de post-
glossatoren. Deze zijn afkomstig uit het middeleeuwse universitaire onderwijs en
daarbij hadden de studenten de teksten uit hetCorpus iuris voor zich.23 Hieruit valt
af te leiden dat Philips zijn werk heeft geschreven voor praktisch, niet noodzakelijk
universitair gebruik. De Cura is dan ook vooral een tractatus, een rechtsgeleerde
monografie, eveneens een kenmerkende literatuurvorm onder postglossatoren. Zo-
wel commentaren als tractaten zijn rijk aan casuïstiek, aan voorbeelden die aan de
(rechts)praktijk zijn ontleend. Postglossatoren geven in de praktijk juridische ad-
viezen. Deze consilia geven ook weer aanleiding tot het ontstaan van nieuw recht.
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berg, Inalienability, p. 17. Voor gelijksoortige opvattingen van andere juristen zie p. 145-150 in Rie-
senbergs werk.

20 Casus 5,3, herhaald op minstens twintig andere plaatsen in de Cura. Zie hoofdstuk 1.4.
21 C.10,16,7.
22 Spruit en Feenstra, ‘Inleiding’ in Corpus iuris civilis, deel vii, p. xviii.
23 Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 18-19.
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Zoals we al hebben gezien beschrijft Philips van Leiden in zijn Cura enkele consi-
lia die hij in dienst van de Utrechtse bisschop heeft gegeven.24 Uit andere bronnen
weten we meer over zijn werk als praktijkjurist. Zo blijkt uit een Utrechtse akte uit
1368 dat Philips – nog voordat hij in dienst treedt van bisschop Arnoud van Hoorn
in Utrecht – ook buiten zijn geboortestreek zoveel bekendheid geniet, dat zijn hulp
wordt ingeroepen in juridische kwesties in het Sticht.25 Die juridische bijstand kan
heel praktische vormen aannemen. In 1351 duikt Philips van Leiden op onder de
naammagister Philips als executeur in het testament van de Utrechtse Domkanun-
nik Jan Philipszoon van Leiden.26

Deze bescheiden greep uit de activiteiten van Philips van Leiden illustreert wat
zo kenmerkend is voor de postglossatoren. Zij wenden zich met hun academische
kennis tot de samenleving. Dat geldt ook voor de grootste geleerden onder hen, zo-
als bijvoorbeeld Cynus de Pistoia (1270-1336). Hij is zowel jurist als dichter en be-
vriend met de grote letterkundigen Dante (1265-1321) en Petrarchus (1304-1374).
Cynus studeert in Bologna en trekt door Frankrijk, waar hij kennismaakt met de
geschriften van Jacobus de Ravanis (Jacques de Révigny) en Petrus de Bellapertica
(Pierre de Belleperche). Zij zijn de bekendste rechtsgeleerden van de universiteit
van Orléans, waarover we nog komen te spreken. Via hun contact met Cynus oe-
fenen zij grote invloed uit op de rechtsgeleerdheid in Italië. Cynus schrijft een com-
mentaar op de Codex en op de eerste boeken van de Digesten. In deze werken legt
hij de Romeinse rechtsbronnen uit en past hij deze toe op gebeurtenissen in zijn
eigen tijd, op stadsrechten en op het inheemse Franse en Engelse recht.
Cynus’ leerling is de grootste van de postglossatoren, Bartolus de Sassoferrato

(1313-1357), de ‘onsterfelijke meester van Perugia’. Hij gaat verder op de weg die
Cynus heeft gebaand. Zijn opvattingen krijgen formeel kracht van wet in Spanje en
Portugal en afschriften van zijn werken vinden na zijn dood, in 1357, hun weg in
Duitsland, Frankrijk en Engeland. Werk van zijn hand behoort tot het eerste dat in
druk verschijnt, in 1470. Vrijwel geen rechtsgebied is niet door hem becommenta-
rieerd. In zijn werk loopt hij vooruit op latere theorieën over soevereiniteit, over
het zelfbeschikkingsrecht van steden en over volksvertegenwoordiging. Hij schetst
het publiek belang, de utilitas publica, als leidend principe voor regeerders. Barto-
lus blijft het juridische denken lang beheersen. Zelfs in de 16de eeuw, als humanis-
ten fel uithalen naar middeleeuwse opvattingen, blijft zijn gedachtegoed dominant.
De grote Franse politieke denker Jean Bodin (1530-1596) bijvoorbeeld baseert zich
er nog op. In zijn tijd wordt nog gesteld dat men geen jurist kan zijn zonder ‘Bart-
olist’ te zijn:Nemo jurista nisi sit Bartolista.27

Bartolus geeft het estafettestokje door aan zijn leerling, Baldus de Ubaldis (1327-
1400). Deze vestigt een reputatie als kenner van zowel het civiele recht als het cano-
nieke recht en het leenrecht. Net als zijn voorgangers brengt hij de geleerde rechten

72 3 geleerd recht in theorie en praktijk

24 Zie hoofdstuk 2.6.
25 Leverland, ‘Philips van Leyden’, p. 79.
26 Cappon,De opkomst van het testament, p. 309.
27 Hazeltine, ‘Introduction’ in Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. xxv.
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steeds in verband met inheems recht. Baldus heeft een veelomvattend werk nagela-
ten, dat tot ver in de 17de eeuw in druk blijft verschijnen. Zijn leermeester Bartolus
is een kort leven van slechts 43 jaar beschoren, maar Baldus zelf overlijdt pas op de
leeftijd van 73 jaar in 1400. In die lange levenstijd bekleedt hij gedurende 50 jaar aca-
demische posten in Perugia, Bologna, Pisa, Padua, Florence en Pavia. Daarnaast
werkt hij in de bestuurlijke praktijk, onder andere als vicaris-generaal van de bis-
schop van Todi en als raadsheer van Perugia. Paus Urbanus vi roept in 1378 zijn
hulp in voor de oplossing van vragen rond het Grote Schisma van die tijd.
Philips van Leiden is een tijdgenoot van Bartolus en Baldus. Bij een andere tijd-

genoot van deze grote juristen, Lucas de Penna, is in het eerste hoofdstuk al stilge-
staan. Lucas de Penna (circa 1320-1390) vertoont vooral als praktisch werkend
jurist opvallende overeenkomsten met Philips. Lucas schrijft zelf in zijn Com-
mentaria dat deze niet vergelijkbaar zijn met het werk van fameuze juristen en niet
bedoeld zijn om een bijdrage te leveren aan het juridische onderwijs.28 Philips van
Leiden zegt iets soortgelijks in zijnCura. Hij schrijft dat hij zich met zijn werk niet
richt tot de scherpzinnige die beschikt over tekstboeken en geschriften van geleer-
den.29 Beiden schrijven hun werk dus niet primair ten behoeve van het universitai-
re onderwijs, maar voor de praktijk.

3.4 Canonisten

De werken van de hiervoor genoemde juristen bestempelen hen tot legisten, omdat
het Romeinse (civiele) recht in de middeleeuwen bekend staat als de leges.30 Vrijwel
al deze juristen werken echter ook met het canonieke, het kerkelijke recht. Vaak
zijn zij doctor utriusque iuris, afgestudeerd in de beide middeleeuwse rechten, het
civiele en het canonieke recht. Er zijn echter ook juristen primair als canonieke
rechtsgeleerden aan te wijzen. Hun bijdragen bestaan vooral uit commentaren op
het canonieke recht. De geleerde studie van het kerkelijke recht aan de universitei-
ten begint met Gratianus. Over hem en zijn leven is weinig meer bekend dan dat hij
rond 1140 in Bologna met zijn Decretum de basis legt voor het latere Corpus iuris
canonici. Overigens noemt Gratianus zelf zijn werk geen Decretum (zo wordt het
later genoemd op de universiteiten), maar Concordantia discordantium canonum,
een ‘harmonisering van tegenstrijdige canones’. Gratianus tracht in zijn werk te-
genspraken in het recht op te lossen met behulp van de in de middeleeuwen ge-
bruikelijke dialectische methode.
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28 Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 11.
29 Casus 44,5: ‘... non pro subtilibus habentibus copiam librorum et doctorum ...’. Volgens Feenstra moet
dit een passage zijn uit de oorspronkelijke, bescheiden Cura. Philips’ opvatting is volgens hem in fla-
grante tegenspraak met grote delen van het werk, zoals het uiteindelijk is overgeleverd. Zie Philip of
Leyden, p. 47. Feenstra wijst er ook op dat het ‘doctorum’ in de aangehaalde tekst, zo weergegeven in
de editio princeps, in de editie Fruin-Molhuysen ten onrechte is omgezet in ‘doctis’.

30 Zie hoofdstuk 1.4.
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Het canonieke recht bestaat grotendeels uit decretalen, waarvan er vele duizen-
den zijn uitgevaardigd door de pausen. Ze bestrijken vrijwel alle aspecten die het
pausdom van belang acht voor de christelijke gemeenschap.31 Anders dan het op
last van keizer Justinianus verzamelde Romeinse recht is het canonieke recht dus
‘eigentijds’. Het is veel meer ‘levend recht’ en het blijkt in een grote behoefte te
voorzien. In de tweede helft van de 12de eeuw neemt het aantal decretalen snel toe.
Tot aan het tweede kwart van de 13de eeuw verschijnen vijf aanvullingen op hetDe-
cretum, de zogenaamde compilationes. Ze worden verzorgd door canonieke rechts-
geleerden en door enkele pausen. In 1234 gaan ze op in één van de belangrijkste co-
dificaties van het canonieke recht. In dat jaar publiceert paus Gregorius ix zijn
Liber Extra, een verzameling decretalen sinds de benoeming van Innocentius ii in
1130. Het Liber Extra bestaat uit vijf boeken, waaraan in 1298 onder paus Bonifa-
tius viii een zesde boek, hetLiber Sextuswordt toegevoegd. Een zevende boek ver-
schijnt in 1317 onder de naamClementinen, omdat het wordt samengesteld tijdens
het pontificaat van Clemens v.
Zo ontstaat in een periode van 130 jaar hetCorpus iuris canonici. De naamwordt

al gebruikt aan demiddeleeuwse universiteiten en omstreeks het midden van de 13de

eeuw betitelt Innocentius iv het Liber Extra als Corpus iuris.32 Maar de eerste offi-
ciële kerkelijke uitgave onder deze naam verschijnt pas in 1582 tijdens het pontifi-
caat van Gregorius xiii. Philips van Leiden beschikt over het vrijwel completeCor-
pus iuris canonici, zo blijkt uit de nagelaten beschrijving van zijn bibliotheek, te
weten het Decretum, het Liber Extra, het Liber Sextus en de Clementinen.33

Uit het voorgaande blijkt dat pausen een grote rol spelen bij het totstandkomen
en bestuderen van het canonieke recht. Tussen 1159 en 1303, als het pausdom de
toppen van zijn macht bereikt, zijn alle achtereenvolgende pausen geleerd jurist.
Grote namen zijn Innocentius iii (1198-1216), Gregorius ix (1227-1241), Innocen-
tius iv (1243-1254), Bonifatius viii (1294-1303) en Johannes xxii (1316-1334). In-
nocentius iv schrijft omvangrijke commentaren op het Liber Extra. Hij is een be-
langrijke bron voor Philips van Leiden. Van belang is het ook te wijzen op het
bestaan van glossenapparaten op de decretalen. Het belangrijkste apparaat, boven-
dien relevant voor het interpreteren van Philips van Leidens werk, is dat van Ber-
nardus de Parma (†1266) op hetLiber Extra. Bernardus brengt zijn glossenapparaat
omstreeks 1240 in Bologna bijeen. Dit glossenapparaat vormt de glossa ordinaria op
het Liber Extra, qua belang en reikwijdte vergelijkbaar met de glosse van Accursi-
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31 Naast decretalen kent het kerkelijke recht als rechtsbronnen ook de Bijbel, conciliecanons, pauselijke
constituties en uitspraken van bisschoppen en kerkvaders. Deze bronnen vormen aanvankelijk een
‘ongeordendemassa’, zo schrijft Schrage in zijnUtrumque Ius, p. 78-79. Bij het ordenen van deze mas-
sa gebruiken de canonisten vooral pauselijke decretalen. Zeker na Gratianus wordt het kerkelijke recht
vrijwel exclusief in deze decretalen vastgelegd enwordt het latereCorpus iuris canonici primair een ver-
zameling van decretalen.

32 Feine,Kirchliche Rechtsgeschichte, p. 293. In dit werk uitgebreid dewordingsgeschiedenis van hetCor-
pus iuris canonici op p. 276-294. Zie hiervoor ook Schrage,Utrumque Ius, p. 76-110.

33 Officieel behoren tot het latere Corpus iuris canonici ook nog Extravagantes, decretalen uit de perio-
de van paus Johannes xxii (1316-1334) tot Sixtus iv (1471-1484).
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us op het Corpus iuris civilis.34 Aan de universiteit van Parijs geeft Philips van Lei-
den omstreeks 1365 onderricht over het Liber Extra. Ongetwijfeld kent hij dus het
werk van Bernardus, die in Bologna optrad als leermeester van Guillelmus Duran-
tis (ca 1230-1296), eveneens een belangrijke bron van Philips.35

Veel canonisten brengen het tot kardinaal, waaronder Hostiensis (†1271) en Jo-
hannes Monachus (bijgenaamd Cardinalis, circa 1250-1313). Hostiensis, die eigen-
lijk Henricus de Segusia heet, is een van de belangrijkste canonisten. Hij studeert in
Bologna en doceert korte tijd in Parijs. Hij laat twee gezaghebbende werken na: de
Lectura in decretales en de Summa aurea super titulis decretalium. Johannes Mon-
achus studeert canoniek recht in Parijs en wordt in 1294 kardinaal. Hij treedt op als
gezant van paus Bonifatius viii tijdens diens conflict met de Franse koning Philips
iv. Van zijn hand is een belangrijk commentaar op het Liber Sextus met de titel
Glossa aurea super sexto decretalium libro. Hostiensis en Cardinalis zijn van groot
belang voor de denkbeelden van Philips van Leiden, evenals enkele latere canonis-
ten.
Die latere canonisten, uit de 14de eeuw, zijn dan al net zo beroemd als de grote

civilisten. Sommigen van hen zijn niet langer tevens geestelijke. De hierna te noe-
men Johannes Andreae is leek, maar ook Baldus de Ubaldis, die zijn reputatie ves-
tigt als zowel civilist als canonist. Vooral twee geleerden uit Bologna springen eruit
in de 14de eeuw, Guido de Baysio (†1313) en de zojuist genoemde Johannes An-
dreae (circa 1270-1348). Eerstgenoemde is bekend geworden als ‘Archidiaconus’
(naar zijn functie van aartsdiaken in Bologna). Het bekendste werk van Archidia-
conus is Rosarium seu in decretorum volumen commentaria, eigenlijk een zeer uit-
gebreide summa op hetDecretum. Johannes Andreae is zijn leerling in Bologna. Hij
is leek, bevriend met Petrarchus en Cynus en schrijft uitgebreide commentaren op
Liber Extra en Liber Sextus. Johannes is van lage komaf en zeer arm. Hij sterft in
1348 aan de pest.36 Philips verwijst in zijnCuramet enige regelmaat naar de hier ge-
noemde canonisten, zowel naar Hostiensis als Cardinalis, Archidiaconus en Johan-
nes Andreae.37 Het gaat hier om vier algemeen bekende canonisten, die figureren in
vrijwel alle literatuur over het middeleeuwse geleerde recht. Philips verwijst ook
naar andere, minder algemeen bekende canonisten. Deze komen nog aan de orde bij
een bespreking van Philips’ bronnen.
Hoewel vooraanstaande canonisten veelal zijn verbondenmet de kerk, stuiten zij

met hun optreden als jurist op kritiek van kerkelijke zijde. Deze wordt fel ver-
woord door de Parijse theoloog Jean Gerson (1363-1429) aan het begin van de 15de

eeuw. Hij verwijt de canonisten een autonoom juridisch denken in de kerk te heb-
ben geïntroduceerd. Zij trekken zich te weinig aan van het theologische denken,
schrijft hij in zijnDe vita spirituali animae.38 De canonistiek dient volgens hem als
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34 Schrage, Utrumque Ius, p. 93-94.
35 Zie § 6 in dit hoofdstuk.
36 Ullmann, Law and Politics, p. 180-181.
37 In casus 7,4 noemt hij Archidiaconus en Hostiensis zelfs allebei in één zin.
38 Zie Posthumus Meyjes, Jean Gerson et l’Assemblée de Vincennes, p. 88-91.
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scientia inferior (‘lagere wetenschap’) ondergeschikt te zijn aan de theologie als
scientia superior (‘hogere wetenschap’). In zijn Pax vobis, een preek voor jonge
canonisten, haalt Jean Gerson de canonist Pierre Ameilh (†1389) aan. Deze zou ge-
zegd hebben dat hij nooit iemand uit een moeras zou redden zonder wet of canon
die deze daad zou goedkeuren. Volgens Gerson illustreert dit de waanzin van een
te ver doorgevoerd juridisch denken. Hij houdt de canonisten verantwoordelijk
voor de volgens hem bestaande wanorde in het land en de kerk. Zij hebben het zicht
doen verliezen op de essentie van het geloof en van de goddelijke wet, de lex divi-
na.39

3.5 Orléans als middeleeuwse ‘grande école’

In Frankrijk openbaart zich dat door anderen zo verfoeide combineren van geeste-
lijk en wereldlijk denken zeer sterk aan de universiteit van Orléans, waar Philips
van Leiden studeert. Uit onderzoek van de Nederlandse rechtsgeleerde Meijers
naar deze universiteit blijkt ‘onomstotelijk’ dat juristen uit Orléans steevast hoge
ambten weten te verwerven, zowel van de Franse koning als van de paus. Meijers
noemt deze zogeheten beneficia ‘de commissariaten derMiddeleeuwen’. Er is ‘geen
zekerder weg’ schrijft hij, om in het bezit ervan te komen ‘dan het zoeken van de
bescherming en voorspraak van een machtig persoon’. Ook deze praktijk stuit op
kritiek van kerkelijke zijde.40 Voortbordurend op de interessante vergelijking van
Meijers kunnen we de universiteit vanOrléans typeren als de middeleeuwse variant
van wat tegenwoordig in Frankrijk de Ena is, de École nationale d’administration.
Op deze ‘grande école’ worden de topambtenaren van de Franse republiek opge-
leid
De universiteit van Orléans bereikt in de 13de eeuw, als zij nog een zogenaamde

rechtsschool is, haar bloeiperiode als juridisch opleidingsinstituut. Aan de univer-
siteit van Parijs wordt in 1219 de studie van het Romeinse recht verboden. In Parijs
wordt sindsdien gedurende vier eeuwen uitsluitend canoniek recht gedoceerd. Het
verbod is vervat in een decretale van paus Honorius iii, waarin staat dat het Ro-
meinse recht in onbruik is geraakt.41 Het is vrijwel zeker ingegeven door de Franse
koning, die het Romeinse recht beschouwt als keizerlijk recht en tracht om zichzelf
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39 Posthumus Meyjes, Jean Gerson et l’Assemblée de Vincennes, p. 93.
40 Meijers schrijft dit in zijn verhandeling ‘De universiteit van Orléans in de xiiie eeuw’, in Tijdschrift

voor Rechtsgeschiedenis, deel 1 (1918-1919), p. 130-132. Hij citeert kritiek op deze praktijk van Pierre
Dubois (ca. 1300) en Roger Bacon. Een herziene versie van Meijers’ verhandeling is later in het Frans
verschenen als ‘L’université d’Orléans au xiiie siècle’ in Meijers’ Études d’histoire du droit, tome 3, p.
3-148. Het hier aangehaalde staat aldaar op p. 25-27, met dien verstande dat de interessante vergelij-
king van beneficia met commissariaten in deze latere versie ontbreekt. In het vervolg zal verwezen
worden naar Meijers’ Études (deel 3) en [tussen vierkante haken] naar de oorspronkelijke verhande-
ling in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (TvR), deel 1 (1918-1919), p. 108-132 en 443-488 en deel 2
(1920-1921), p. 460-518.

41 De decretale is opgenomen in het Corpus iuris canonici: X.3,50,10. Zie Ullmann, Law and Politics, p.
103. Zie ook Koschaker, Europa, p. 76-78.
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los te maken van de keizer. Van deze ontwikkeling profiteren andere universiteiten,
waaronder die in Orléans.42

Deze groeit in de 13de eeuw uit tot een toonaangevend opleidingsinstituut in
Noord-Europa, waar veel studenten uit de latereNederlanden hun heil zoeken. Be-
gin 14de eeuw wordt Orléans officieel erkend als universiteit. Tal van nieuwe werk-
wijzen die in verband worden gebracht met de postglossatoren zijn in Orléans dan
al beoefend.43 De universiteit geldt als model voor de opkomst van de postglossa-
toren. De in Orléans ontwikkelde werkwijze vindt navolging in Montpellier en
Toulouse en vindt zijn weg ook over de Alpen naar Italië.44 Een opvallend kenmerk
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42 In 1235 geeft paus Gregorius ix een bul uit waarin staat dat het voor Parijs uitgevaardigde verbod om
civiel recht te doceren niet geldt voor Orléans, als aan dat onderwijs maar niet wordt deelgenomen
door geestelijken die met zielszorg zijn belast. ZieMeijers, Études3, p. 28 [TvR, deel 1, p. 444]. Zie ook
Feenstra, ‘De universiteit van Orleans in de Middeleeuwen’ in Samenwinninge, p. 13-14.

43 Van den Bergh,Geleerd recht, p. 34-35. Van den Bergh wijst op de baanbrekende studies naar het on-
derwijs in Orléans van Meijers en Feenstra. De fundamentele studie blijft de hiervoor al aangehaalde
van Meijers. Feenstra heeft in 1985 een overzicht gegeven van het onderzoek naar Orléans sinds Me-
ijers. Zie zijn ‘L’enseignement du droit à Orléans’ in Le droit savant au moyen âge. Zie in dit werk ook
Feenstra’s ‘Influence de l’enseignement du droit romain à Orléans’. Zie van Feenstra’s hand voorts
‘De Universiteit van Orléans in de Middeleeuwen’ in Samenwinninge en ‘L’École de droit d’Orléans
au treizième siècle’ in Legal Scholarship and Doctrines of Private Law.

44 Burns,Medieval Political Thought, p. 357.

Universiteit van Orléans.
Afgebeeld is het college-
gebouw uit 1498, zoals dat
werd getekend door Ch.
Pensée in 1829, toen het op
afbraak stond. (Illustratie
uit Bulletin de la Société
archéologique et historique
de l’Orléanais, no. 7, 3e

trimestre 1960, p. 301).
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van de universiteit van Orléans is dat zij vrijwel exclusief een opleidingsinstituut is
voor geestelijken. Naast rechtenonderwijs wordt er theologisch onderwijs gegeven.
Dat gebeurt door Benedictijner monniken.45 Philips studeert naast rechten ook en-
kele jaren theologie: ‘... per pluros annos in theologia ...’, zo wordt in 1365 opgete-
kend in een rotulus van de universiteit te Parijs, waar hij dan college geeft. Mogelijk
volgt hij deze studie theologie ook in Orléans.46 In elk geval beschikt hij, blijkens
de nagelaten beschrijving van zijn bibliotheek, over de regels van Benedictus, de
Regula sancti Benedicti, tesamen gebonden (‘in uno volumine’) met één van de
handschriften van zijn Cura.47

De universiteit van Orléans heeft een grote invloed, niet alleen via de geschriften
van haar hoogleraren, maar vooral via de belangrijke maatschappelijke functies die
studenten uit Orléans na hun afstuderen uitoefenen in de samenleving. Orléans is
een bakermat voor wereldlijke geestelijken, die carrière willen maken.48 Het onder-
wijs is er nauw verweven met de Franse rechtspraktijk. Zo vindt men in de werken
van de beroemdste hoogleraren uit Orléans, Jacques de Révigny (†1296) en Pierre
de Belleperche (†1308), verwijzingen naar eigentijdse praktijkgevallen.49 Ook wor-
den geleerden uit Orléans ingeschakeld bij bestuur en rechtspraak in Frankrijk.50

De Nederlandse rechtsgeleerde Meijers oordeelt over Orléans: ‘De geschriften ha-
rer hoogleeraren zijn vol van beslissingen en questies uit de rechtspractijk van die
dagen; gewoonterechtelijke regels vormen daarbij veelal het uitgangspunt. Hunwe-
tenschappelijke opvattingen zijn in vele gevallen dezelfde als die toen in Frankrijk
in de rechtspraak de heerschende waren. Zonder overdrijving kanmen van hen zeg-
gen dat zij op menig punt het Romeinsche recht pasklaar hebben gemaakt voor een
nieuwen tijd.’51 In een recente studie over Pierre de Belleperche staat dat deze hoog-
leraar uit Orléans aan de wieg staat van de versmelting van Romeins en inheems
recht in één rechtssysteem. In Orléans begon dit proces en niet met Cynus, zoals in
Italië wel is beweerd, aldus deze studie. Uit Cynus’ werk blijkt zelfs dat deze op dit
punt schatplichtig is aan Pierre de Belleperche.52

De Cura van Philips van Leiden valt niet los te zien van deze in Orléans ge-
groeide traditie. Dat geldt te meer daar Philips zich sterk vereenzelvigt met het
Frankrijk van zijn tijd. Samen met Engeland en Vlaanderen rekent hij Frankrijk tot
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45 Meijers, Études 3, p. 28, nt 93 [TvR, deel 1, p. 444, nt 1].
46 Leupen acht dit waarschijnlijk. Zie zijn Philip of Leyden, p. 7-8.
47 Zie de Disposicio librorum magistri Phillippi de Leyden in de editie Fruin-Molhuysen, p. 486.
48 Meijers, Études 3, p. 6-17 [TvR, deel 1, p. 111-119].
49 Voor voorbeelden zie Meijers, Études 3, p. 22 [TvR, deel 1, p. 127].
50 En voor het geven van adviezen in andere landen, waaronder het Sticht Utrecht. Zo geeft een aantal
hoogleraren uit Orléans in 1316 advies in een conflict tussen de verschillende kapittelkerken in
Utrecht. Zie voor deze kwestie hoofdstuk 1.1. Daar is ook aangegeven dat Philips van Leiden zijn oor-
spronkelijke Cura voor Willem v ‘verpakt’ als een advies van de Universiteit van Orléans. Philips is
zelf natuurlijk ook een voorbeeld van een geleerde uit Orléans die in dienst treedt van landsheren, te
weten de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht.

51 Meijers, Études 3, p. 23-24 [TvR, deel 1, p. 128-129].
52 Bezemer, Pierre de Belleperche, p. 44-45.
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de ‘geordende landen’, zo schrijft hij.53 Laatdunkend schrijft hij daarentegen over
het Duitse rijk (regnum Alemanniae), dat een gebrek aan juristen kent.54 Hij signa-
leert ook dat Frankrijk veel geleerden telt en vernieuwers van het recht, dit in te-
genstelling tot de Duitsers, die in mindere mate studeren, zulks ‘tot groot nadeel,
verderf en schade van hun samenleving’.55 Als Hollander zou hij in Orléans deel
moeten uitmaken van deNatio Alemanie, de Germaanse natie, waarin de studenten
uit het Duitse rijk verenigd zijn. In deze natie in Orléans hebben studenten uit de
latere Nederlanden steeds een hoofdelement gevormd.56 Zo niet Philips. Hij treedt
toe tot de Picardische natie van de studenten uit Noord-Frankrijk en Vlaanderen en
wordt in 1349 zelfs procurator van deze natie, die in permanente onmin leeft met
de Germaanse natie.57

De nalatenschap van de juristen uit Orléans kenmerkt zich door een veelvuldig
gebruik van distinctiones, onderscheidingen. In latere literatuur wordt Orléans nog
steeds in verband gebracht met ‘vele subtiele argumenten en onderscheidingen’.58

Het maken van onderscheidingen is nog altijd kenmerkend voor de rechtsgeleerd-
heid: tegenover privaatrecht bijvoorbeeld staat publiekrecht en tegenover absolute
rechten staan relatieve of persoonlijke rechten. Philips van Leiden werkt in zijn
Cura in de traditie van Orléans. Enkele belangrijke distinctiones in zijn werk zijn
wij al tegengekomen. Zo onderscheidt hij de Romeinsrechtelijke leges van inheem-
se statuta.59 Ook maakt hij onderscheid tussen rechten die tijdelijk zijn verstrekt,
zoals huur en pacht, en rechten die voor altijd (‘eeuwig’) zijn overgedragen, name-
lijk in eigendom.60 We zullen nog zien dat een belangrijke distinctio bij hem ook is
die tussen hogere en lagere vorsten.61

Onlosmakelijk verbonden met Orléans is de naam van Jacques de Révigny (Ja-
cobus de Ravanis, †1296). Hij geldt als de grootste hoogleraar uit Orléans. Anders
dan de meeste van zijn collega’s kiest hij voor de universiteit en niet voor een we-
reldlijke carrière. Slechts de laatste jaren van zijn leven brengt hij door als bisschop
van Verdun. Hij wordt genoemd naar het plaatsje Révigny in Lotharingen. Verla-
tiniseerd heet hij eigenlijk Jacobus de Ravenneio, hetgeen later door Italianenwordt
omgezet in de Ravenna of de Ravanis.62 Niet alleen zijn naam is in feite fout tot ons
gekomen. Hij schrijft commentaren op de Codex en de Instituten, maar een deel
van zijn werk wordt door sommige 16de-eeuwse uitgevers ervan aanvankelijk fou-
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53 Casus 60,31.
54 Casus 38,6.
55 Casus 6,14.
56 Meijers, Études 3, p. 24 [TvR, deel 1, p. 129].
57 Zie voor deze kwestie Feenstra en Ridderikhoff, ‘Philips van Leiden, procurator van de Picardische
Natie in Orléans’, p. 167-184. Philips moest toetreden tot de Picardische natie vanwege de ligging van
Leiden aan de (Oude) Rijn. Deze rivier werd gezien als de grens tussen beide naties.

58 Meijers, Études 3, p. 102 en p. 42-43 [TvR, deel 2, p. 484 en deel 1, p. 454].
59 Zie hoofdstuk 1.4.
60 Zie hoofdstuk 2.6.
61 Zie hoofdstuk 5.4.
62 Meijers, Études 3, p. 60-61 [TvR, deel 1, p. 473].
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tief toegeschreven aan anderen, te weten Petrus de Bellapertica63 en Bartolus.
Jacques de Révigny moet geboren zijn tussen 1230 en 1240. Zijn belangrijkste

leermeester in Orléans is Jean de Monchy. Waar hij in zijn werk verwijst naar
opvattingen van zijn meester, dominus meus, is vrijwel steeds Jean de Monchy be-
doeld.64 Jean de Monchy is mogelijk de geestelijk vader van de persona repraesen-
tata, veel later persona ficta genoemd. Deze voorloper van wat wij nu een rechts-
persoon noemen wordt genoemd in de Lectura over het Digestum vetus65 van
Jacques de Révigny, en hij schrijft de constructie toe aan zijn meester.66 Philips van
Leiden verwijst naar deze Lectura van Jacques de Révigny in verband met een door
hem in zijn Cura aangesneden huwelijksrechtelijk probleem.67

De belangrijkste werken van Jacques de Révigny zijn overgeleverd in de vorm
van collegedictaten, opgetekend door toehoorders (reportatores) van hem in Or-
léans.68 Daarnaast is een werk van zijn hand over leenrecht overgeleverd,Quaestio-
nes de materia feudorum. Er is slechts een fragment bekend van dezeQuaestiones,
dat is uitgegeven door Feenstra.69 Er is wel beweerd dat het leenrecht niet werd on-
derwezen in Orléans, maar dat is onjuist. Een tijdgenoot van Philips van Leiden,
Jean de la Ferté, geeft er in de jaren twintig en dertig van de 14de eeuw aantoonbaar
colleges over. In de tweede helft van de 14de eeuw verwijst de Orleanese hoogleraar
Bertrand Chabrol daar nog herhaaldelijk naar.70 Philips van Leiden zelf beschikt
blijkens de beschrijving van zijn bibliotheek over collegeaantekeningen die onder
andere de Libri feudorum betreffen.71 In zijn Cura verwijst hij meer dan veertig
maal naar dit leenrecht.
Jacques de Révigny verlaat zeven jaar voor zijn overlijden alsnog de universiteit

vanOrléans om zich tot bisschop van Verdun te laten wijden. Uit deze periode, van
1289 tot zijn dood in 1296, is slechts bekend dat hij in voortdurende onmin met de
burgers van Verdun leeft. Deze ruzies brengen hem ertoe in 1296 naar Rome te rei-
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63 Dit is ontdekt door Meijers, zie zijn Études 3, p. 73-75 [TvR, deel 1, p. 484-485].
64 Meijers, Études 3, p. 62 [TvR, deel 1, p. 474].
65 Het Digestum vetus bestaat uit Digesten 1 tot en met 24, titel 2.
66 Feenstra, ‘Influence de l’enseignement du droit romain à Orléans’, in Le droit savant au moyen âge, p.

ii, 49. Zie van Feenstra ook ‘De universiteit van Orleans in de Middeleeuwen’ in Samenwinninge, p.
16. Zie in het bijzonder van Feenstra ‘The Legal Person Concept’ in Helmholz en Zimmermann (red.),
Itinera Fiduciae, p. 314-315, waarin Feenstra afstand neemt van de heersende opvatting in de rechts-
historische literatuur dat dit concept voor het eerst zou zijn ontwikkeld door paus Innocentius iv
(1243-1254). Zie voor deze kwestie ook hoofdstuk 1.2.

67 Casus 61,53. Zie ook Feenstra, Philip of Leyden, p. 56.
68 In de serie ‘Rechtshistorische Studies’ zijn vrij recent enkele bijdragen verschenen over het werk van
Jacques de Révigny. Het gaat om L.Waelkens, La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny. Edi-
tion et analyse de sa répétition sur la loi De quibus (D.1,3,32), Leiden 1984. C.H. Bezemer, Les répéti-
tions de Jacques de Révigny. Recherches sur la répétition comme forme d’enseignement juridique d’un
inventaire des textes, Leiden 1987. L.J. van Soest-Zuurdeeg, La Lectura sur le titre De actionibus (Inst.
4,6) de Jacques de Révigny. Édition du texte, précédée de prolégomènes, Leiden 1989.

69 Feenstra, ‘Quaestiones de materia feudorum de Jacques de Révigny’ in Fata iuris romani, p. 310 e.v.
70 Zie hiervoor Feenstra en Duynstee, ‘Une quaestio disputata de Jean de la Ferté, professeur à Orléans
au xive siècle’ in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 60 (1992), p. 320.

71 Zie de volgende paragraaf in dit hoofdstuk.
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zen. Voordat hij de Eeuwige Stad bereikt sterft hij onderweg.72 Het hart van Jac-
ques de Révigny ligt in de academische wereld. Daarin kan hij op eigen wijze zijn
gang gaan. Hij verkleedt zich als student om zo een dispuut aan te bindenmet Fran-
ciscus Accursius. Deze oudste zoon van de beroemde Accursius (van deGlossa or-
dinaria) wordt in 1274 verbannen uit Bologna, waar hij hoogleraar is, en wijkt uit
naar Frankrijk om daar voorlezingen te geven. In Orléans krijgt Franciscus een ge-
voelig lesje in disputeren, zo deelt Cynus de Pistoia mee.73 De colleges van Jacques
de Révigny schijnen evenmin saai te zijn geweest. Sprekend over de Digestentekst
9,1,3 (schadevergoeding bij letsel) zegt hij: ‘Er wordt geen rekening gehouden met
aantasting van het uiterlijk, maar wel met gederfde inkomsten uit arbeid en voor
herstel gemaakte kosten. Hier wordt gesproken over mannen; bij hen behoeft men
geen zorg te hebben over hun uiterlijk. Dat iemand mooi is, is immers een gave van
de natuur. Zo is het ook bij bomen: de ene boom is bijzonder mooi vergeleken met
de andere. Hetzelfde geldt bij andere levende wezens. Maar bij vrouwen zou men
wellicht rekening moeten houden met aantasting van het uiterlijk.’74

Behalve discussies over vrouwelijk schoon schijnt men in Orléans ook het glas
niet te hebben gemeden. Dat moge blijken uit een sneer die Pierre de Belleperche
uitdeelt aan het adres van Jacques de Révigny. Pierre is in zijn werk in algemene zin
behoorlijk kritisch over zijn grote tijdgenoot, maar echt bont maakt hij het pas in
zijn repetitio over de Codextekst 2,3,1. Hij betwist daarin dat een bepaalde opvat-
ting van Jacques de Révigny inderdaad aan deze professor moet worden toege-
schreven. De opvatting is namelijk onjuist, aldus Pierre de Belleperche, die daaraan
toevoegt: ‘Zo dronken was deze Jacques nou ook weer niet.’75

3.6 De geleerde juridische bronnen van Philips van Leiden

Hiervoor zagen we dat Philips zich bij het schrijven van zijn Curamede baseert op
bekende geleerden alsHostiensis, Cardinalis, Archidiaconus en Johannes Andreae.76

We kunnen daar Innocentius nog aan toevoegen. Bedoeld is paus Innocentius iv (ca
1200-1254), die een omvangrijk commentaar op het Liber Extra schrijft: Super li-
bros quinque decretalium. Philips beschikt ten dele over, uiteraard met de hand ge-
schreven, werken van deze vooraanstaande juristen, zo blijkt uit de nagelaten be-
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72 Meijers, Études 3, p. 63 [TvR, deel 1, p. 475].
73 In zijn commentaar op C.7,47,1. Zie Meijers, Études 3, p. 59 en p. 117-118 [TvR, deel 1, p. 472 en deel
2, p. 500]. De befaamde discussie met Accursius heeft mogelijk eerder, al in 1260 plaatsgehad, zo blijkt
uit recent onderzoek. Zie daarvoor Soetermeer, ‘Recherches sur Franciscus Accursii’ in Tijdschrift
voor Rechtsgeschiedenis 51 (1983), p. 32-33.

74 ‘Sed in mulieribus forte haberetur ratio deformitatis’. Lectura Digesti veteris, over D.9,1,3. Zie
Spruit/Feenstra, Textus iuris romani, nr 147.

75 ‘Non credo quod istud fuit dictum domini ja. Istud ultimum dictum scriptorum non est verum. Non
fuit ita ebrius ja.’ Zie Bezemer, Pierre de Belleperche, p. 37-38.

76 In § 4 van dit hoofdstuk.
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schrijving van zijn bibliotheek.77 Hij noemt de SummaHostiensis, een bekend werk
vanHostiensis over het Liber Extra uit circa 1250,Archidyaconus super sextum, het
commentaar van Archidiaconus op het Liber Sextus uit het begin van de 14de eeuw,
Innocentius super decretales, eveneens daterend uit omstreeks 1250 en scripta super
sextum librum decretalium, uitgetrokken uit In libros decretalium novella com-
mentaria van Johannes Andreae, dat dateert uit omstreeks 1340.78 Verder vermeldt
Philips nog Tractatus sive apparatus Johannis Andreae super regulas iuris, een on-
derdeel van Johannes’ commentaar op het Liber Sextus.
Alleen al met deze veel aangehaalde auteurs beschikt Philips over een respecta-

bele bibliotheek. Een vergelijkbare juridische boekenverzameling in het middel-
eeuwse Holland is tot op heden niet aangetroffen.79 Wel in de zuidelijker gelegen
landen. Ter vergelijking kunnen de juridische werken dienen die zijn nagelaten in
het testament van Jean de Hocsem (1279-1348), een tijdgenoot van Philips en af-
komstig uit Hoegaarden in het hertogdom Brabant. Hij studeert net als Philips in
Orléans (en in Parijs). Na zijn studie wordt hij kanunnik in Luik, in welke stad hij
een belangrijke rol speelt. Jean beschikt over werken van onder anderen Innocenti-
us, Hostiensis, Archidiaconus, Johannes Andreae en Guillelmus Durantis (ca 1230-
1296).80 Ook Philips heeft in zijn bibliotheek een exemplaar van het Speculum iuris
vanGuillelmusDurantis, eenmiddeleeuws standaardwerk over procesrecht. De bi-
bliotheek van Jean de Hocsem loopt kortom gelijk op met een deel van de bronnen
waarover Philips van Leiden beschikt. Er is nóg een opmerkelijke overeenkomst
tussen Jean en Philips. Net als de jurist uit Leiden81 ziet Jean deHocsem zichzelf als
praktijkjurist. Hij omschrijft zichzelf als rudis (onervaren, onkundig), in tegenstel-
ling tot de magistri, dat wil zeggen de geleerden die doceren aan de universiteiten.
Van hem zijn echter enkele juridische adviezen bekend die wijzen op een gedegen
juridische opleiding.82 Deze adviezen gaan onder andere over de vraag of een bis-
schop door verjaring bepaalde gezagsrechten kan verkrijgen. Het voor Orléans zo
kenmerkende instrument van de distinctiowordt door Jean op ruime schaal gehan-
teerd bij het beantwoorden van de vraag. Voor zijn argumenten zoekt hij steun bij

82 3 geleerd recht in theorie en praktijk

77 Opgenomen in de editie Fruin-Molhuysen, p. 473-489. Aanvullende gegevens over de hierin opgeno-
men werken zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek.

78 Feenstra wijst op de mogelijkheid dat Philips dit uittreksel zelf heeft gemaakt. Zie Feenstra’s Philips
van Leyden en zijn bibliotheek, p. 25.

79 Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 36. Feenstra wijst bijvoorbeeld op de boekenlijst
in het testament uit 1371 van Volprecht van derWoude, met wie Philips van Leiden bekend is geweest.
Die lijst bevat slechts enkele titels. Zie hiervoor ook Feenstra’s ‘Ouvrages de droit Romain’ in Tijd-
schrift voor Rechtsgeschiedenis 28 (1960), p. 439-530. Philips verwijst zelf naar Volprecht van derWou-
de (Volperdo de Wouda) in zijn kleinere tractaat De formis et semitis reipublicae utilis et facilius gu-
bernandae. Zie het begin van dit tractaat in de editie Fruin-Molhuysen, p. 439.

80 Feenstra, ‘Les “Flores utriusque iuris” de Jean de Hocsem’ in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 31
(1963), p. 493-494 en noot 33.

81 Zie § 3 van dit hoofdstuk.
82 Aldus oordeelt Feenstra in ‘Les “Flores utriusque iuris” de Jean de Hocsem’, p. 494. De persoonlijke
ontboezeming van Jean staat in de inleiding van diens Flores utriusque iuris: ‘Non enim scribomagistris,
sed rudibus qualis ego sum ...’. Zie Feenstra, ‘Les “Flores utriusque iuris” de Jean de Hocsem’, p. 489.
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Hostiensis, Archidiaconus, Johannes Andreae en Johannes Monachus (Cardina-
lis).83 Een ware wapenbroeder van Philips van Leiden.
Philips beschikt echter over nog veel meer werken dan de hiervoor genoemde.

Behalve de later Corpus iuris civilis en Corpus iuris canonici genoemde verzamelin-
gen van Romeins en canoniek recht in zijn bibliotheek zijn vooral de werken inte-
ressant van hoogleraren in het canonieke recht. Naast de al genoemde werken van
Hostiensis, Archidiaconus, Innocentius, GuillelmusDurantis en Johannes Andreae
verdienen nadere aandacht werken van Henricus Bouhic, Dinus de Mugello, Lam-
bert de Salins, Guillelmus de Monte Lauduno, Paulus de Liazariis, Genselinus de
Casangiis en Bartholomeus Brixiensis.84

Henricus Bouhic (Bohic, Boich, ca 1310-1350) is een gezaghebbend hoogleraar
canoniek recht in Parijs in het tweede kwart van de 14de eeuw. Hij studeert civiel
recht inOrléans en haalt in zijn werk veel opvattingen aan van civilisten van die uni-
versiteit.85 Bohic studeert canoniek recht in Parijs en behaalt daar zijn doctoraat in
de beide rechten omstreeks 1335. Tot aan zijn dood in 1350 doceert hij in Parijs
canoniek recht. Hij is auteur vanDistinctiones op hetDecretum en op het Liber Ex-
tra. Philips beschikt over een exemplaar van de Distinctiones, dat blijkens de be-
schrijving van zijn bibliotheek uit drie delen bestaat. Het is een erg belangrijk werk
voor hem. Bouhic geeft bijvoorbeeld een compleet overzicht van opvattingen van
middeleeuwse juristen over prescriptio, het verkrijgen van zaken door verjaring.86

Een aantal van de door hem genoemde verjaringstermijnen neemt Philips van Lei-
den over in zijn Cura.87 Verder neemt hij delen van Bohics werk integraal over in
zijnCura, deels met en deels zonder bronvermelding, hetgeen overigens niet onge-
bruikelijk is in de middeleeuwen.88 Een volgende, nu te bespreken bron van Philips
bedient zich evenzeer van deze praktijk.
Het gaat om Dinus de Mugello (†1303) van wiens handDe regulis iuris is, waar-

over Philips van Leiden beschikt. Dinus de Mugello is hoogleraar in Bologna van
1279 tot aan zijn dood in 1303. Het betreffende werk is een commentaar op de Re-
gulae iuris die staan aan het slot van het Liber Sextus. Hoewel handelend over dit
canoniekrechtelijke werk is het commentaar van Dinus vooral civilistisch van aard.
Dinus is goed bekendmet de opvattingen uitOrléans en haalt inDe regulis iurismet
regelmaat Jacques de Révigny aan, zonder deze overigens te noemen. Eenmaal
slechts citeert hij hem met naam.89 Dinus doceert behalve in Bologna ook in Rome.
Hij is de leermeester van een van de bekendste postglossatoren, Cynus de Pistoia.90
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83 Feenstra, ‘Les “Flores utriusque iuris” de Jean de Hocsem’, p. 494-497.
84 De verwijzingen in de Cura naar deze en andere bronnen zijn opgenomen in bijlage 3.
85 Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 12.
86 In zijn commentaar over X.2,26,17. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 312-313.
87 Casus 27,7, met een schrijffout. In plaats van ‘... sin autem, praescribitur xl annis ...’ moet gelezen wor-
den ‘... sin autem non, praescribitur xl annis ...’. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 55 nt 133.

88 Feenstra, Philip of Leyden, p. 55 en Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 24.
89 Meijers, Études 3, p. 118-119 [TvR, deel 2, p. 501-502] en Feenstra, Philips van Leyden en zijn biblio-

theek, p. 23.
90 Voor Dinus zie ook Ullmann, Law and Politics, p. 106 en 184.
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Vermeldenswaard is verder Lambert de Salins (Lambertus de Salinis, hoogleraar
in Orléans omstreeks 1300). Blijkens de beschrijving van zijn bibliotheek beschikt
Philips over Distinctiones super digesto vetere et codice van deze geleerde. Philips
beschrijft ze als deDistinctiones domini Lamberti de iure civili. In de tekst van zijn
Cura verwijst hij er niet met name naar. In Lamberts tijd genieten diensDistinctio-
nes grote bekendheid, vooral onder juristen uit Orléans.91 Met name in de latere
Nederlanden worden de Distinctiones van Lambertus, ‘een typisch Orleanees ge-
schrift’92, veel gebruikt. De editio princeps van zijnDistinctiones super digesto vete-
ri verschijnt in 1513 in Gent, zij het dat deze foutief wordt toegeschreven aan de
Bolognese hoogleraar Lambertus de Ramponibus.93 Lambert is sterk geïnspireerd
door zijn leermeester in Orléans, Pierre de Belleperche. Hij is minder bekend ge-
worden dan deze, maar staat wel te boek als de laatste van de professoren uit de
bloeitijd van Orléans in de 13de eeuw.94 Hij is ook een typische vertegenwoordiger
van Orléans. Paus Bonifatius viii verleent hem het recht om benoemd te worden
in alle kerkelijke ambten, hoewel hij een bastaard is.95

Dan valt nog te wijzen op Guillelmus de Monte Lauduno. Hij is hoogleraar in
Toulouse omstreeks 1314 en schrijft een commentaar op deClementinen, waarover
Philips beschikt in zijn bibliotheek. Guillelmus (‘Wilhelmus’ volgens Philips)
treedt na zijn academische carrière als dominicaan in dienst van het pauselijke hof
te Avignon en wordt in 1321 aartsbisschop van Vienne. Hij maakt deel uit van de
kring rond de befaamde Franse jurist Johannes Faber (Jean Faure, actief omstreeks
1350).96 Guillelmus deelt met hem het inzicht dat de keizer niet regeert over alle
volkeren, omdat het keizerrijk grenzen kent. Hij neemt stelling tegen de visie van
de Duitse jurist Johannes Teutonicus dat de middeleeuwse (Duitse) keizer de op-
volger is van de Romeinse keizer en verwijt Johannes dit uit louter vaderlandslie-
vendemotieven (favor patriae) naar voren te brengen.97 Johannes Teutonicus wordt
overigens ook als bron gebruikt door Philips van Leiden. Hij haalt Johannes’ com-
mentaar op het Decretum enkele malen aan, maar in de editie Fruin-Molhuysen
worden die aanhalingen ten onrechte toegeschreven aan Johannes Andreae. De fou-
ten zullen wel ontstaan zijn omdat Philips de naam Johannes blijkens de editio prin-
ceps afkort met een eenvoudig ‘io’.98 Johannes Teutonicus (†1245) doceert in de eer-
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91 Alleen al Meijers heeft vijf handschriften van dit werk gesignaleerd, Feenstra voegt er nog een zesde
aan toe. Zie Feenstra’s ‘Ouvrages de droit Romain’ in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 28 (1960), p.
449-450 en noot 12. Voor Lambert de Salins zie ook Meijers, Études 3, p. 106-108 en 147 [minder uit-
gebreid in TvR deel 2, p. 487-488].

92 Aldus Feenstra, ‘De universiteit van Orleans in de Middeleeuwen’ in Samenwinninge, p. 28.
93 Zie hiervoor Feenstra’s ‘Une édition inconnue des Distinctiones super Digesto Veteri de Lambert de
Salins’ in zijn Fata iuris Romani, p. 173-182 alsmede ‘Influence de l’enseignement du droit romain à
Orléans’ in Feenstra’s Le droit savant au moyen âge, p. ii, 51.

94 Feenstra, ‘De universiteit van Orleans in de Middeleeuwen’ in Samenwinninge, p. 21.
95 Meijers, Études 3, p. 106 [TvR, deel 2, p. 488] en Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p 23.
96 Dit blijkt uit verwijzingen in Fabers belangrijkste werken. Zie Von Savigny,Geschichte des römischen

Rechts, Band VI, p. 40-45.
97 In zijn commentaar op Clementinen 2,9. Zie Leupen, Philip of Leyden, p. 154 en 158-159.
98 De foute verwijzingen zijn ontdekt door Feenstra en staan in casus 40,9, casus 55,19, casus 59,3 en ca-

03 Timmer 66-90:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:15 PM  Pagina 84



ste helft van de 13de eeuw canoniek recht in Bologna.99

In de beschrijving van zijn bibliotheek noemt Philips nog werken van Paulus de
Liazariis (†1356) en Genselinus de Casangiis (Jesselin de Cassagnes, †1334). Beide
werken zijn toegevoegd aan een handschrift met de Clementinen. De twee door
Philips genoemde auteurs hebben commentaren op deze Clementinen geschreven.
Verondersteld mag worden dat hij deze commentaren geheel of gedeeltelijk in zijn
bezit heeft. Paulus de Liazariis is ten tijde van Philips’ leven hoogleraar in Bologna,
Genselinus de Casangiis in Montpellier. Genselinus vertolkt net als de in de vorige
alinea genoemde Guillelmus de Monte Lauduno inzichten uit de kring rond Jo-
hannes Faber.100 Het denken van deze juristen moet grote invloed hebben uitgeoe-
fend op dat van Philips van Leiden. Ook noemt Philips nog een werk van Bartho-
lomeus Brixiensis, tot stand gekomen tussen 1234 en 1241,Quaestiones dominicales
et veneriales. Het is een standaardwerk op het gebied van canoniek recht.
In de bibliotheek bevinden zich blijkens Philips’ eigen beschrijving nog Scripta

et dicta magistralia super decima Collacione et tribus libris Codicis. Dit zijn aante-
keningen van colleges, vrijwel zeker uit Orléans en mogelijk van Philips’ eigen
hand. DeDecima collatio is de benaming voor deLibri feudorum (het leenrecht) dat
in de middeleeuwen is toegevoegd aan het Corpus iuris civilis.101 De Tres Libri van
de Codex vormen het belangrijkste onderwerp van Philips’ geleerde juridische
commentaar in de Cura. Deze collegeaantekeningen lijken de basis te hebben ge-
vormd voor de oorspronkelijke, korteCura die Philips heeft aangeboden aan graaf
Willem v.102

Uit dit overzicht van bronnen van Philips van Leiden valt af te leiden dat deze
niet alleen wordt geïnspireerd door de algemeen gebruikte werken van de bekend-
ste middeleeuwse juristen, maar dat hij daarnaast sterk is beïnvloed door specifiek
Frans juridisch denken, meer in het bijzonder door de aan de universiteit van Or-
léans ontwikkelde traditie. Verder moeten we nog wijzen op de eerder in dit hoofd-
stuk103 al genoemde Bernardus de Parma (†1266). Hij schrijft omstreeks 1240 in
Bologna een omvangrijk glossenapparaat op het Liber Extra.104 Aan de universiteit
van Parijs geeft Philips van Leiden omstreeks 1365 onderricht over dit belangrijke
onderdeel van het canonieke recht. Hij kent dus het werk van Bernardus, maar uit
de nagelaten beschrijving van zijn bibliotheek blijkt niet dat hij er persoonlijk over
beschikt. Wel verwijst hij in zijn Cura talloze malen naar een zekere Bernardus,
waarmee Bernardus de Parma moet zijn bedoeld. Steeds brengt Philips de naam
Bernardus in verband met verwijzingen naar de canones, enkele malen zelfs maakt
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sus 75,39. Zie Feenstra’s Philip of Leyden, p. 33.
99 Voor Johannes Teutonicus zie Bautz, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band iii, 596-
599.

100 Leupen, Philip of Leyden, p. 159.
101 Zie voor het leenrecht § 8 in dit hoofdstuk.
102 Zie hoofdstuk 5.8.
103 Zie § 4 in dit hoofdstuk.
104 Voor Bernardus de Parma zie Schrage,Utrumque Ius, p. 93-94, Burns,Medieval Political Thought, p.
380 en 662 en Ullmann, Law and Politics, p. 180.
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de Cura in verband met Bernardus’ naam melding van ‘glossen’ op het canonieke
recht.105 Ook noemt hij hem in één adem met Hostiensis, Johannes Andreae en
Archidiaconus106 en met Johannes Monachus.107 Vooral het plaatsen van Bernar-
dus’ commentaren in één verband met die van de hier genoemde juristen maakt het
hoogstwaarschijnlijk dat Philips doelt op Bernardus de Parma. Bernardus is een be-
langrijke bron voor Philips. Na Accursius is hij één van de meest aangehaalde juri-
dische auteurs in deCura. Niettemin is Bernardus in de literatuur tot nu toe niet of
nauwelijks opgevoerd als bron van Philips.108 Op het eerste gezicht is niet duidelijk
of Philips direct uit Bernardus’ werk put of via andere auteurs, bijvoorbeeld Bohic.
Maar aangenomen moet worden dat hij zelf beschikt over het Liber Extra mét het
glossenapparaat van Bernardus.109 Bernardus de Parma moet niet verward worden
met een andere Bernardus die Philips noemt in zijn Cura.110 Hij haalt hem aan als
schrijver vanDe cura rei familiaris, een kort politiek tractaat dat deel uitmaakt van
Philips’ bibliotheek.111 In de beschrijving van zijn bibliotheek noemt Philips voorts
nog twee werken van een andere Bernardus, getiteld Speculum en Meditationes.
Het gaat hier om werken van Bernardus Clarevallensis.112 Philips plaatst ze in een
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105 Verwijzingen naar Bernardus staan in casus 2,24, in casus 4,26, in casus 20,7, in casus 32,32, in casus
33,8 en 9 en 10, casus 39,14, casus 45,23 en 28, casus 58,11, casus 64,5, casus 66,4, casus 75,55, casus
78,30, casus 80,7 en casus 83,19, 22 en 24. Het verband tussen Bernardus en glossen wordt gelegd in ca-
sus 2,24, casus 33,8 en casus 80,7. De aanhalingen in casus 32 en 39 staan in het door Philips overge-
schreven werk van Johannes van Borselen (zie hoofdstuk 1.4), die in casus 33 in het overgenomenwerk
van Bouhic (zie hiervoor in deze paragraaf).

106 In casus 45,28.
107 In casus 58,11. In de editie Fruin-Molhuysen staat ‘... notata fuerunt per Bernardum (...), vide plenius
per Ioannem Monachum et Cardinalem...’. Hierbij wordt in een voetnoot aangetekend dat ‘et’ ont-
breekt in de editio princeps. Dit laatste is inderdaad zo en dat is ook logisch, want Johannes Monachus
ís Cardinalis.

108 Feenstra, die het belangrijkste onderzoek naar Philips’ bronnen heeft gedaan, baseert zich daarvoor
primair op de werken die Philips in zijn eigen bibliotheek had. Overigens signaleert Feenstra zelf al dat
Philips in zijn Cura ook auteurs aanhaalt van wie hij blijkens de beschrijving van de bibliotheek geen
werken in bezit heeft. Bernardus noemt hij echter niet. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 55-58. Leu-
pen wijst wel op een verwijzing naar Bernardus, en wel die in casus 2,24. Volgens hem gaat het hier om
Bernardus de Botone, een naam waaronder Bernardus de Parma (of Parmensis) ook bekend is. Zie
Leupens Philip of Leyden, p. 192 met nt 289. Het is vrijwel uit te sluiten dat Philips in zijn werk doelt
op een andere bekende Bernardus, te weten Bernardus de Pavia. Deze laatstgenoemde Bernardus, ook
een professor in Bologna, brengt een halve eeuw vóór Bernardus de Parma omstreeks 1190 een groot
aantal decretalen samen in een vijfdelig werk. Het is de eerste van de hiervoor, in § 4 van dit hoofdstuk,
genoemde compilationes die later zijn opgegaan in het Liber Extra (1234). Het is op dit Liber Extra dat
Bernardus de Parma zijn glossen schrijft en het is ditzelfde Liber Extra waarover Philips van Leiden
doceert in Parijs. Voor Bernardus de Pavia en zijn werk zie Ullmann, Law and Politics, p. 169. Zie ook
Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, p. 284.

109 Feenstra deelde mij dit mee in een gesprek over deze kwestie.
110 In casus 76,13.
111 Dit tractaatje van deze Bernardus is (waarschijnlijk ‘per ongeluk’) afgedrukt in de editio princeps van
de Cura uit 1516. Philips bewaarde een exemplaar van het tractaatje bij een handschrift van zijn eigen
Cura, zo blijkt uit de beschrijving van zijn bibliotheek. Van Bernardus’ tractaat bestaan talloze manu-
scripten. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 25-26 en Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 14. Zie
voor deze kwestie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 94 en 137. Leupen veronderstelt dat Philips zich
voor de titel van zijn eigen werk heeft laten inspireren door de titel van Bernardus’ tractaat.

112 Zie de editie Fruin-Molhuysen, p. 483 nt 4.
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opsomming van vergelijkbare werken, vooral gebeden.113

Een andere bron van Philips die tot nu toe niet is herkend in de literatuur is ene
Garsias.114 Het gaat hier vrijwel zeker om Johannes Garsias Hispanus, die in de ja-
ren zeventig en tachtig van de 13de eeuw canoniek recht doceert in Bologna. Hij
schrijft enkele commentaren op pauselijke decretalen en een meer algemeen werk
over canoniek recht, Quaestiones de iure canonico. Philips noemt Garsias in casus
45, een onderdeel van de Cura dat opvallend rijk is aan aanhalingen van andere ju-
risten. Dat is ook het geval in de passages die Philips overneemt van Johannes van
Borselen115 en Henricus Bohic.116 Mogelijk is ook casus 45 gedeeltelijk overgeno-
men van een andere auteur. Die indruk wordt nog versterkt omdat Philips in deze
casus tweemaal een ‘Hugo’ aanhaalt.117 Het zou hier gaan omHugo de Sancto Vic-
tore.118 Deze van oorsprong Duitse theoloog, mysticus en veelzijdig geleerde leeft
van ca 1096 tot 1141.119 Eenmaal worden in de Cura ook, in één en dezelfde zin,
Tancredus de Bononia (Bologna) en Petrus de Sampsona aangehaald.120 Beiden zijn
canonist. Van het tweetal is Tancredus veruit de bekendste. Hij leeft en werkt in
zijn geboortestad Bologna van ca 1185 tot ca 1235.121 Over Petrus de Sampsona is
weinig meer bekend dan dat hij een tijdgenoot van Tancredus is.122 Vrijwel zeker is
het incidentele aanhalen van deze juristen door Philips terug te voeren op het over-
schrijven door hem van een gedeelte van het werk van Bohic.123

3.7 Overige (rechts)bronnen van Philips van Leiden

In de beschrijving van zijn bibliotheek noemt Philips 42 boeken, die hij heeft ge-
taxeerd. Als iemand ze wil lenen moet er een waarborgsom voor worden betaald,
zo bepaalt hij bij testamentaire beschikking. Uit de beschrijving blijkt ook dat de
bibliotheek verdere boeken bevat ‘die hier niet getaxeerd zijn’.124 Bovendien blijken
veel van de beschreven volumina verschillende handschriften te bevatten. Zo zagen
we in de voorgaande paragraaf dat werken van Paulus de Liazariis en Genselinus de
Casangiis zijn toegevoegd aan een handschrift met de Clementinen. Tot op heden
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113 Staaltjes van deze Bernardus haalt Philips aan in casus 84,41 en 84,45 van zijn Cura, temidden van een
overdaad aan citaten uit de Bijbel.

114 Casus 45,11.
115 Zie hoofdstuk 1.4.
116 Zie hoofdstuk 2.6.
117 Casus 45,18 en 30.
118 Zie voetnoot in de editie Fruin-Molhuysen bij casus 45,18.
119 Zie Bautz, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band ii, 1148-1151.
120 In casus 80,8.
121 Bautz,Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band xi, 489-490. Zie ook Burns,Medieval Po-

litical Thought, p. 686-687.
122 Bautz, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band xxiii, 1097-1101.
123 Zie daarvoor het begin van deze paragraaf.
124 Zie de editie Fruin-Molhuysen, p. 487-488.
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is slechts één werk uit de nagelaten bibliotheek teruggevonden.125 Ook in dat ene
deel bevinden zich meerdere titels, waaronder de befaamde Egmondse kroniek (de
geschiedschrijving van het Hollandse gravenhuis) met een lijst van Hollandse gra-
ven en gravinnen tot en met Willem ii, een geschiedschrijving over de Hollandse
graven en Utrechtse bisschoppen van de hand van Johannes de Beka (Chronicon
episcoporum traiectensium et comitum hollandiae), een theologisch tractaat van Ni-
colaus de Lyra, een geschiedenis van de verwoesting van Troje van de hand van
Guido de Columnis, de door Willem v verleende stadsrechten aan Weesp, enkele
verzoekschriften aan de graaf en een verslag van ongeregeldheden in Leiden in
1362.126 Van alles wat, mag men wel zeggen.
Het werk van Johannes de Beka is erg belangrijk voor Philips. Aangetoond is dat

veel van het historischemateriaal in deCura is ontleend aan dezeChronicon.127Het
teruggevonden manuscript van de Chronicon uit Philips’ bibliotheek is het oudste
dat thans nog voorhanden is.128 Het is daarmee van grote waarde voor het eigentijd-
se onderzoek naar deze middeleeuwseHollandse geschiedschrijver. Johannes is een
tijdgenoot van Philips van Leiden en hij moet zijn Chronicon hebben geschreven
voormedio 1346, omdat hij zwijgt over gebeurtenissen na die tijd.129 Philips verwijst
naar hem in zijn Cura en omschrijft hem daar als presbyter, priester.130 In Philips’
werkwordt Johannes de Beka voor het eerst aantoonbaar zo genoemd. Later is deze
benaming gangbaar geworden, hoewel de schrijver van de Chronicon eigenlijk heer
Jan Beke heet.131 Deze draagt zijn werk op aan zowel de Utrechtse bisschop Jan van
Arkel als aan deHollandse graafWillem v.Hij schrijft dat het streven vandeUtrecht-
se bisschoppen en Hollandse graven met elkaar samenhangt en niet te scheiden is.
Het werk kan ook in ideologisch opzicht van groot belang zijn geweest voor Philips,
die zowel de Hollandse graaf als de Utrechtse bisschop dient, hoewel die twee maar
al te vaak in onmin met elkaar leven, ook nog in Philips’ tijd. Johannes ontpopt zich
als een diplomaat. Wanneer Utrechtse en Hollandse voorstellingen dreigen te bot-
sen neemt hij een tussenstandpunt in.132 Philips zelf is meer uitgesproken. In zijn
Cura bericht hij vrij uitgebreid over de oorlog tussen Holland en Utrecht in 1374-
1375.133 Als het krijgsgeweld woedt is Philips in dienst van de Utrechtse bisschop
Arnoud van Hoorn, maar zijn loyaliteit ligt duidelijk aan de Hollandse zijde. Hij
schetst echter niet bisschop Arnoud als tegenstander van de Hollandse graaf Al-
brecht, als wel het stadsbestuur van Utrecht. Dat is in die tijd in handen van de gil-
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125 Het is beschreven door Lieftinck, ‘Een handschrift uit de bibliotheek van Philips van Leyden’ in Jaar-
boekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, 38 (1946), p. 177-191.

126 Dit verslag is uitgegeven door Lieftinck in zijn in de vorige noot genoemde verhandeling.
127 Zie Leupen, Philip of Leyden, in het bijzonder p. 109-114.
128 Bruch, Chronographia Johannis de Beke, p. xxi en xii.
129 Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving, p. 82. Zie ook Bruch, Chro-

nographia Johannis de Beke, p. v.
130 Casus 60,26.
131 Bruch, Chronographia Johannis de Beke, p. vi-vii.
132 Romein,Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving, p. 82-86.
133 Het grootste deel van casus 61 is hieraan gewijd. Zie de paragrafen 13-42.
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den en elders in zijn werk geeft Philips er blijk van dat te verfoeien.134

Philips beschikt in zijn bibliotheek ook over een boekmet stadsrechten vanHol-
land en Zeeland, daarnaast haalt hij in zijnCura enkele malen de Zeeuwse Keur aan,
het in 1256 te boek gestelde Zeeuwse landrecht. Als klerk, werkzaam in de kanse-
larij van de graaf van Holland, heeft hij ongetwijfeld toegang tot veel meer bronnen
dan die waarover hij bericht in de beschrijving van zijn bibliotheek. Een aanwijzing
daarvoor vormt het feit dat Philips in de 16de eeuw in verband wordt gebracht met
een verzameling historische stukken van de Hollandse grafelijkheid uit de periode
1285-1348. Dat doet de Leidse geleerde Janus Dousa (Jan van der Does, †1604) in
een beschrijving van deze verzameling, die toebehoort aan een tijdgenoot van hem,
waarschijnlijk de Vlaamse edelman Barlarus (Daniël van Berlaere, 1533-ca 1598).
Bij één van de stukken schrijft Dousa dat dit afkomstig is ‘uit de perkamenten co-
dex van de heer Barlarius’ en dat het ‘door Philips van Leiden (naar het schijnt) eer-
tijds is geschreven’.135 Dousa is de afschrijver van een Hollandse vertaling van het
in zijn tijd al eeuwenoude Friese landrecht, het Landrecht der Vriesne.136 Het hand-
schrift waarop hij zich baseert komt ook uit de verzameling van Barlarus en het
Hollands waarin het is geschreven stamt waarschijnlijk uit de 14de eeuw. Omdat
Dousa zelf een verband legt tussen de verzameling en Philips van Leiden wordt ook
in een moderne tekstuitgave van dit landrecht niet uitgesloten dat Philips als mees-
ter-klerk van de grafelijke kanselarij de hand heeft gehad in het (laten) vervaardigen
van deze vertaling van het Friese recht.137

Tot slot verdient nog een bron vermelding die ook wordt genoemd in de be-
schrijving van Philips’ bibliotheek, te weten Consultatio dubii super confirmacione
comitis Flandrie Roberti. Dit korte tractaat gaat over de vraag of de graaf van Vlaan-
deren een door een van zijn voorgangers verleend privilege aan een stad mag her-
roepen. Deze materie heeft alles te maken met het hoofdonderwerp waaraan Phi-
lips’ Cura is gewijd.

3.8 Leenrecht

Naast het Romeinse en het canonieke recht ontstaat in de middeleeuwen een derde
groot stelsel van recht, het leenrecht.138 Het regelt de feodale verhoudingen tussen
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134 Zie hoofdstuk 6.6.2. Voor Philips’ stellingname in de Hollands-Utrechtse oorlog zie Leupen, Philip of
Leyden, p. 69-70 en 146-148.

135 ‘Ex volumine membranaceo Domini Barlarij a Philippo de Leidis (ut videtur) antiquitus exarato’. Zie
Bostoen, ‘Barlarus als de bezitter vanDousa’s brontekst’ inBreuker (red.),Landrecht derVriesne, p. 237.

136 Het staat ook bekend als het Oude Schoutenrecht en is tot stand gekomen tussen ca 1100 en ca 1250.
Zie Algra, ‘Rechtshistorische aspecten van het Landrecht der Vriesne’ in Breuker,Landrecht der Vries-
ne, p. 92.

137 Breuker, Landrecht der Vriesne, p. 6.
138 Voor het leenrecht zie De Monté ver Loren-Spruit,Hoofdlijnen, p. 58-71 en Van den Bergh, Geleerd

recht, p. 20 en 33. Zie ook Heirbaut,Over lenen en families enOver heren, vazallen en graven. Voor-
al voor de ontstaansgeschiedenis van de Libri feudorum zie Reynolds, Fiefs and Vassals, p. 215-230.
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leenheren en hun leenmannen. Deze verhoudingen staan weliswaar in dienst van
wat wij nu het openbaar bestuur noemen, maar juridisch voltrekken zij zich oor-
spronkelijk binnen de sfeer van het privaatrecht. In de loop der tijd worden zij ge-
leidelijk naar de sfeer van het publiekrecht getrokken. In de 11de eeuw is deze over-
gang al een feit. Er bestaat dan een apart stelsel van leenrecht met eigen regels,
bijvoorbeeld op het gebied van erfrecht. Het leenrecht is dan nog wel gewoonte-
recht. Stelselmatige behandeling en interpretatie van dit recht wordt pas mogelijk
als het in geschreven vorm wordt verzameld. Dat gebeurt halverwege de 12de eeuw
door de Milanese consul Obertus de Orto in Bologna. Zijn werk heet aanvankelijk
Consuetudines feudorum en staat al snel bekend als de Libri feudorum. Dit opgete-
kende, van oorsprong Langobardische leenrecht, wordt bewerkt en aangevuld op
de universiteiten en bereikt omstreeks 1220 zijn definitieve versie. Daarvoor tekent
de civilist Hugolinus (†1235). Door zijn toedoen worden de Libri feudorum als
tiende boek toegevoegd aan de oorspronkelijk negen boeken tellende Novellae
(nieuwere keizerlijke constituties) van het Corpus iuris civilis. In de middeleeuwen
staat dit deel van het Corpus dan bekend als deDecima collatio. In moderne edities
van het Corpus iuris zijn de Libri feudorum niet meer opgenomen.
Bekende commentatoren van het leenrecht zijn Andreas de Isernia (†1316) in

zijn Super usibus feudorum en Baldus de Ubaldis in zijn Commentaria ad libros
feudorum. Philips van Leiden verwijst in zijn Cura meer dan veertig keer naar de
Libri feudorum. We moeten daarbij voor ogen houden dat voor Philips het leen-
recht integraal deel uitmaakt van de leges. Dat is belangrijk omdat we nog zullen
zien dat volgens hem een ‘lagere vorst’, zoals een graaf, anders dan de keizer en een
koning geen inbreuk mag maken op de leges.139 Het Romeinse recht, inclusief het
leenrecht, is voor hem heilig. In oudere literatuur over Philips van Leiden wordt
wel beweerd dat hij uit is op de ondergang van het leenstelsel, maar dat is onzin.
Philips lijkt zich eerder druk te maken over de mogelijke teloorgang van het leen-
stelsel, over een in zijn ogen onjuiste toepassing ervan, zoals we hiervoor hebben
gezien.140
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139 Zie daarvoor hoofdstuk 5.4.
140 In hoofdstuk 2.1. Zie voor het belang van het leenrecht voor Philips van Leiden en het onderwijs daar-
over in Orléans ook § 5 van dit hoofdstuk.
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4 De plicht om rechten
‘ongeschonden te bewaren’

4.1 Zaken buiten de handel

Op tal van plaatsen in zijn Cura schrijft Philips van Leiden dat het publiek belang
gaat boven particuliere belangen.1 Hij parafraseert daarmee een leidend beginsel in
de Romeinse Digesten, namelijk dat met private contracten geen inbreuk kan wor-
den gemaakt op het publiekrecht.2 Philips van Leiden gaat zelfs nog een stap ver-
der. Verkrijgende verjaring kan nooit afbreuk doen aan ‘het publieke recht’, schrijft
hij in zijn Cura. Ook verordeningen of beschikkingen, zelfs die van de vorst, mo-
gen geen inbreuk maken op het publiekrecht, betoogt hij.3

Nergens in zijn Cura geeft Philips een nauwkeurige eigen omschrijving van het
onderscheid tussen publiek en particulier. De middeleeuwse juristen nemen deze
tweedeling over uit het Romeinse recht. In het meer didactische en orthodoxe deel
van de Cura, zijn eigenlijke commentaar op de Tres Libri, leidt Philips deze twee-
deling af uit de Codex.4 Hij geeft aan hoe uit een bepaald keizerlijk voorschrift
blijkt dat geen enkel privilege, aan wie ook verstrekt, inbreuk kanmaken op het pu-
bliekrecht.5 Het Romeinse recht onderscheidt scherp tussen wat publiek en privaat
is. Het geeft aan dat zaken zich óf in een particulier vermogen bevinden óf op grond
van het natuurrecht aan alle mensen gemeenschappelijk behoren. ‘Sommige zijn
publiek, sommige behoren aan een universitas (gemeenschap, corporatie), andere
aan niemand toe’, aldus de Justiniaanse Instituten.6 Gemeenschappelijke zaken zijn
volgens de Instituten de lucht, stromend water, de zee en de stranden. Publiek zijn
alle rivieren en havens. Zaken die aan een universitas toebehoren zijn zaken die zich
in steden bevinden, zoals theaters en renbanen. En zaken die aan niemand toebe-

1 Zie bijvoorbeeld casus 5,4: ‘… publica privatum superant …’, casus 16,4: ‘… privatum cessat concur-
rente publico …’ en casus 62,4: ‘… publica utilitas debet anteferri privatae …’.

2 D.2,14,38: ‘Ius publicum privatorum pactis mutari non potest’. Zie voor deze gevleugelde woorden en de
talloze variaties erop elders in deDigesten: Kaser, ‘Ius publicum und ius privatum’ inZeitschrift der Savig-
ny-Stiftung für Rechtsgeschichte, RomanistischeAbteilung 103 (1986), p. 1-101, in het bijzonder p. 75-88.

3 Casus 76,2-3: ‘Nota, quod praescriptio temporis iuri publico non debet obsistere. (...) Nota, quod re-
scripta sive literae ipsius principis iuri publico non obsistunt seu derogant, quod dic supra casu V,3.’

4 Over het ‘meer didactische en orthodoxe’ deel van de Cura zie hoofdstuk 5.8.
5 Casus 7,5 over C.10,32,28: ‘Et ibi notare potes, quod nulla praerogativa concessa aliquibus iuri publi-

co derogat ...’
6 Inst.2,1 pr.: ‘... modo videamus de rebus. Quae vel in nostro patrimonio vel extra nostrum patrimoni-

um habentur. Quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam uni-
versitatis, quaedam nullius’.
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horen (res nullius) zijn heilige zaken (res sacrae), die aan goddelijk recht onderwor-
pen zijn.7

Het klassieke Romeinse recht gebruikt verschillende namen voor deze publieke
zaken, maar twee verzamelnamen springen eruit. Dat zijn res publicae en res uni-
versitatis. Met res publicae, niet te verwarren met de respublica als middeleeuwse
belangengemeenschap, worden de zaken van de Romeinse staat bedoeld, met res
universitatis de zaken van andere overheden, zoals steden. In latere literatuur over
het Romeinse recht worden deze zaken doorgaans aangeduid als res extra commer-
cium, zaken buiten de handel.8 Hoewel de klassieke Romeinse juristen deze bena-
ming niet hanteren, geeft zij goed weer wat een hoofdkenmerk is van de res publi-
cae. Deze zijn inderdaad niet-verhandelbaar en daarop wordt met nadruk gewezen
in het klassieke Romeinse recht. Zo staat daarin dat bepaalde zaken niet te koop
zijn, ‘zoals heilige en gewijde plaatsen of zaken buiten de handel (quorum commer-
cium non sit) bijvoorbeeld openbare terreinen die (...) voor publiek gebruik dienen,
zoals het Marsveld’.9 Wie zo’n zaak toch wil verkopen gaat zijn boekje te buiten.
Het Justiniaanse Romeinse recht bepaalt dat eigendomsoverdracht tot stand komt
door traditio, overgave, van de verkochte zaak.10 Daarvan kan geen sprake zijn bij
publieke zaken. Het Corpus iuris civilis zegt dat een verkoper het eigendomsrecht
op een perceel grond niet kan overdragen als hij zelf dat eigendomsrecht niet
heeft.11 De verkoop van publieke zaken is niet formeel verboden, maar eenvoudig
uitgesloten omdat particulieren niet kunnen beschikken over de eigendom van deze
zaken. De Romeinen hanteren dezelfde logica die rechtenstudenten nu nog wordt
voorgehouden op de universiteit: ‘Kan ik het Paleis op de Dam verkopen?’, pleegt
de docent te zeggen. ‘Natuurlijk kan ik dat, maar ik kan het nooit leveren en dus
pleeg ik dan wanprestatie.’ Een vanzelfsprekendheid als deze past bij een volwas-
sen rechtsstelsel. Het klassieke Romeinse recht kent overigens wel specifieke regels
die staatszaken beschermen. Zo zijn ‘heilige en gewijde zaken’ en ‘zaken die pu-
bliek eigendom van het Romeinse volk en van steden zijn’ uitdrukkelijk uitgezon-
derd van verkrijgende verjaring.12 Zelfs het openbaar bestuur kan voor publiek
gebruik bestemde zaken niet zomaar in de verkoop doen. Het bestuur, de magi-
straten, later de keizer, is namelijk geen eigenaar van deze zaken, maar beheert deze
namens het Romeinse volk.13
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7 Inst.2,1,1 en 2,1,6 en 7.
8 Zie hierover Vegting, Publiek domein en zaken buiten den handel, verschenen in het Frans als Do-

maine public et res extra commercium, in het bijzonder § 2 en 7. Ook Meijers heeft over deze kwestie
geschreven. Zie ‘Publiek domein en zaken buiten den handel’ in Meijers’ Verzamelde privaatrechtelij-
ke opstellen.

9 D.18,1,6,pr. In dezelfde zin ook Inst.3,19,2.
10 Het klassieke Romeinse recht kent uiteenlopende leveringshandelingen, maar in het Justiniaanse recht

is traditio voor alle zaken de enige leveringshandeling. Zie Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen,
§ 113.

11 D.41,1,20, pr.
12 D.41,3,9: ‘... exceptis rebus sacris, sanctis, publicis populi Romani et civitatium ...’.
13 Vegting, Publiek domein en zaken buiten den handel, p. 39 en Domaine public et res extra commer-

cium, p. 34-35.
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De middeleeuwse juristen kennen deze bepalingen uit het Justiniaanse Romein-
se recht en zullen er met afgunst kennis van hebben genomen. In hun tijd is van een
vergelijkbare rechtsorde geen sprake meer. Er is, sinds de kroning van Karel de
Grote in 800, weliswaar een ‘Romeinse’ of ‘Roomse’ keizer, maar deze slaagt er niet
in de middeleeuwse voortzetting van het voormalige Romeinse rijk als keizerrijk
bijeen te houden. In het keizerrijk van de middeleeuwen beschikken allerlei vorsten
als particuliere eigenaren over goederen die ze niet alleen verkopen, maar ook daad-
werkelijk leveren. Zoals we hebben gezien verkoopt de bisschop van Utrecht in juli
1334 in feite zijn hele Sticht aan de graven van Holland en Gelre.14

4.2 Utilitas publica

Philips van Leiden verzet zich in zijnCura tegen praktijken als deze. Het genoem-
de voorbeeld, de feitelijke verkoop van een heel land, is extreem en ook uitzonder-
lijk, maar wel realiteit. Veel vaker laat de middeleeuwse praktijk de vervreemding
uit een vorstelijk erfgoed zien van minder omvangrijke rechten. Maar bij elkaar op-
geteld kunnen ze leiden tot een behoorlijk verlies van inkomsten en zeggenschap.
Philips van Leiden staat niet alleen. Lucas de Penna wijst er met nadruk op dat ook
vervreemdingen van minder belang het koninkrijk schade berokkenen. De wolf eet
immers ook het lam op in kleine stukjes, schrijft hij beeldend.15

Het publiek belang wordt in de middeleeuwen mede dankzij het overgeleverde
klassieke Romeinse recht onderkend. De klassieke Romeinse juristen brengen in
hun teksten het publiekrecht steeds in verbinding met de utilitas publica, het pu-
blieke nut.16 De Romeinse jurist Julianus gaat er in de 2de eeuw na Christus nader
op in. Zijn opvatting, opgenomen in het Justiniaanse recht, luidt dat in het (Ro-
meinse) recht ‘veel oplossingen tegen de regels van de logica in voor het algemeen
nut zijn aanvaard’.17 De begaanheid met het publiek belang van het klassieke Ro-
meinse recht wordt na de val van Rome in het jaar 476 overgenomen door de chris-
telijke kerk. Deze ‘leeft volgens Romeins recht’. Ecclesia vivit lege Romana, zegt de
Lex Ribuaria, één van de opgetekende Frankische volksrechten uit de 7de eeuw.18 In
de 9de eeuw, na de zogenaamde ‘Karolingische renaissance’ van Karel de Grote, dra-
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14 Zie hoofdstuk 2.6.
15 Commentaar op C.11,59,7: ‘Sic enim frustratim lupus comedit agnum’. Zie Leyte,Domaine et doma-

nialité publique, p. 273.
16 Zie Johnston, ‘The General Influence of Roman Institutions of State and Public Law’ in Carey Miller

and Zimmermann (edd.), The Civilian Tradition and Scots Law, p. 90. Zie ook Kaser, ‘Ius publicum
und ius privatum’ in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung
103 (1986), p. 1-101. Zie voor de pogingen van middeleeuwse juristen om voort te borduren op de Ro-
meinse opvattingen over publiekrecht Chevrier, ‘Les critères de la distinction du droit privé et du droit
public’ in Études d’histoire du droit canonique, p. 841-859.

17 D.9,2,51,2: ‘Multa autem iure civili contra rationem disputandi pro utilitate communi recepta esse in-
numerabilibus rebus probari potest.’

18 Van Caenegem,Over koningen en bureaucraten, p. 164-165.
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gen geestelijken deze visie over op het wereldlijke gezag. De in 862 gestorven Ser-
vatus Lupus, abt te Ferrières, gaat in drie koningsspiegels (Specula regum) van zijn
hand uitgebreid in op de utilitas publica. Deze gebiedt volgens hem dat het wereld-
lijk gezag in praktijk brengt wat de geestelijkheid leert. Zijn tijdgenoot Sedulius
Scotus, een Ierse geestelijke die leeft en werkt in Luik, ontwikkelt soortgelijke
ideeën in zijn tractaat De rectoribus christianis. De christelijke heerser die hij hier-
in beschrijft moet volgens hem regeren ten dienste van het publiek belang: ad utili-
tatem reipublicae.19 John of Salisbury (†1180) schrijft over het publiek belang in
zijn Policraticus. Daarin stelt hij dat de vorst de dienaar is van de utilitas publica en
daarom een ‘publiek persoon’ in zich draagt.20 Ook stelt hij in de Policraticus con-
sequent dat de utilitas publica altijd voor gaat in geval van botsing met private be-
langen.21 Eenzelfde stellige opvatting zal Philips van Leiden later verkondigen in
zijnCura. Ook zinspeelt Philips op de ‘publieke persoon’ door te schrijven dat een
vorst en zijn voorgangers een en dezelfde juridische persoon vormen.22

Over Philips’ ideeën aangaande het publiek belang is opgemerkt dat ze zo ab-
stract zijn dat velerlei uitleg mogelijk is.23 Philips zelf deelt mee dat de respublica zo
wordt genoemd omdat zij betrekking heeft op de gehele bevolking: quia ad respec-
tum est totius populi.24 Dat is inderdaad een zeer algemene beschrijving, die meer
vragen oproept dan zij beantwoordt. Philips is daarmee overigens in goed gezel-
schap.Accursius stelt publiek nut gelijk aan het behartigen van gemeenschapsbelang
(quod in communi servatur, id est publica utilitas).25 Bernardus Papiensis schrijft in
het laatste decennium van de 12de eeuwdat iemand vrijelijk kan beschikken over zijn
eigen rechten, maar niet over rechten die hij uitoefent ten nutte van de gemeenschap
(pro communi utilitate). Huguccio (ca 1200), een tijdgenoot van Papiensis, evenals
deze een canonist en schrijvend over de privileges van geestelijken, verduidelijkt dit
utilitate in een glosse in zijn Summa. Het is alles wat de geestelijkheid in haar geheel
begunstigt (favore omnium clericorum).26 Volgens Johannes Andreae is het openba-
re nut in het geding als de belangen van ‘allen’ worden geraakt.27 De Engelse theo-
loog en filosoof William of Ockham (ca 1280-1349) stelt dat de keizer bepaalde
rechten samen met het volk houdt. Deze ‘publieke rechten’ mag hij niet vervreem-
den omdat hij daarmee schade toebrengt aan het publiek belang.28
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19 Ullmann, Law and politics, p. 240-241.
20 Policraticus, IV,2: ‘Publicae ergo utilitas minister (...) et in eo personam publicam gerit’. Zie Kantoro-

wicz, The King’s Two Bodies, p. 95-96. Zie ook Walther, Imperiales Königtum, p. 81.
21 Ullmann, Law and Politics, p. 255-256.
22 Casus 37,14. Zie hiervoor § 6 in dit hoofdstuk.
23 Leupen, Philip of Leyden, p. 215.
24 Tabula Tractatus 1,1.
25 Glosse op D.2,14,38. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 68.
26 Riesenberg, Inalienability, p. 70-71.
27 Novella commentaria, commentaar op X.2,2,12. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 76. Deze auteur

merkt op dat Johannes hiermee ‘bijna woord voor woord’ een opvatting van Hostiensis herhaalt.
28 Riesenberg, Inalienability, p. 20 en 143. Hierbij moet worden aangetekend dat volgens Guilhelmus de

Ockham de keizer zijn macht ontleent aan het volk, dat zijn oorspronkelijke zeggenschap aan hem
heeft gedelegeerd.
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4.3 Het leerstuk van de onvervreemdbaarheid van vorstelijke rechten

In algemene zin ontwikkelt zich dus allengs in de middeleeuwen de doctrine dat
rechten die van belang zijn voor de respublica niet vervreemdmogenworden uit het
vorstelijke erfgoed. Alvorens op dit leerstuk in te gaan moeten we eerst vaststellen
wat onder vervreemding wordt verstaan. Vervreemding, alienatio, wordt in het
Corpus iuris civilis omschreven als de overgang van eigendom.29 Daar beginnen di-
rect al de problemen. Voor de Romeinen is duidelijk wat onder eigendom dient te
worden verstaan. Hoewel in het klassieke Romeinse recht eigendom, dominium,
nergens helder gedefinieerd wordt, betreft het wel een recht dat geldend gemaakt
kan worden tegenover iedereen.30 Het is, zoals wij tegenwoordig zeggen, een abso-
luut recht. Staat eenmaal vast dat iemand beschikt over dit recht met betrekking tot
een bepaalde zaak, dan kan niemand hem dat recht met succes betwisten. In de mid-
deleeuwen is de situatie minder helder. Allerlei vormen van aanspraak die iemand
op een zaak kan hebben worden dan onder het eigendomsbegrip gebracht. Zo zegt
Hostiensis dat ook het verlenen van hypotheek en erfpacht moet worden be-
schouwd als alienatio, ook al wordt bij vestiging van deze rechten op een zaak nu
juist géén eigendom overgedragen.31 Elders in zijn werk definieert Hostiensis alie-
natio dan ook ruimer dan zuivere eigendomsoverdracht. Volgens hem valt onder
deze vervreemding elke handeling waardoor bezit van een zaak direct of uiteinde-
lijk verloren kan gaan.32

Hostiensis tracht hiermee in te spelen op de middeleeuwse praktijk, waarbij in
grote delen van Europa wordt gewerkt met een eigendomsbegrip van Germaanse
oorsprong. Daarbij wordt geen scherp onderscheid gemaakt tussen de eigendom
zelf en de daarvan afgeleide beperkte zakelijke rechten. Verschillende partijen kun-
nen daardoor aanspraken op een bepaalde zaak geldend maken. Dat leidt tot een
diffuus eigendomsbegrip en dat wordt nog versterkt door rechtsbetrekkingen als
die tussen leenheer en leenman. Middeleeuwse juristen onderscheiden de eigendom
in dominium directum en dominium utile. De eerstgenoemde, directe vorm van ei-
gendom komt volgens hen toe aan de leenheer, de tweede, afgeleide vorm van ei-
gendom aan een leenman. In het verlengde hiervan wordt ook aan bijvoorbeeld erf-
pachters en opstallers wel dominium utile toegedicht.33 In de praktijk kan het
hebben van erfpacht in de middeleeuwen op termijn leiden tot het verwerven van
een zaak. Als men dan ook nog bedenkt dat in middeleeuwse akten termen als
grondrente en erfpacht naast elkaar worden gebruikt, alsof zij op hetzelfde recht
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29 C.5,23,1: ‘... est autem alienatio omnis actus per quem dominium transfertur.’
30 Feenstra,Romeinsrechtelijke grondslagen, nr 81.Dominium heeft in Romeinse oren niet geklonken als

ons woord ‘eigendom’. De betekenis ervan is ‘heerschappij’.
31 Summa aurea. Rubrica De rebus ecclesiae alienandis: ‘... in tractatu largo modo accipitur alienatio quia

prohibetur etiam contractus per quod dominium non transfertur, ut hypotheca, emphyteusis ...’ Zie
Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 263-264.

32 Summa aurea. Rubrica Quid sit alienatio en Commentaria over X.3,13,5. Zie Riesenberg, Inalienabi-
lity, p. 59.

33 Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen, § 84.
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duiden, dan wordt duidelijk hoe dit alles afbreuk doet aan een helder eigendoms-
begrip. Zo worden ook cijns (tijns) en erfcijns (erftins) de ene maal gebruikt in de
zin van erfpacht of huur, de andere maal in de zin van grondrente. Een eigenaar is
kortom in de middeleeuwen veel minder zeker van zijn zaak dan onder het klassie-
ke Romeinse recht of onder het huidige burgerlijke recht.34 Een helder criterium
om te weten wat van wie is in de middeleeuwen is vast te stellen in wiens vermogen
een recht valt.35 Wie langere tijd feitelijk over een zaak beschikt verwerft quasi au-
tomatisch de eigendom ervan, soms ook nog eens formeel door verjaring.
In de middeleeuwen wordt eigendom, dominium, steeds in verband gebracht

met het uitoefenen van gezagsrechten. Nu oefent een eigenaar natuurlijk tot op ze-
kere hoogte steeds gezag uit, maar in de moderne tijd is dat beperkt tot het be-
schikken over het goed dat hij in eigendom heeft. Vooral grondeigendom levert
echter in de middeleeuwen ook zeggenschap op in publiekrechtelijke zin. Wie
grond heeft, heeft ook ‘stem in staat’ zoals eenNederlandse rechtsgeleerde dat in de
vorige eeuw heeft genoemd.36 In het werk van middeleeuwse juristen, onder wie
Hostiensis, wordt dominium ook wel omschreven als het rechtmatig bezitten van
land en macht.37

Philips van Leiden hanteert een eigendomsbegrip dat in zijn tijd nog tot ontwik-
keling aan het komen is. Zijn tijdgenoot Bartolus omschrijft eigendom als ‘het recht
om over een lichamelijke zaak volledig te beschikken, tenzij dit door de wet wordt
verboden’.38 Moderne definities van eigendom grijpen nog altijd terug op deze om-
schrijving van Bartolus.39 Baldus werkt het ‘volledig beschikken’ van Bartolus ver-
der uit en stelt dat van eigendom (dominium) in werkelijke zin alleen sprake is bij
dominium directum.40 Baldus neemt duidelijk afstand van opvattingen als bijvoor-
beeld die van Hostiensis. Dominium utile staat volgens Baldus op een lager plan.
Maar iemand die bijvoorbeeld een recht van vruchtgebruik op een goed heeft kan
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34 Voor de complexiteit van deze materie zie Hecker, Eigentum als Sachherrschaft, p. 31-36.
35 Cappon doet dit consequent in zijn onderzoek naar het testament in de middeleeuwen. Zie zijnDe op-

komst van het testament in het Sticht Utrecht.
36 J.Ph. de Monté ver Loren, Stem in staat in den loop der eeuwen, Utrecht 1942. (Rede uitgesproken bij

de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijksuniversiteit Utrecht). DeMonté ver Loren tekent
aan dat hij ‘staat’ gebruikt in de ruime zin van ‘rechtsorde’. Stem in staat betekent volgens hem ‘de be-
voegdheid om deel te nemen aan de regeling der rechtsorde’. Zie in zijn publicatie pagina 5. De situa-
tie dat grondbezit recht geeft op medezeggenschap bestaat nog in de uit de middeleeuwen stammende
waterschappen. Actief en passief stemrecht kwam er tot voor kort exclusief toe aan degenen die krach-
tens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hadden van ongebouwde onroerende zaken. Op grond
van deWaterschapswet uit 1992 is dit recht nu uitgebreid tot alle ‘ingezetenen’ van het waterschap (art.
16 en 31 Waterschapswet).

37 Sweeny en Chodorow (red), Popes, Teachers, and Canon Law in the Middle Ages, p. 66-67.
38 Commentaar op D.41,2,17,1: ‘Quid ergo est dominium? Responde: est ius de re corporali perfecte

disponendi, nisi lege prohibeatur.’ Zie Van den Bergh, Eigendom, p. 42-44. Voor een uitgebreide be-
spreking en analyse van Bartolus’ eigendomsbegrip zie Hecker, Eigentum als Sachherrschaft, p. 36-41.

39 Zoals die in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek: ‘Eigendom is het meest omvattende recht dat een
persoon op een zaak kan hebben’ (artikel 5:1 lid 1 BW).

40 Commentaar op C.4,19,4: ‘… quod quoddam est dominium quod dicitur proprietas. Et istud est do-
minium directum.’ Zie Hecker, Eigentum als Sachherrschaft, p. 42.
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weer wél zeggen dat hij eigenaar is van dat recht, zo stelt Baldus.41 Philips van Lei-
den is ook vrij zuiver in de leer. Uit de Cura blijkt dat Philips met zijn gebod dat
vorsten ‘geen afstand’ mogen doen van bepaalde rechten (se abdicare non possunt)
duidt op vervreemden, op alienare, in Romeinsrechtelijke zin. Hij schrijft dat de
bisschop van Utrecht bij zijn aantreden een eed aflegt geen kerkelijke zaken te zul-
len vervreemden.42 Hij gebruikt hiervoor de term alienare en uit de context van
deze casus blijkt dat Philips dit alienare in verband brengt met eigendomsover-
dracht in Romeinsrechtelijke zin, met het definitief laten overgaan van een recht
van het ene naar het andere vermogen.43 Hij lijkt hiermee dichtbij de opvatting van
Baldus te komen dat alleen dominium directum voor ‘echte’ eigendom kan door-
gaan, al schrijft hij dat niet expliciet. Hoewel Bartolus en Baldus tijdgenoten zijn
van Philips van Leiden is er geen enkele aanwijzing dat deze hun werk kent.
Mogelijk is Philips tijdens zijn opleiding in Orléans in aanraking gekomen met

voor die tijd baanbrekende opvattingen over eigendomsrecht, al blijft vooralsnog
onduidelijk welke rol de universiteit van Orléans precies speelt bij het totstandko-
men van een modern eigendomsbegrip.44 Maar een aanwijzing is dat Bartolus in
zijn werk verwijst naar opvattingen van Pierre de Belleperche, waaruit blijkt dat de
befaamde professor uit Orléans reeds onderscheid maakt tussen wat tegenwoordig
een persoonlijk recht en een zakelijk recht wordt genoemd.45 Hiervoor is er al op
gewezen dat de nalatenschap van Orléans in zijn bloeiperiode zich kenmerkt door
een veelvuldig gebruik van distinctiones of onderscheidingen.46 De hier bedoelde
distinctio tussen ius reale en ius personale is een opvallende onderscheiding. Een
persoonlijk recht spruit voort uit een overeenkomst en is slechts in te roepen tegen
de contractspartner. Een zakelijk recht daarentegen is gevestigd op een zaak en
daarmee in beginsel ook te handhaven jegens derden, niet zijnde contractspartners.
Daarop doelt Philips van Leiden in zijn advies aan de bisschop van Utrecht over de
verlening van bepaalde rechten aan de stad Amersfoort. Met die verlening is volgens
hem niets mis. Het gaat immers om huur (locatio), een rechtsbetrekking die tijde-
lijk dient te zijn en niet voor eeuwig mag worden aangegaan.47 Hij bedoelt dat hier
sprake is van een persoonlijk recht, gebaseerd op een contractuele betrekking die
vatbaar is voor wijziging en opzegging. In zijn advies wijst hij ook op voorgangers
van de bisschop, die het contract hebben herzien. Heel anders ligt dat als zaken in

4.3 het leerstuk van de onvervreemdbaarheid 97

41 Commentaar op C.3,33,1: ‘… tunc dico quod usufructuarius habet sui iuris dominium.’ Zie Hecker,
Eigentum als Sachherrschaft, p. 42.

42 Casus 2,25: ‘… de rebus ecclesiae Traiectensis non alienandis’. Zie ook § 4 in dit hoofdstuk.
43 Zie hoofdstuk 2.5.
44 Feenstra, Ius in re, p. 13.
45 Commentaar op D.33,2,31. In casu gaat het om een vruchtgebruik op een bepaalde zaak, dat volgens

Bartolus in stand blijft als de zaak onder verschillende eigenaren wordt verdeeld. Hij verwijst daarvoor
naar Petrus (de Bellapertica): ‘Dicit Petrus ibi creditor habet ius personale in fundo hic vero reale. Et
sic respicit totum fundum pro indiviso: ideo factum haeredis non potest praeiudicare.’ Zie Scholtens,
‘Bartolus and his Doctrine of Subjective Rights’ in Acta Juridica, 1958, p. 167.

46 Zie hoofdstuk 3.5.
47 Casus 2,21-25. Zie voor dit advies hoofdstuk 2.6.
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erfpacht (emphyteusis) worden verstrekt. Dat is een zakelijk recht en daarmee een
sterk recht. Maar als het optreden van de erfpachter schadelijk uitpakt voor het pu-
bliek belang moet de vorst volgens Philips naar zijn speciale bevoegdheden grijpen.
Dan geldt de steeds weer herhaalde stelling in de Cura dat rechten die verkregen
zijn ten koste van de respublica ongeldig zijn.48 Bij zijn bespreking van de positie
van de erfpachter baseert Philips zich op twee teksten uit de Codex, te weten
C.11,62,8 en C.11,62,13. Hij verwijst in dit verband niet naar C.11,62,12, maar deze
bepaling kan hij bij het citeren onmogelijk over het hoofd hebben gezien. Het is een
klassieke vindplaats voor middeleeuwse juristen omdat de erfpachter (emphyteuti-
carius) in deze bepaling wordt gelijkgesteld aan de eigenaar (dominus) van een
grondstuk. Mede op basis van deze Codextekst hebben de middeleeuwse juristen
de afgeleide vorm van eigendom (dominium utile) ook toegekend aan de erfpach-
ter.49 Philips moet zich er zeer wel van bewust zijn geweest dat een zakelijk recht
als erfpacht een sterk recht oplevert.
In elk geval brengt hij in zijnCura voor alle zekerheid een afschrikwekkend wa-

pen in stelling. Hij schrijft zeer stellig dat verkrijgende verjaring is uitgesloten bij
publieke rechten: contra iura publica non currit praescriptio.50 Philips schaart zich
hiermee aan de radicale kant van de opvattingen over verjaring. Hij deelt deze op-
stelling met bijvoorbeeld zijn tijdgenoot Baldus. Ook deze meent dat verkrijgende
verjaring onmogelijk is bij publieke rechten.51 Eerder zegt de Engelse jurist in ko-
ninklijke dienst Henry of Bracton (†1268) dat al. Deze stelt dat sommige rechten
zo essentieel zijn voor het publiek belang dat ze zelfs door tijdsverloop (dat is ver-
jaring) nooit het eigendom van een ander dan de vorst kunnen worden. Hij schrijft
dat de tijd niet in het nadeel van de koning werkt: nullum tempus currit contra re-
gem. Dit adagium wordt door talloze juristen in evenzovele variaties overgeno-
men.52

Bracton baseert zich, net als landgenoten van hem, sterk op kerkelijke opvattin-
gen. De kerkelijke leer van onvervreemdbaarheid wordt in Engeland veel eerder tot
norm verheven in wereldlijke zaken dan in de meeste andere landen.53 In die ande-
re landen kijkt men sterker naar het Romeinse recht bij het formuleren van de doc-
trine. Het Romeinse recht werkt wél met verjaringstermijnen, onder andere voor
kerkelijke zaken die onvervreemdbaar worden geacht. Keizer Justinianus zelf han-
teert hiervoor als criterium het tempus memoratum (‘sinds mensenheugenis’) en
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48 Casus 25, waarin Philips dit probleem aansnijdt met betrekking tot burchten in grensgebieden die in
erfpacht worden gehouden. In casus 25,8 verwijst hij naar de ongeldigheid van het recht in dit geval,
zoals beschreven in casus 5,3. Zie ook hoofdstuk 1.4 en hoofdstuk 2.1.

49 Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen, § 351. Zie van Feenstra ook ‘Dominium and ius in re alie-
na’ in zijn Legal Scholarship and Doctrines of Private Law, p. iii 112-113.

50 Casus 3,23. De term iura publica ontleent hij aan C.8,11,6.
51 Commentaar op D.1,8,3: ‘... quia iura publica omnium publicum non potest prescribi’. Zie Chevrier,

‘Les critères de la distinction’ in Études d’histoire du droit canonique, p. 857.
52 Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 164-166. Kantorowicz tast in het duister over de her-

komst van het adagium, maar wijst wel op vergelijkbare opvattingen in hetDecretum van Gratianus.
53 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 356.
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komt zo uit op een periode van hon-
derd jaar, de praescriptio centum anno-
rum.54 Middeleeuwse juristen, onder
wie Baldus, hebben hier overigens geen
moeite mee. Zij huldigen de opvatting
dat deze regel verjaring in de praktijk
onmogelijk maakt. Immers, een getui-
ge zou minimaal 114 jaar oud moeten
zijn om een aaneengesloten bezit van
honderd jaar te kunnen bezweren.
Iemand wordt vanaf zijn veertiende
pas toegelaten als getuige, aldus deze
redenering.55 Grote heersers hebben
deze gedachte dan al in praktijk ge-
bracht. Zo besluit keizer Frederik ii
om in zijn koninkrijk Sicilië de verja-
ringstermijnen van veertig en zestig
jaar voor zaken die behoren tot de fis-
cus, het vorstelijke vermogen, op te
rekken tot honderd jaar.56

Dezelfde Frederik ii bepaalt in 1231
dat het ‘onze vorsten, graven, baron-
nen, aartsbisschoppen, bisschoppen en
abten’ verboden is keizerlijke hoog-
heidsrechten of regalia ‘te vervreem-
den, te schenken of te verkopen’.57 Philips memoreert in zijn Cura dat in de Libri
feudorum de keizer ‘de andere vorsten’ voorhoudt dat zij moeten zorgen voor de
respublica en voor de belangen van de onderdanen, op zo’n wijze dat hun land en
de status van ieder individu ongeschonden blijft.58 Dat brengt ons op de medede-
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54 Nov.9. Het betreft hier een privilege voor de westerse rooms-katholieke kerk. Zie Kantorowicz, The
King’s Two Bodies, p. 180-181.

55 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 181. Lucas de Penna licht in zijn Commentaria toe dat kin-
deren beneden deze leeftijd niet beschikken over de vereiste ‘ratio’ om kennis terug te voeren op een
bron, zoals de eigen waarneming. Zie zijn commentaren op C.12,35,13 en C.12,55,1. In zijn commen-
taar op C.11,65,4 schrijft hij dat getuigen in strafprocessen minstens 20 jaar moeten zijn, hoewel in an-
dere zaken de grens van 14 jaar volstaat. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 123. Philips van
Leiden schrijft in algemene zin dat minderjarigen niet zelfstandig in rechte kunnen optreden. Zie ca-
sus 78,2.

56 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 182.
57 De tekst van deze constitutie is opgenomen in Riesenberg, Inalienability, p. 8-9: ‘Scire volumus prin-

cipes nostros, comites, barones, archiepiscopos, universos episcopos, et abbates, quod quincunque de
regalibus nostris magnum vel parvum quid tenet (nullo modo, nullo ingenio) possit ad nostra regalia
pertinens alienare, donare vel vendere (in totum vel in partem minuere) unde iura nostra regalia minu-
antur (aut subtrahantur aut damnum aliquod patiantur).’

58 Casus 9,27. Philips citeert LF.2,55

Keizer Frederik ii, geflankeerd door zijn
zoons, op een middeleeuwse miniatuur
(Hessische Landesbibliothek).
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ling van Philips van Leiden in de Tabula Tractatus van de Cura, dat volgens de
gangbare opvatting (vulgaris clamor) vorsten met een lagere rang dan de keizer on-
rechtmatig gedane schenkingen niet kunnen herroepen. De keizer zelf gaat tot zo’n
herroeping immers pas over na het aanhoren van zijn belangrijkste raadgevers, de
‘groten’. Die opvatting heeft Philips, zo laat hij weten, aangezet tot het schrijven
van zijn werk.59 Met zijn mededeling over het horen van de groten doelt Philips
mogelijk op het optreden van rooms-koning Rudolf van Habsburg (1273-1291).
Deze bepaalt in twee constituties, van 1276 en 1284, dat hij bij het vervreemden van
erfgoed moet samenwerken met de groten van het rijk, zijn belangrijkste leenman-
nen. In de tweede constitutie staat bovendien dat vervreemdingen door zijn voor-
gangers ongeldig zijn, tenzij blijkt dat zij zijn verricht met toestemming van de
vooraanstaande leenmannen, de zogenaamde rijksvorsten.60 Die voorgangers van
Rudolf zijn Richard of Cornwall – die optreedt tijdens het Grote Interregnum van
1254-1273 als het heilige Roomse rijk feitelijk uiteenvalt – en de Hollandse graaf
Willem ii, die als rooms-koning regeert van 1247-1256. Wellicht kent Philips deze
constituties vanwege de betrokkenheid van Willem ii bij deze kwestie.
In Engeland verbiedt de hiervoor genoemde jurist Henry of Bracton in de 13de

eeuw het vervreemden van koninklijke bevoegdheden die worden uitgeoefend in
het publiek belang. Sommige rechten mogen wel gedelegeerd worden in het belang
van een soepele uitoefening ervan, zegt hij, maar ze mogen niet definitief ver-
dwijnen uit het koninklijke erfgoed.61 Ook Cynus schrijft al, in navolging van de
glosse van Accursius, over delegatie. Deze is slechts mogelijk als iemand de te dele-
geren bevoegdheid rechtstreeks ontleent aan de wet, maar niet als hij deze be-
voegdheid ontleent aan iemand anders.62 De Napolitaanse jurist Andreas de Isernia
verwerpt het vervreemden van rechten als dat zeer schadelijk is voor ‘de kroon’ (in
grave preiudicium corone).63 Dergelijke vervreemdingen kunnen volgens hem altijd
herroepen worden. Hij maakt een onderscheid tussen het overdragen van rechten
(transferre) en het definitief vervreemden ervan (totaliter a se abdicare).64 Het ge-
bruik van se abdicare stemt overeen met het woordgebruik van Philips van Leiden
in zijn stelling dat vorsten van bepaalde rechten geen afstand mogen doen.65 Ook
Johannes Andreae, een voor Philips van Leiden belangrijke bron, bedient zich van
dit se abdicare, en nog wel in een context die dichtbij de centrale stelling in deCura
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59 Tabula Tractatus 4,1. Zie hoofdstuk 1,1.
60 Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones, III,i,100 (1276) en 290 (1284). Zie Riesenberg, Ina-

lienability, p. 12-13.
61 Riesenberg, Inalienability, p. 35-36.
62 Aangehaald in Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 130: ‘... dicit glossa qui habet (iurisdictionem)

beneficio alieno, scilicet hominis, non potest demandare. Sed qui habet (iurisdictionem) beneficio le-
gis, bene potest delegare ...’. Cynus’ commentaar en de glosse betreffen D.2,1,5. Daarin staat dat
iemand alleen jurisdictie kan overdragen als hij deze krachtens eigen recht bezit en niet ontleent aan
een ander (... iurisdictionem mandare possit, qui eam suo iure, non alieno beneficio habet).

63 Constitutiones regni utriusque Siciliae glossis ordinariis commentariisque, commentaar op lib. iii, tit. 4.
Zie Riesenberg, Inalienability, p. 17.

64 Constitutiones, prooem. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 142.
65 Casus 1,7: ‘… quod principes aliqua iura habent, quae a se abdicare non possunt’.

04 Timmer 91-110:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:15 PM Pagina 100



komt. Schrijvend over merum imperium van de keizer, zijn hoogste juridische be-
schikkingsmacht, stelt Johannes dat deze macht dermate ‘verkleefd is met het ge-
beente van de keizer’ dat hij daarvan geen afstand kan doen: ‘... illud a se abdicare
non potest ...’. Deze formulering lijkt natuurlijk verbluffend veel op de woorden die
Philips van Leiden later aan het papier zal toevertrouwen.66

Een eeuw na Andreas de Isernia zegt Philips’ tijdgenoot Lucas de Penna dat be-
voegdheden die voortvloeien uit de regalia hooguit gedelegeerd mogen worden, als
dat nodig is voor een goed bestuur, maar niet definitief vervreemd. Hij noemt zul-
ke delegaties ad hoc. Lucas stelt ook vast dat behalve de keizer alle vorsten die be-
schikken over regeringsmacht (imperium vel iurisdictionem) het recht hebben deze
macht te vergroten. Dit laatste schrijft hij uiteraard ten gunste van de Siciliaanse ko-
ning, die hij dient.67 Ook de andere grote tijdgenoot van Philips van Leiden, Bal-
dus, staat op het standpunt dat een publiek recht, zoals het recht om belasting te
heffen, hooguit geconcedeerd mag worden aan een particulier persoon. Deze krijgt
dan het recht om de belastingheffing uit te voeren, maar het recht tot heffing als zo-
danig blijft bij de vorst.68 Ook Philips van Leiden bedient zich van de term conces-
sie (concessio) om aan te geven dat deze vorm van verlening van een aan de vorst
voorbehouden recht is toegestaan, bijvoorbeeld aan een stad.69

4.4 De decretale Intellecto

Al deze opvattingen betreffen het leerstuk van de onvervreemdbaarheid van rechten
die volgens de geleerde juristen essentieel zijn voor de respublica. Het zwaartepunt
van de ontwikkeling van deze leer ligt in de 13de en 14de eeuw, maar het denken ero-
ver begint al veel vroeger, vooral in kerkelijke kring. De leer zelf is gegrondvest op
canoniek recht, op pauselijke decretalen. Het ontstaan van de doctrine kan moeite-
loos gelegd worden bij de hierna te bespreken decretale Intellecto uit 1220. Het ge-
leerde juridische denken in de middeleeuwen over publieke belangen en publieke
goederen wordt pas mogelijk na de zogenaamde ‘renaissance van de 12de eeuw’,70

maar ook in de eeuwen daarvoor is de notie van enig publiek belang steeds aanwe-
zig.71

In de tijd van de ‘Karolingische renaissance’ wordt de kwestie aan de orde gesteld
door aartsbisschop Agobard van Lyon (†840). Hij beroept zich op een oud cano-
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66 Johannes’ commentaar op het Speculum iuris van Guilelmus Durandus, titel De iurisdict. omni. iudic.:
‘... opinio habet quod merum imperium sic inhaeret ossibus principis quod illud a se abdicare non po-
test ...’. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 170. Philips van Leiden schrijft in casus 1,7: ‘… quod princi-
pes aliqua iura habent, quae a se abdicare non possunt …’

67 Commentaar op C.12,29,1 en 12,59,8. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 30-31 en 158.
68 Baldus’commentaar op C.7,53,5. Zie Chevrier, ‘Les critères de la distinction’ in Études d’histoire du

droit canonique, p. 857.
69 Casus 38,10: ‘..et tales concessiones licitae sunt..’.
70 Zie Reynolds, Fiefs and Vassals, p. 20 en 25.
71 Zie § 2 in dit hoofdstuk.
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niek beginsel volgens hetwelk kerkelijke goederen niet in handen van leken mogen
zijn.72 Later schrijft ook Gratianus in zijn Decretum dat een leek geen kerkelijke
goederen kan bezitten. Is zo’n leek eigenaar van een kerk, dan moet hij onteigend
worden en advocatus (voogd) van de kerk worden. Gratianus bouwt hiermee voort
op besluiten van de eerste twee Lateraanse concilies van 1123 en 1139. Paus Alexan-
der iii (1159-1181), een leerling van Gratianus, legt deze opvatting vast in het ker-
kelijke recht middels de decretaleDe iure patronatus.73 Philips van Leiden verwijst
ernaar om zijn visie te onderbouwen dat de stad Amersfoort geen kerkelijke goe-
deren van de bisschop van Utrecht in eigendom kan houden.74 Ook elders in zijn
Cura haalt hij deze canonieke wetgeving aan.75

Het latere middeleeuwse leerstuk van de onvervreemdbaarheid, zoals dat mede
wordt ontwikkeld door legisten, wordt echter gebaseerd op één specifieke decreta-
le, en wel Intellecto.76 Philips van Leiden verwijst in zijn Cura naar deze belangrij-
ke canonieke bepaling.77 Oorspronkelijk is zij een brief van paus Honorius iii uit
1220 aan de aartsbisschop van Kalocsa in Hongarije. De paus heeft begrepen dat
koning Andreas ii (1205-1235) van Hongarije met vervreemdingen optreedt ten
nadele van het koninkrijk en van zijn honor78 als koning. Hij ontslaat hem van ver-
plichtingen (te weten afgelegde eden) die hij is aangegaan om deze vervreemdingen
niet te herroepen. De kerkvorst refereert aan een veel belangrijker eed die de koning
bij zijn aantreden zou hebben afgelegd. Daarin heeft hij gezworen ‘de rechten van
zijn rijk en de eer van de kroon ongeschonden te bewaren’. De paus grijpt in om-
dat Hongarije formeel een pauselijk leen is. Niet bekend is of de Hongaarse koning
werkelijk de aangehaalde clausule in zijn kroningseed heeft afgelegd. Feit is wel dat
binnen de kerkelijke hiërarchie met zulke clausules wordt gewerkt. Bisschoppen
die direct onder de paus ressorteren zweren sinds de 11de eeuw bij hun aantreden
dat zij geen kerkelijke goederen zullen vervreemden.79 Philips van Leiden deelt in
zijn Cura mee dat de Utrechtse bisschop zo’n eed aflegt.80 De vraag of ook konin-

102 4 de plicht om rechten ‘ongeschonden te bewaren’

72 Monumenta Germaniae Historica, Epistola, v nr 5 en 11. Zie Ullmann, Law and Politics, p. 239.
73 X.3,38,3. Zie Ullmann, Law and Politics, p. 167.
74 Casus 2,24. Zie ook hoofdstuk 2.5.
75 Casus 43,9.
76 Het toonaangevende werk over het belang van deze decretale blijft Riesenberg, Inalienability (1956).

Modernere literatuur is nog grotendeels gebaseerd op Riesenbergs werk. Zie bijvoorbeeld Leyte,Do-
maine et domanialité publique (1996), p. 266 e.v.

77 In casus 78,5. De tekst van Intellecto is via deCompilatio quinta vanHonorius iii uit 1225 opgenomen
in het Corpus iuris canonici als X.2,24,33 en luidt: ‘Intellecto iamdudum quod charissimus in Christo
filius noster Hungariae rex illustris, alienationes quasdam fecerit in praeiudicium regni sui et contra re-
gis honorem. Nos eidem regi dirigimus scripta nostra ut alienationes praedictas, non obstante iura-
mento si quod fecit de non revocandis eisdem, studeat revocare. Quia cum teneatur et in sua corona-
tione iuraverit iura regni sui et honorem coronae illibita servare, illicitum profecto fuit, si praestitit de
non revocandis alienationibus huiusmodi iuramentum. Et propterea penitus non servandum.’

78 Honor betekent letterlijk ‘eer’ maar heeft in de hier weergegeven context hoogstwaarschijnlijk een bre-
dere strekking. Zie hiervoor hoofdstuk 5.5.

79 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 350-353.
80 Casus 2,25: ‘... iuramentum episcopi, prius praestitum tam in Romana curia, quam in capitulo Traiec-

tensi, de rebus ecclesiae Traiectensis non alienandis.’
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gen een dergelijke eed afleggen in de tijd dat Intellectowordt uitgevaardigdmag dan
niet te beantwoorden zijn, in latere commentaren op de decretale wordt het bestaan
van zo’n clausule in de kroningseed zonder meer aangenomen. Deze is met andere
woorden in juridische beschouwingen een feit na het uitvaardigen van Intellecto.
Zo schrijft paus Gregorius ix in 1235 aan de Engelse koning Henry iii (1216-

1272) dat deze bij zijn kroning heeft gezworen ‘koninklijke rechten, vrijheden en
waardigheden te bewaren’. Hij schrijft erbij dat de koning deze eed heeft afgelegd
ut moris est, zoals de gewoonte is.81 Onder Henry’s opvolger Edward i (1272-1307)
wordt duidelijk dat de bedoelde clausule in de kroningseed bestaat, omdat de ko-
ning zelf er bij herhaling naar verwijst.82 Ook in Frankrijk ontstaat, zij het later,
zo’n aangepaste kroningseed. In 1364 legt koning Karel v (1364-1380) bij zijn aan-
treden een vernieuwde kroningseed af, waarin hij belooft geen belangrijke zaken te
zullen vervreemden.83 In de tweede helft van de 14de eeuw schrijft Baldus dat ‘alle
koningen in de wereld’ (omnes reges mundi) bij hun kroning moeten zweren hun
rechten en de honor van de kroon te zullen bewaren (iura regni sua conservare et
honorem coronae).84 Volgens Philips van Leiden zweert de Hollandse graaf Willem
v bij zijn iucundus adventus of ‘blijde inkomste’ dat hij geen belangrijke lenen zal
opsplitsen of vervreemden.85

Het op zich vrij starre verbod op vervreemding in Intellectowordt in latere com-
mentaren op deze decretale werkbaar gemaakt voor de praktijk. Een echte doctri-
ne ontstaat ten tijde van paus Innocentius iv (†1254). Deze ontwikkelt een criteri-
um voor het beoordelen van de ongewenstheid van vervreemdingen. Innocentius
schrijft dat de decretale niet alle vervreemdingen verbiedt, maar alleen die welke de
koninklijke functie (regalis dignitas) ernstig (graviter) schaden.86 Deze benadering
vindt navolging bij Hostiensis (†1271). Ook hij tekent aan dat men Intellecto niet
zo absoluut moet opvatten dat geen enkele vervreemding zou zijn toegestaan. Net
als Innocentius stelt hij dat voor het beoordelen van de ongewenstheid van een ver-
vreemding moet worden bekeken of deze de koninklijke functie ernstig schaadt.87

4.4 de decretale intellecto 103

81 ‘Cum igitur in coronatione tua iuraveris, ut moris est, iura, libertates et dignitates conservare regales.’
Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 355. Kantorowicz wijst erop dat Gregorius in zijn brief
passages uit Intellecto overneemt. Voor de verwijzing van Gregorius naar de kroningseed zie ook Rie-
senberg, Inalienability, p. 101. Het moet niet moeilijk geweest zijn Henry iii te laten geloven dat hij de
bedoelde belofte had gedaan. Bij zijn aantreden is hij een jongen van negen jaar oud en tot zijn twaalf-
de staat deze jeugdige koning onder voogdij van de regent WilliamMarshall, graaf van Pembroke.

82 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 347-348 en 356. Edward (‘Longshanks’) is een groot wetge-
ver en staat ook bekend als de Engelse Justinianus. Onder zijn bewind krijgen de instituties van Enge-
land vorm.

83 Zie hiervoor § 7 in dit hoofdstuk.
84 Commentaar op X.2,24,33. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 357.
85 Casus 45,53. Philips doelt hiermee op de zogenaamde ‘Kabeljauwse verbondsakte’ waarin graaf Wil-

lem deze belofte aflegt. Zie hoofdstuk 2.5.
86 Apparatus, over X.2,24,33.
87 In secundum decretalium librum commentaria, over X.2,24,33. De decretale (Intellecto) heeft volgens

Hostiensis betrekking op verveemdingen ‘... per quas graviter laeditur regalis dignitas, non intelligas
quod propter hoc interdicatur ei quod nihil possit donare vel alienare’. Zie Leyte, Domaine et doma-
nialité publique, p. 267. Zie ook Riesenberg, Inalienability, p. 116-117. Volgens Riesenberg schrijft In-
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Waarschijnlijk dankzij deze nadere precisering kan Intellecto zijn belangrijke rol
gaan spelen voor het leerstuk van de onvervreemdbaarheid. Met een absoluut ver-
bod op vervreemdingen zou de samenleving immers nooit uit de voeten hebben ge-
kund.88 Intellecto blijft lang de belangrijkste vindplaats voor juristen die zich be-
zighouden met het probleem van vervreemdingen. Baldus noemt de decretale nog
als hij stelt dat een koning de honor van de kroon geen geweld mag aandoen.89

4.5 De decretale Grandi

Behalve naar Intellecto verwijst Philips van Leiden naar een andere belangrijke de-
cretale, te wetenGrandi.90 Hij noemt beide decretalen bovendien in één enkele, be-
hoorlijk lange zin in zijn werk.91 Ten aanzien van Grandi verwijst hij niet alleen
naar de decretale zelf, maar ook naar geleerde commentaren daarop.92 Philips
schrijft, conform Intellecto, dat een vorst voor zijn rijk schadelijke vervreemdingen
ongedaan moet maken. Daaraan voegt hij toe dat een curator zulks moet doen als
‘de koning, hertog of graaf minderjarig is, of verkwistend zodat hem het beheer
over zaken ontzegd is, of geestelijk gestoord’. Dit laatste is conformGrandi.93 Deze
decretale behelst een besluit van dezelfde paus die Intellecto bruikbaar maakte voor
de praktijk, Innocentius iv (†1254). De paus stelt metGrandi de Portugese koning
Sancho ii onder curatele en benoemt Sancho’s broer Alfonso, graaf van Boulogne,
tot curator. De paus kan dat doen op grond van een leenband tussen de Heilige
Stoel en het koninkrijk. Sancho maakt er een rommeltje van in eigen land. Hij ver-
waarloost de belangen van de bevolking, van kerken, kloosters en de landsverdedi-
ging. Verder krijgen geestelijken, weduwen en kinderen niet de bescherming van de
vorst waar zij recht op hebben. Nadat Sancho diverse oproepen aan zijn adres heeft
genegeerd grijpt Innocentius in. Hij laat de troon aan Sancho, maar geeft Alfonso
alle bevoegdheden en de vrije hand om te regeren: administrationem generalem et
liberam regni.
Hierop nu leveren twee gezaghebbende canonisten, belangrijke bronnen ook nog

eens van Philips van Leiden, hun geleerde commentaar. In vrijwel gelijke bewoor-
dingen schrijven Guido de Baysio (Archidiaconus) en Johannes Andreae dat deze
vergaande bevoegdheden niet het recht inhouden om zaken te vervreemden ten
nadele van de respublica. Sterker nog, als de onder curatele gestelde vorst dit zou
doen is de curator niet vrij maar verplicht om deze vervreemdingen te herroepen, al-
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nocentius dat Intellecto ziet op vervreemdingen die de dignitas belasten (gravitur) en maakt Hostien-
sis daar graviter van. Leyte toont aan dat reeds Innocentius het criterium graviter ontwikkelt.

88 Riesenberg, Inalienability, p. 116-117
89 Consilia, I,271. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 286. Voor ‘honor’ zie hoofdstuk 5.5.
90 VI.1,8,2.
91 Casus 78,5.
92 Casus 78,4: ‘… notata per doctores …’
93 Voor deze decretale zie Riesenberg, Inalienability, p. 167-169.
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dus Archidiaconus en Johannes onder verwijzing naar Intellecto.94 Vrijwel zeker
zijn dit de commentaren op Grandi waarnaar Philips verwijst in zijn Cura, waarin
hij immers tot een soortgelijke conclusie komt als Archidiaconus en Johannes An-
dreae.
Omdat Philips’ werk in essentie handelt over de onvervreemdbaarheid van rech-

ten die van belang zijn voor de respublica hoeft het geen verbazing te wekken dat hij
Intellecto enGrandi bijna in één adem noemt. Deze decretalen zijn de belangrijkste
vindplaatsen voor de theorie van de onvervreemdbaarheid in het canonieke recht.95

Maar Philips moet nog een bijkomende belangrijke reden hebben om ook Grandi
aan te halen. In 1358 blijkt graaf Willem v, aan wie Philips zijnCura heeft opgedra-
gen, ongeneeslijk geestesziek te zijn. Hij wordt opgesloten in de grafelijke burcht in
Quesnoy inHenegouwen, alwaar hij in 1389 overlijdt.Hugo deGroot refereert nog
aan deze geestesziekte in zijn Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid
(1631). Hij schrijft daarin dat Philips van Leiden ‘gheleeft heeft ten tijde van den
dulle grave’.96 Willems jongere broer, hertog Albrecht van Beieren, treedt vanaf
1358 op als ruwaard, voogd of regent.97 Formeel blijft Willem tot aan zijn dood be-
schikken over de grafelijke rechten, maar het is Albrecht die de dienst uitmaakt.
Nu even terug naar Philips’ interpretatie vanGrandi, zoals weergegeven aan het

begin van deze paragraaf. Volgens de Cura moet een curator de voor de respublica
schadelijke vervreemdingen ongedaan maken als ‘de koning, hertog of graaf min-
derjarig is, of verkwistend zodat hem het beheer over zaken ontzegd is, of geeste-
lijk gestoord’. Deze laatste toevoeging past naadloos op de situatie in Holland sinds
1358. Met zijn verwijzing naar Grandi geeft Philips een waarschuwing aan Al-
brecht. Deze moet vooral het beleid vanWillem v voortzetten. Philips heeft iets te-
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94 Commentaar op VI.1,8,2, respectievelijk in Rosarium seu in decretorum volumen commentaria en in
In libros decretalium novella commentaria. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 168-169.

95 Feenstra, Philip of Leyden, p. 66.
96 Hugo de Groot, Inleidinge, B.I.D.2.§ 20.
97 Een ruwaard is letterlijk iemand die de rust bewaart, vgl. het Duitse ‘Ruhe warten’. Zie De Boer en

Cordfunke, Graven van Holland, p. 103.

De decretalen Intellecto enGrandi samen aangehaald door Philips van Leiden in een enkele
paragraaf (casus 78,5, kolom rechts, in de editio princeps uit 1516).
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gen de ruwaard, die op 21-jarige leeftijd als zodanig aantreedt. Niemand wense zich
een jongere als hertog, schrijft hij, omdat zo iemand niet voorzichtig is.98 Hij brengt
dit in verband met ongeregeldheden in Zeeland, die hij toeschrijft aan een verzuim
van Albrecht om een privilege voor de stad Middelburg, nog verstrekt door graaf
Willem ii, tijdig te herroepen. De onrust kon uitbreken vanwege de afwezigheid en
ziekte ‘van de vorst die nu regeert’ (Willem v). Albrecht is te snel geaccepteerd als
curator, oordeelt Philips.99

Philips heeft ook persoonlijk een appeltje te schillen met Albrecht. In de Cura
beschrijft hij hoe Albrecht tracht terug te komen op afspraken die Philips zelf eer-
der met Willem v heeft gemaakt over zijn inkomsten tijdens zijn verblijf in Avig-
non. Philips treedt daar sinds 1357 op als grafelijk gezant bij het pauselijk hof. Bij-
na een hele casus wijdt hij aan deze kwestie, doorspekt met verwijzingen naar het
Romeinse en het canonieke recht, waarmee hij wil aantonen dat Albrecht is gebon-
den aan de gemaakte afspraken.100 Uiteindelijk lijkt het goed te zijn gekomen tus-
sen de twee. In 1371 stuurt Albrecht een delegatie, waarvan Philips deel uitmaakt,
naar Avignon om daar de nieuwe paus Gregorius xi namens hem te begroeten.101

Wellicht bedriegt hier de schijn, want na terugkeer van dit tweede verblijf in Avig-
non treedt Philips uit de dienst van Albrecht en wordt hij adviseur van bisschop
Arnoud van Hoorn in Utrecht. Philips leert deze nieuwe bisschop kennen aan het
pauselijke hof in Avignon.

4.6 Juridisch één persoon

Met het oog op Philips’ opvattingen over de taak van de vorst is het van belang te
signaleren dat hij deze ziet als een instituut, een instelling. Bijna terloops deelt hij
in zijnCuramee dat een vorst met zijn voorvaderen juridisch één persoon is: ‘... en
met hen vormt hijzelf, volgens een juridische fictie, dezelfde persoon ...’, schrijft
hij.102 Deze opvatting lijkt in tegenspraak met het door hem ook aangehaalde ada-
gium par in parem non habet imperium. Volgens deze opvatting is een nieuw aan-
tredende vorst juist niet gebonden aan beslissingen van zijn voorganger. Philips van
Leiden voert dit aan als hij de vraag bespreekt of de bisschop van Utrecht gebon-
den is aan een door voorgangers gesloten contract met de stad Amersfoort.103 We
komen in Philips’Curameer van deze innerlijke tegenstrijdigheden tegen, zoals we
in het volgende hoofdstuk zullen zien. Soms zien we Philips heel stellig keuzes ma-
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98 Casus 49,12.
99 Casus 49,10-11. Over de ongeregeldheden in kwestie en de rol van het privilege daarbij uitgebreid Leu-

pen, Philip of Leyden, p. 138-142. Over het privilege zelf meer in hoofdstuk 6.6.1.
100 Casus 81,2-9. Over deze kwestie uitgebreid Leupen, Philip of Leyden, p. 49-50.
101 Philips beschrijft zijn tweede reis naar Avignon zelf in casus 82,11 en casus 73,32-34. Zie ook Leupen,

Philip of Leyden, p. 59-60.
102 Casus 37,14.
103 In casus 2,21. Zie hoofdstuk 1.2.
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ken, zoals in het geval van de de door hem gelaakte toernooien.104 Hij kiest in dat
geval voor het canonieke verbod op steekspelen, hoewel ze in het door hem hoog-
geprezen Romeinse recht worden verheerlijkt. In andere gevallen zien we hem ech-
ter hopeloos verzinken in de tegenstellingen die eigen zijn aan het geleerde recht in
de middeleeuwen. Dit kenmerk van de Cura brengt latere auteurs tot verzuchtin-
gen over de rommeligheid van het werk. In de Aantekeningen van Van der Heijden
en Hermesdorf wordt Philips’ Cura bijvoorbeeld beschreven als ‘een langdradige,
met weinig kunst geschreven verhandeling, waarin allerlei invallende gedachten in
eindeloze herhaling wederkeren.’105

In feite wordt hier gewezen op een typisch middeleeuws trekje van Philips’
schrijversarbeid. Hij is behoorlijk associatief, zoals veel van zijn tijdgenoten. Als
hem iets invalt schrijft hij dat op. Daar komt bij dat Philips in vergelijking met an-
dere middeleeuwse juristen nogal nuchter schrijft. Bloemrijke beeldspraken ge-
bruikt hij zelden, in tegenstelling tot zijn tijdgenoot Lucas de Penna, die bijvoor-
beeld de respublica voorstelt als een huwelijk tussen vorst en volk.106 Een ander
voorbeeld van zo’n beeldende beschrijving is de hiervoor107 aangehaalde van Jo-
hannes Andreae over de hoogste beschikkingsmacht die ‘verkleefd is met het ge-
beente van de keizer’. Philips vindt iets soortgelijks als hij aanvoert dat de wet in
feite samenvalt met de persoon van de keizer, maar doet dat in veel minder poëtisch
taalgebruik. In zijn Cura wordt de vorst lex animata in terris genoemd, de levende
wet op aarde.108 Zo staat het in een lange passage die Philips toeschrijft aan Johan-
nes van Borselen.109 Het is dus niet zijn eigen tekst, maar er blijkt wel uit dat dit be-
kende Romeinsrechtelijke adagium hem niet vreemd is. Justinianus zelf beroept
zich erop dat God de keizer heeft begiftigd met de wetten en hem naar de mensheid
heeft gestuurd als de lex animata, de levende wet.110 Het adagium wordt in de mid-
deleeuwen nieuw leven ingeblazen met de bestudering van Justinianus’ compilatie
van het Romeinse recht. Op de befaamde rijksdag van Roncaglia, waar Frederik i
in 1158 zijn keizerlijke hoogheidsrechten laat vastleggen, wordt duidelijk wat er-
onder wordt verstaan. De quatuor doctores uit Bologna spreken Frederik daar aan
als lex animata en zeggen dat hij als zodanig wetten kan ‘uitvaardigen, afschaffen en
maken’ en zijn ‘wil tot uitvoering kan brengen’.111 In de Glossa ordinaria van Ac-
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104 Zie hoofdstuk 2.4.
105 Van der Heijden, Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht, p. 127-130. Zie

ook bijlage 1.1.
106 Zie hoofdstuk 1.2. In hoofdstuk 5.5. zullen we nog zo’n beeldspraak van Lucas de Penna tegenkomen,

te weten over de fiscus, die volgens hem in de respublica de plaats inneemt van de maag in het mense-
lijk lichaam. Een voorbeeld van zeldzaam beeldend taalgebruik bij Philips is te vinden in casus 9,26 van
de Cura, waarin hij de vorst omschrijft als een herder en zijn onderdanen als schapen. Erg origineel is
dit echter niet, want het is ontleend aan de Bijbel (Johannes 10:11).

107 In § 3 van dit hoofdstuk.
108 Casus 32,37.
109 Casus 32,29.
110 In Nov.105,2,4, waarnaar wordt verwezen in de desbetreffende passage van de Cura.
111 Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, 22,316: ‘Tu lex viva potes dare, solvere, condere, leges

(...) rem, quocumque velis, lex animata geris’. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 129.
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cursius, en mede op grond daarvan ook in veel latere commentaren, wordt het ada-
gium op tal van plaatsen aangehaald.112

Terug nu naar Philips’ mededeling dat een vorst met zijn voorvaderen juridisch
één persoon vormt. Helaas geeft hij geen enkele verwijzing om deze mening te sta-
ven. Er zijn verschillende vindplaatsen in het Romeinse en het canonieke recht
waarop hij zich kan baseren. Zo schrijft Accursius in een glosse op de Instituten dat
vader en zoon voor het erfrecht één zijn ‘volgens een juridische fictie’. In de desbe-
treffende Institutentekst staat dat een eigendomsrecht als het ware direct wordt
voortgezet door een erfgenaam vanaf het overlijden van de erflater. Schrijvend over
de overgang van bevoegdheden van de ene kerkvorst naar de andere komt de cano-
nist Bernardus de Parma tot een soortgelijke opvatting. Bernardus is de auteur van
het belangrijkste glossenapparaat op het Liber Extra van Gregorius ix. Daarin
voorziet hij onder andere de decretaleQuoniam abbas van paus Alexander iii van
commentaar.114 Bernardus schrijft dat voorganger en opvolger worden begrepen als
één persoon. Philips doceert omstreeks 1365 aan de universiteit van Parijs over het
Liber Extra en kent de glossen daarop van Bernardus. Dat laatste geldt ook voor
het commentaar van Innocentius iv op het Liber Extra, waarover Philips blijkens
de beschrijving van zijn bibliotheek beschikt.115 Innocentius schrijft daarin vrijwel
hetzelfde als Bernardus. Vergelijking van het woordgebruik van Philips met dat van
de hier genoemde auteurs levert hooguit de vage aanwijzing op dat Accursius mo-
gelijk zijn inspiratiebron is.116

We hebben al eerder vastgesteld dat Philips’ studie en zijn langdurige verblijven
in Frankrijk hemmedemoeten hebben geïnspireerd tot zijn opvattingen over de rol
van de vorst in verband met de respublica. We hebben ook al verschillende voor-
beelden gegeven van de manier waarop men in Frankrijk met deze kwestie omgaat.
Nog meer voorbeelden staan in het volgende hoofdstuk. Maar alvorens daartoe
over te gaan werpen we nog een blik op een boeiende bijeenkomst in Frankrijk in
1329, de Assemblée van Vincennes. Daar wordt getracht de in dit hoofdstuk be-
schreven leerstukken in praktijk te brengen. Als Philips van Leiden in Orléans ar-
riveert voor het aanvangen van zijn studie is de wereld om hem heen nog vervuld
van de gebeurtenissen in Vincennes.
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112 Bijvoorbeeld in de glosse op D.1,3,22: ‘lex id est imperator qui est lex animata in terris’. Zie voor ver-
dere vindplaatsen Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 130.

113 Zie hoofdstuk 3.4.
114 Deze decretale is opgenomen in het Corpus iuris canonici als X.1,29,14.
115 Zie hoofdstuk 3.6 respectievelijk 2.6.
116 Philips schrijft: ‘... et quorum [bedoeld zijn de voorvaderen] ipsi [bedoeld zijn de vorsten] eandem, fic-

tione iuris, personam repraesentant ...’. Accursius schrijft (in zijn glosse op Inst. 3,1,3): ‘... sed pater et
filius unum fictione iuris sunt.’ Bernardus de Parma schrijft over X.1,29,14: ‘... quia [praedecessor et
successor] pro una persona intelliguntur ...’. Innocentius schrijft in een commentaar op X.1,6,28, ver-
wijzend naar X.1,29,14: ‘... finguntur enim eaedem personae cum praedecessoribus’. Zie Kantorowicz,
The King’s Two Bodies, p. 330, 337-338 en 385-392, waar ook de hier aangehaalde glossen en com-
mentaren worden weergegeven. Volgens Kantorowicz (p. 386) is vooral het commentaar van Inno-
centius voor latere juristen een voorbeeld gebleven.
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4.7 De leer in de praktijk: de Assemblée van Vincennes

DeAssemblée vanVincennes in 1329 laat zich het best typeren als een hoorzitting.117

Zij wordt bijeengeroepen door de Franse koning Philips vi (1328-1350) die zich wil
informeren over de verdeling van de macht tussen kerk en wereldlijke overheid.
Daartoe worden twee partijen gehoord, de belangrijkste leenmannen van de koning
en de Franse kerkvorsten. Namens het wereldlijk gezag wordt het woord gevoerd
door Pierre deCugnières, ridder, raadsheer van de koning en hoogleraar in de rechts-
geleerdheid aan de universiteit van Parijs sinds 1311. Als kerkelijk woordvoerder
treedt op Pierre Roger, aartsbisschop van Sens en de latere paus Clemens vi.118

Pierre de Cugnières hekelt de grote juridische zeggenschap en de vele bezittin-
gen van de kerk. Hij bepleit een terugkeer naar de oorspronkelijke christelijke kerk,
die zich verre hield van wereldlijke zaken. De kerk kan niet volhouden dat zij recht
heeft op wereldlijke bezittingen, omdat deze oorspronkelijk behoren tot de fis-
cus119 en tegen de fiscus is verkrijgende verjaring niet mogelijk (‘ius fisci imprescrip-
tibele est’). Ook kunnen kerkvorsten zich niet beroepen op koninklijke privileges
voor hun bezittingen. Het is de koning niet toegestaan zulke privileges te verlenen,
omdat de betreffende zaken geen deel uitmaken van zijn persoonlijk vermogen,
maar behoren tot de kroon. Dergelijke privileges staan daarom gelijk aan usurpatie,
wederrechtelijke toeëigening. Pierre de Cugnières beweert ook dat de koning bij
zijn kroning een eed aflegt waarin hij zweert geen rechten te zullen vervreemden en
reeds vervreemde rechten te zullen herroepen (‘Rex in sua coronatione iuravisset
iura regni non alienare et alienata ad se revocare’).120

Namens de kerk neemt Pierre Roger stelling tegen deze beweringen. Volgens
hem is praescriptio contra fiscum wel degelijk mogelijk. De verjaringstermijn be-
draagt honderd jaar, terwijl de kerk al zeshonderd jaar in het bezit is van de om-
streden zaken. Hij beroept zich daarvoor op een privilege, verstrekt door keizer
Theodosius en later bevestigd door Karel de Grote. Overigens stelt hij dat de kerk
helemaal geen beroep hoeft te doen op verkrijgende verjaring. In haar hoedanigheid
van spiritueel machthebber is zij niet onderworpen aan de koning maar staat zij, in-
tegendeel, op een hoger plan dan deze. Praescriptio roept men alleen in tegen gelij-
ken of hoger geplaatsten. De beweringen van Pierre de Cugnières over de kro-
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117 Over deze Assemblée zie Posthumus Meyjes, Jean Gerson et l’Assemblée de Vincennes, i.h.b. hoofd-
stuk iii. Zie ook Leyte, Domaine et dominialité publique, p. 335. Van de Assemblée is verslag gedaan
door één van de deelnemers, Pierre Bertrand, in de Libellus Domini Bertrandi, later uitgegeven door
Durand de Maillane in Les libertez de l’Eglise gallicane, tome 3, Lyon 1771, p. 444-503.

118 DeOratio van Pierre de Cugnières staat in de in de vorige noot genoemde editie van de Libellus Do-
mini Bertrandi op p. 445-456, deOratio van Pierre Roger op p. 456-479. Over Pierre de Cugnières zie
ook Riesenberg, Inalienability, p. 110-111.

119 De fiscus is een andere benaming voor het vermogen dat de vorst ten behoeve van de respublica be-
heert. Ook Philips van Leiden gebruikt deze term. Zie daarvoor het volgende hoofdstuk.

120 In werkelijkheid wordt deze clausule in de kroningseed tijdens de Assemblée geïntroduceerd. De eer-
ste Franse koning die de eed mét deze clausule aflegt is Karel v in 1364. Zie Riesenberg, Inalienabili-
ty, p. 105-108 en 166. Zie ook Posthumus Meyjes, Jean Gerson et l’Assemblée de Vincennes, p. 60.
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ningseed van de koning worden door Pierre Roger naar het rijk der fabelen verwe-
zen.121 Hij roept in herinnering welke vijf beloften Philips vi werkelijk heeft afge-
legd in de kroningseed bij zijn aantreden. In de eerste plaats is dat het verdedigen
van de rechten van de kerk en geestelijken, in de tweede plaats het waarborgen van
een orde waarin het christendom kan gedijen, in de derde plaats het bestraffen van
alle daden van plundering en onrecht, in de vierde plaats het afdwingen van billijk-
heid en barmhartigheid bij alle rechterlijke uitspraken en in de vijfde plaats het ver-
bannen uit het koninkrijk van alle door de kerk veroordeelde ketters. Dát zijn de
elementen van de kroningseed, zegt de aartsbisschop, en meer is er niet, zoals Pier-
re de Cugnières de Assemblée heeft voorgehouden.122

Als de Assemblée van Vincennes wordt gehouden is Philips van Leiden twee à
drie jaar oud. De bijeenkomst in Frankrijk markeert twee belangrijke dingen. In de
eerste plaats worden bij de aanvang van Philips’ leven serieuze pogingen gedaan om
in Frankrijk de geleerde theorie over de onvervreemdbaarheid van vorstelijke rech-
ten in de praktijk vorm te geven. In de tweede plaats rijst daartegen verzet van be-
langhebbenden die vrezen gedupeerd te worden. Dat verzet blijft bestaan, ook 75
jaar later, als Philips van Leiden al is overleden. In 1405 schrijft de Parijse theoloog
Jean Gerson een kort tractaat over de verdeling van kerkelijke en wereldlijke macht
onder de titelDe iurisdictione spirituali et temporali, waarin hij teruggrijpt op de ge-
beurtenissen in Vincennes.123 Scandalosum, falsum en blasphemium zijn de kwali-
ficaties waarmee hij de zienswijze van Pierre de Cugnières en diens medestanders
alsnog neersabelt.

110 4 de plicht om rechten ‘ongeschonden te bewaren’

121 Terecht. Zie de voorgaande noot.
122 ‘Ista iurastis et non plura, salva reverentia Domini Petri, qui vos unum aliud iurasse dicebat’, aldus het

verslag van deAssemblée in deLibellus Domini Bertrandi. Zie PosthumusMeyjes, Jean Gerson et l’As-
semblée de Vincennes, p. 66. De tekst van de kroningseed is ook opgenomen in De iurisdictione spiri-
tuali et temporali van Jean Gerson, zoals bezorgd door Posthumus Meyjes (zie de volgende noot). De
tekst (regel 140-152) luidt als volgt: ‘Iuramenta regis: primo quod episcopis et ecclesiis eis commissis,
causarum privilegium et debitam legem, ac iustitiam servabit, et defensionem, quam poterit, exhibebit.
2. Item, quod suo arbitrio omnis populis christianus veram pacem ecclesiae Dei omni tempore serva-
bit. 3. Item, quod omnes rapacitates et omnes iniquitates, omnibus gradibus, interdicantur. 4. Item,
quod omnibus iudiciis aequitatem et misericordiam praecipiet. 5. Item, quod de tota terra sua et iuris-
dictione sua haereticos, ab ecclesia denotatos, pro viribus bona fide exterminare studebit. Nil aliud iu-
rat de non alienando etc.’ De laatste zinsnede (‘Hij zweert niets anders, zoals over het niet vervreem-
den’) gaat in de tijd van Jean Gerson niet langer op, gezien de vernieuwde kroningseed sinds Karel v
uit 1364. Zie ook § 4 in dit hoofdstuk.

123 Dit wordt aangetoond door Posthumus Meyjes in zijn Jean Gerson et l’Assemblée de Vincennes, p. 54
en p. 71-79. In zijn werk bezorgt Posthumus Meyjes een nieuwe tekstuitgave vanDe iurisdictione spi-
rituali et temporali.
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5 De grenzen van de vorstelijke
macht

5.1 De ene vorst is de andere niet

We hebben Philips van Leiden leren kennen als een geleerde uit Orléans, geschoold
in het maken van onderscheidingen ofwel distinctiones bij het opzetten van juridi-
sche betogen. Eén van de onderscheidingen die Philips maakt in zijn Cura is die
tussen princeps (vorst) en imperator (keizer). Het is een opvallend onderscheid,
want in het Romeinse recht zijn die benamingen volledig synoniem.1 Philips loopt
nog keurig in deze klassieke Romeinsrechtelijke pas als hij schrijft dat de princeps
en de imperator niet gebonden is aan de wet.2 Overal waar in het Romeinse recht
sinds de keizertijd sprake is van de princeps is duidelijk dat daarmee de keizer wordt
bedoeld. Net als ‘vorst’ (first in het oud-Engels) betekent princeps letterlijk ‘eerste’.
In zijn Cura noemt Philips van Leiden de keizer, zowel de Romeinse als de mid-
deleeuwse keizer, vrijwel steevast imperator. De term princeps gebruikt hij vooral
om een vorst in algemene zin aan te duiden. Het middeleeuwse adagium dat een ko-
ning in zijn eigen rijk keizer is (rex in regno suo est imperator) wordt door Philips
van Leiden in aangepaste zin gebruikt. Het geldt volgens hem evenzeer voor een
hertog, graaf of baron doch deze noemt hij geen imperator in eigen gezagsbereik en
terrirorium, maar princeps. Philips schrijft: dux, comes vel baro potest dici princeps
in sua iurisdictione et suo territorio.3 Op het eerste gezicht lijkt Philips hiermee de
terminologie te volgen van Franse juristen. Zo schrijft Jean de Blanot (†1281) dat
de Franse koning in zijn eigen rijk princeps is: rex Franciae in regno suo princeps est.4

Uit de context van wat Jean de Blanot schrijft blijkt echter dat hij doelt op de Ro-
meinsrechtelijke princeps, op de keizer derhalve. Philips bedoelt iets anders te zeg-
gen.
Eenmaal verstout hij zich in zijnCura tot het doen van de mededeling dat een la-

gere vorst imperator is in eigen land, om daar direct aan toe te voegen dat dit slechts
ten dele het geval is. We komen er in paragraaf 3 van dit hoofdstuk nog op terug,
maar het is goed nu al vast te stellen dat Philips niet uit is op het toedichten van de

1 Zie bijvoorbeeld Inst.1.2.6.
2 In casus 60,6. De door Philips aangehaalde regel staat in D.1,3,31, waarnaar hij overigens niet verwijst.

Zie ook § 4 in dit hoofdstuk.
3 Casus 49,48. Het gebruik van ‘baro’ (baron) door Philips van Leiden is opmerkelijk en komt in de vol-

gende paragraaf van dit hoofdstuk nog aan de orde.
4 Zie de volgende paragraaf in dit hoofdstuk.
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complete keizerlijke regeringsmacht aan ‘zijn’ graaf vanHolland. Hij stelt deze niet
volledig gelijk aan de keizer (imperator) en noemt de graaf daarom princeps.5 Theo-
rieën tot gelijkstelling van andere vorsten aan de keizer worden in demiddeleeuwen
in landen als Frankrijk, Spanje en Sicilië ontwikkeld. Dat zijn koninkrijken en deze
theorieën strekken ertoe de daar heersende koningen te bekleden met de volledige
vorstelijke beschikkingsmacht. Philips van Leiden streeft in zijnCura naar het bes-
te van twee werelden. Hij wil het keizerrijk als Romeinsrechtelijke instelling be-
houden en daarnaast een juridische basis scheppen voor de onafhankelijkheid van
zijnHollandse graaf. In Philips’ tijd is die onafhankelijkheid in praktische zin al een
feit. We zien Philips van Leiden bij het opzetten van deze onderneming soms wat
onhandig schipperen. Te verklaren is dat heel goed, want de in zijn tijd ontwikkel-
de leer over de onafhankelijkheid van koningen in het algemeen – en de koning van
Frankrijk in het bijzonder – is Philips en zijn streven niet welgezind. Deze doctri-
ne wortelt in een canoniekrechtelijke bepaling, die als eigenlijke strekking heeft dat
een graaf nu eenmaal geen koning is.
Het gaat om de decretale Per venerabilem van paus Innocentius iii, later opge-

nomen in het Corpus iuris canonici.6 Oorspronkelijk is deze decretale een brief van
Innocentius uit 1202 aan graafWillem viii vanMontpellier. In deze brief – wij zou-
den zeggen een beschikking – weigert de paus te voldoen aan het verzoek van de
graaf om diens bastaarden te legaliseren. De graaf meent daar recht op te hebben
omdat de paus kort daarvoor een dergelijk verzoek van de Franse koning Philips ii
heeft gehonoreerd. Innocentius laat echter weten dat beide gevallen niet te vergelij-
ken zijn, omdat de koning veel hoger geplaatst is dan een graaf. In wereldlijke za-
ken erkent hij geen meerdere boven zichzelf: ‘... rex ipse superiorem in temporalibus
minime recognoscat’. Willem echter dient te weten dat hij als graaf wel onderge-
schikt is aan anderen: ‘Tu autem aliis nosceris subiacere’.
Uit de overwegingen van Innocentius in Per venerabilem valt af te leiden dat zijn

besluit om Philips’ bastaarden te legitimeren eigenlijk overbodig was. De koning
had daartoe zelf kunnen besluiten. Niet als vader jegens zijn kinderen, maar als
vorst, regerend over onderdanen: ‘per se ipsum non tanquam pater cum filiis, sed
tanquam princeps cum subditis’. Het gebruik van princeps in dit verband is een ver-
wijzing naar de princeps van het Romeinse recht, de keizer dus. Elders in zijn de-
cretale duidt de paus Philips ii aan als rex, koning. Innocentius zegt hier dus impli-
ciet wat de juristen later expliciet maken: de Franse koning is keizer in zijn eigen
rijk.7

112 5 de grenzen van de vorstelijke macht

5 Volgens Leupen worden ‘imperator’ en ‘princeps’ bij Philips van Leiden synoniemen (zie zijn Philip
of Leyden, p. 163). Ik zie dat anders. De termen zijn synoniem in het Romeinse recht, maar in Philips’
Cura wordt princeps een synoniem voor graaf.

6 X.4,17,13. Voor een uitgebreide bespreking van Per venerabilem zie Walther, Imperiales Königtum, p.
14-19 en 65-89.

7 Walther, Imperiales Königtum, p. 18.
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5.2 Imperator in regno suo

Innocentius’ woorden zijn door Franse juristen dankbaar aangegrepen om hun
pleidooien voor een zelfstandige positie van de Franse koning te onderbouwen.Het
adagium rex in regno suo est imperator is mogelijk geïntroduceerd door een Engel-
se canonist, al wordt het ook toegeschreven aan Siciliaanse juristen.8 In Frankrijk
verklaren juridische adviseurs van de koning na een tegen de monarch gerichte op-
stand van de graaf van Toulouse de Romeinse Lex Iulia maiestatis9 (over majes-
teitsschennis) van toepassing op de graaf en zijn gevolg. De Bourgondiër Jean de
Blanot (†1281) schrijft daarover in zijn Tractatus de actionibus, dat hij in 1256 te
Bologna het licht laat zien. Een baron die durft opstaan tegen de koning pleegt ma-
jesteitsschennis, stelt hij, want de koning van Frankrijk is keizer in zijn eigen rijk,
omdat hij in wereldse zaken geen meerdere erkent: ‘nam rex Franciae in regno suo
princeps est, nam in temporalibus superiorem non recognoscit’. Jean de Blanot geeft
hiermee een nadere uitwerking aan de decretale Per venerabilem van paus Inno-
centius iii. Het tweede deel van zijn opvatting is immers ontleend aan deze decre-
tale. Jean de Blanot schrijft niet slechts dat majesteitsschennis tegen de koning mo-
gelijk is omdat deze keizer in eigen land is, maar ook omdat deze gezien kan
worden als eenmagistratus populi romani, als een ambtsdrager in de zin van het Ro-
meinse recht. Het bruuskeren van zo’n ambtsdrager staat gelijk aan een aanval op
de keizer zelf.10 De opvatting van Jean de Blanot wordt op de voet gevolgd in het
Speculum iuris van Guillelmus Durantis11 en in de Quaestiones de materia feudo-
rum van Jacques de Révigny12. Ook in zijn Lectura herhaalt Jacques de Révigny de
woorden van Blanot, opnieuw zonder deze als bron te noemen, om vervolgens de
onafhankelijkheid van de Franse koning ter discussie te stellen.13 Net als in Per ve-
nerabilem wordt in de werken van deze Franse juristen de onafhankelijke positie
jegens de keizer uitsluitend opgeëist voor een koning, in dit geval die van Frankrijk.
In Engeland is dat in wezen niet anders, al gaat men er wat minder subtiel te werk.
Daar levert in de 12de eeuw reeds John of Salisbury (filosoof en theoloog en sinds
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8 Ullman, Law and Politics, p. 182. Zie ook Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 51 met nt 20.
9 D.48,4,1-11.
10 Meijers, ‘Le droit Romain au moyen âge’ in Études d’histoire du droit 4, p. 190-201 [oorspronkelijk

verschenen als ‘Het Romeinsche recht in de Middeleeuwen’ in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2
(1920-1921), p. 343-351]. De bedoelde passage in Jean de Blanots Tractatus de actionibus staat in de ti-
tel ‘De praeiudicali, per quam petitur vasallus’ en luidt: ‘Baro ille qui insurgit contra regem, videtur in-
cidere in legem Iul. Maiestatis ex illo capite quia videtur machinatus in mortemmagistratus populi Ro-
mani, vel verius quod directo videtur fecisse contra principem, nam rex Franciae in regno suo princeps
est, nam in temporalibus superiorem non recognoscit.’ Zie voor de juiste datering van het tractaat
Feenstra, ‘Jean de Blanot et la formule Rex Franciae in regno suo princeps est’ in Fata iuris Romani, p.
139 en p. 147, noot 51. Zie voor deze kwestie ook Walther, Imperiales Königtum, p. 87-89.

11 Pars iv, § 3 rubr. De feudis, nr 29. Zie Meijers, ‘Le droit Romain’ in Études 4, p. 191 [‘Het Romein-
sche recht’ in TvR 2 (1920-1921), p. 344].

12 In § v van deQuaestiones. Zie de uitgave daarvan van Feenstra in zijn Fata iuris Romani, p. 313.
13 Feenstra, ‘Jean de Blanot’ in Fata iuris Romani, p. 146. Zie voor dit optreden van Jacques de Révigny

de volgende paragraaf in dit hoofdstuk.
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1176 bisschop van het Franse Chartres) openlijk kritiek op het Duitse rijk en de
daar zetelende keizer. In 1160 stelt hij de vraag wie de Duitsers eigenlijk heeft aan-
gesteld om over andere landen te oordelen. De keizer, in die tijd de actieve Frede-
rik i, is in zijn ogen ‘de Duitse tiran’.14 Ongeveer een eeuw later predikt John Wy-
clif, ook theoloog en filosoof, de suprematie van Engelse wetten over de keizerlijke
leges. Hij pleit ervoor de studie van het Romeinse recht aan de universiteiten van
Oxford en Cambridge te vervangen door die van de common law.15 Ook in deze
Engelse tirades gaat het erom de positie van de eigen koning te verzelfstandigen je-
gens de keizer.
Ook in algemene zin dichten de bekendste geleerde juristen een macht, verge-

lijkbaar met de keizerlijke, slechts toe aan koningen. Philips van Leidens tijdgenoot
Baldus bijvoorbeeld doet dat nog in zijn Consilia. Bovendien gaat het bij hem niet
zomaar om koningen, maar uitsluitend om koningen die daadwerkelijk in staat zijn
de hoogste macht uit te oefenen, die ‘alles’ in stand kunnen houden omdat zij geen
hogere macht boven zich erkennen.16 De praktijk in het door Philips zo bewon-
derde Frankrijk is echter een iets andere. De regel dat de koning er keizer is in eigen
land wordt er al opvallend snel analoog ook toegepast op lagere vorsten. De jurist
Phillippe de Beaumanoir (ca 1250-1296) noemt ‘iedere baron soeverein in zijn eigen
baronie’.17 Philippe de Beaumanoir is een praktijkjurist. We zijn hem hiervoor al
enkele malen tegengekomen als de schrijver van Les coutumes de Beauvaisis. Dat is
het gewoonterecht van Beauvais, ook bekend als het graafschap Clermont, in Pi-
cardië in het noorden van Frankrijk. Beaumanoir werkt als baljuw in Clermont en
is de laatste twaalf jaar van zijn leven in dienst van de koningen Philips iii (1270-
1285) en Philips iv (1285-1314). Beaumanoir maakt wel duidelijk dat lagere vorsten
hun rechten niet steeds geheel los van de Franse koning kunnen uitoefenen. Zo be-
schikken zij over de gedeelten van de koninklijke wegen die over hun domein voe-
ren. Zij zijn belast met het onderhoud ervan en kunnen die onderhoudsplicht ook
opleggen aan andere grondeigenaren binnen hun gebied. In Beauvais kan de graaf
op zijn beurt door de koning worden gedwongen tot het in goede staat (laten) hou-
den van de wegen, zo blijkt uit de Coutumes de Beauvaisis.18

We komen nu terug op het gebruik van de term ‘baron’ door Philippe de Beau-
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14 Brief aan Radulf de Sarre, opgenomen als Ep. 59 in de verzamelde werken van John of Salisbury: ‘Quis
Teutones constituit iudices nationum? Quis hanc brutis et impetuosis hominibus auctoritatem contu-
lit ut pro arbitrio principem statuant super capita filiorum hominum?’ Zie Walther, Imperiales König-
tum, p. 81. Zie ook Van Caenegem, An Historical Introduction to Western Constitutional Law, p. 65.

15 Koschaker, Europa, p. 70-71.
16 Consilia, iii, 159: ‘Rex, qui in regno suo tenet principalissimum principatum quia non recognoscit su-

periorem est totum continens.’ Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 69-70.
17 Les coutumes de Beauvaisis, c. 34, § 1034: ‘Pour ce que nous parlons en cest livre, en pluseurs lieus du

souverain, et de ce qu’il puet et doit fere, li aucun pourroient entendre, pour ce que nous ne nommons
conte ne duc, que ce fust du roi, mais en tous les lieus la ou li rois n’est pas nommés, nous entendons
de ceux qui tiennent en baronie, car chascuns barons est souverains en sa baronie.’ Zie ook Walther,
Imperiales Königtum, p. 96. Zie ook Koschaker, Europa, p. 79.

18 Les coutumes de Beauvaisis, c. 25, § 724.
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manoir en ook door Philips van Leiden in de Cura. In zijn werk schrijft de Leidse
jurist immers dat dux, comes vel baro potest dici princeps in sua iurisdictione et suo
territorio.19 Hertog, graaf of baron kunnen princeps in hun eigen gezagsbereik en
gebied worden genoemd, stelt hij. De vraag is wat de baron in deze opsomming
doet. We komen deze adellijke figuur in Philips’ tijd wel tegen in Brabant – daar
wordt de term gebruikt voor een machtig heer die beschikt over de hoge jurisdic-
tie – maar niet of nauwelijks in Holland, Zeeland en Utrecht. In Latijnse oorkon-
den wordt weliswaar gerept over barones in Holland, maar dat blijkt vrijwel steeds
een vertaling te zijn van baenrotsen. Een baenrots of baanderheer is geen feodale fi-
guur, maar een ridder van een hogere rang, die op het slagveld een omvangrijke zelf-
standige eenheid mag aanvoeren.20 In Frankrijk echter is baron een verzamelnaam
voor edelen die hun leen direct van de koning houden. In deze zin schrijft bijvoor-
beeld Philippe de Beaumanoir over baronnen als hij stelt dat iedere baron soeverein
is in zijn eigen baronie.21 Beaumanoirs tijdgenoot Jean de Blanot schrijft naar aan-
leiding van het verzet van de graaf van Toulouse dat ‘een baron’ die durft opstaan
tegen de koning majesteitsschennis pleegt.22 Philips van Leiden is opgeleid in
Frankrijk en verwijst kennelijk naar de baron om duidelijk te maken wélke lagere
vorsten zich princeps in hun eigen land mogen noemen. Die vorsten namelijk die
hun leen rechtstreeks van de (Duitse) keizer houden, zoals de meeste hertogen en
graven. Ook elders in zijn Curamaakt hij nogmaals de opsomming ‘hertogen, gra-
ven en baronnen’ om aan te geven dat hij op déze edelen duidt als hij het heeft over
‘lagere vorsten’ met vergaande bevoegdheden.23

Philips van Leiden schrijft over Holland, Zeeland en Utrecht en dat zijn formeel
onderdelen van het (Duitse) keizerrijk. In werkelijkheid echter is een vorst als de
Hollandse graaf een machtig en aanzienlijk man. In Philips’ tijd deelt ook de Fran-
se koning in eigen land zijn macht met graven en hertogen.24 Sommige van hen zijn
eveneens zeer machtig. Franse koningen gaan er zelfs toe over om in bepaalde ge-
bieden de grafelijke macht aan zichzelf te trekken, ongetwijfeld om politieke rede-
nen.25 Zo bekleedt Philips v (1316-1322) de grafelijke macht in Champagne. Wel
weigert hij te voldoen aan bepaalde verplichtingen jegens andere graven, omdat hij
zich daarvoor als koning te verheven acht. Philips vi (1328-1350) volgt, als hij al ko-
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19 Casus 49,48.
20 Janse, Ridderschap in Holland, p. 83-87.
21 Zie het commentaar van Akehurst in zijn The Coutumes de Beauvaisis of Philippe de Beaumanoir op

p. 380, nt 12. Akehurst levert dit commentaar op de hiervoor in noot 17 geciteerde § 1034 van Beau-
manoir.

22 Dit staat in de aan het begin van deze paragraaf al aangehaalde passage uit Jean de Blanots Tractatus de
actionibus. Zie noot 10 in dit hoofdstuk.

23 Casus 78,3. Zie hiervoor § 4 in dit hoofdstuk. Ook in casus 49,45, casus 49,46 en casus 49,48 maakt hij
de opsomming ‘hertog, graaf of baron’. Philips zet zijn lezer ook op het verkeerde been door de term
‘baro’ elders (casus 45,1) kennelijk wél te gebruiken in de betekenis van baenrots of baanderheer. Hij
maakt er gewag van een ‘baron, ridder of andere aanzienlijke persoon’ en duidt daarmee blijkens de
context van de casus niet op een vorst.

24 Voor de vrijwel autonome positie van sommige Franse graafschappen zie Leupen, Philip of Leyden, p.
176-178.
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ning is, zijn vader op als graaf van Chartres. Uit overgeleverde oorkonden blijkt hij
daar als graaf te beschikken over de hoge jurisdictie en andere, oorspronkelijk kei-
zerlijke rechten. Het aanzien van lagere vorsten wordt in Frankrijk, mede door
deze praktijk, nog verder opgewaardeerd. Zo kan het gebeuren dat de graaf van Ar-
magnac hommage doet aan koning Karel v, maar dan wel in diens functie als her-
tog van Guyenne. Ook zijn voorbeelden bekend van uitdrukkelijk toegekende ko-
ninklijke voorrechten aan lagere vorsten. De hertog van Bourgondië bijvoorbeeld
heeft blijkens de Coutumier bourguignon uit het eind van de 14de eeuw recht op in
het hertogdom gevonden schatten, op daar gedolven zout en metalen en op nala-
tenschappen van bastaarden.26 Hertog Lodewijk ii van Bourbon, graaf van Forez
(1382-1410) bedingt in een concessieverlening voor mijnbouw dat een tiende deel
van de opbrengst aan hem afgedragen dient te worden ‘pour son droit royal et fis-
cal’. Een lagere vorst deelt hier derhalve zelf mee dat hij beschikt over een konink-
lijk recht of regaal.27

Ook in de geleerde literatuur duikt een zekere ‘opwaardering’ van graafschap-
pen en hertogdommen op. Schrijvend over het verbod voor vorsten om delen van
hun rijk te vervreemden stelt Guillelmus Durantis in zijn Speculum dat het hierbij
te hanteren criterium is of het rijk daardoor ‘ernstig’ wordt geschaad. Dat geldt vol-
gens hem evenzeer voor het keizerrijk als voor een koninkrijk, maar óók voor een
hertogdom of graafschap.28 Hierbij laat hij in het midden of een actieve rol is weg-
gelegd voor hertogen en graven zelf bij het instandhouden van hun vorstendom of
dat de keizer danwel de koning daarmee belast is. Maar een zekere gelijkstelling van
lagere vorstendommen aan keizerrijk en koninkrijk laat zich hierin toch wel lezen.
Later wordt dit ook zichtbaar in de praktijk in Frankrijk. In 1364 legt de Franse ko-
ning Karel v (1364-1380) bij zijn aantreden een vernieuwde kroningseed af, waar-
in hij belooft geen belangrijke zaken uit het vorstelijke patrimonium te zullen ver-
vreemden.29 Bijna een eeuw later, in 1446, doet ook de hertog van Lotharingen dat.
Bij zijn installatie belooft hij geen zaken uit het hertogelijk domein te zullen ver-
vreemden, zoals zijn voorgangers dat ook hebben beloofd. Van enige zodanige eed
van enige voorganger van de hertog is ons niets bekend.30 Maar zo’n beroep op al
dan niet bestaande beloften van voorgangers wordt in de middeleeuwen wel meer
gedaan. Zo ontstaat een juridische rechtvaardiging voor mogelijke revocaties. Uit-
eindelijk grijpt men met zo’n belofte terug op de decretale Intellecto uit 1220. Be-
langrijk is dat het voorbeeld van de hertog van Lotharingen laat zien hoe Philips van
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25 In deze zin ook Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 166.
26 Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 166-171.
27 De Boer,De winning van delfstoffen, p. 183.
28 Speculum iuris, Liber ii, Particula ii, Rubrica De impugnatione privilegii, § Nunc autem: ‘Si tamen im-

perium vel regnum vel ducatus vel comitatus enormiter laeditur, revocatur donatio …’. Guillaume
Durand neemt dit over uit en verwijst naar deQuestiones van Jean de Dieu uit omstreeks 1248. Deze
Questiones zijn uitgegeven door D. Maffei in zijn La donazione di Costantino nei giuristi medievali,
Milaan 1969. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 267-268.

29 Riesenberg, Inalienability, p. 105-108 en 166.
30 Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 346.
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Leiden in deze vooroploopt. Volgens Philips zweert de Hollandse graaf Willem v
bij zijn iucundus adventus of ‘blijde inkomste’ dat hij geen belangrijke lenen zal op-
splitsen of vervreemden.31

5.3 De Franse praktijk en de leer van Philips

Zeker in de grotere graafschappen van Frankrijk wordt in de middeleeuwen dus ac-
tief gestreefd naar instandhouding van deze vorstendommen. Maar dat gebeurt in
de praktijk, want een breed gedragen doctrine, zoals die wordt ontwikkeld voor de
instandhouding van het keizerrijk en koninkrijken, komt niet tot stand.32 Dit on-
danks een poging van Alanus Anglicus, die van circa 1190 tot 1215 canoniek recht
doceert in Bologna, om dat wel te doen. Alanus leidt uit de decretale Per venerabi-
lem af dat de paus de opdeling van het keizerrijk, de divisio regnorum, erkent. Daar-
uit volgt voor hem dat élke vorst die aan niemand is onderworpen (‘qui nulli sub-
est’) keizer in eigen land is. Alanus’ opvatting is echter nog te extreem en vindt geen
navolging bij tijdgenoten van hem.33 Hieruit blijkt dat Philips van Leidens poging
om een theorie te ontwikkelen over de positie van lagere vorsten als graven en bis-
schoppen toch wel bijzonder is. In elk geval levert deze hem in moderne literatuur
de erkenning op dat hij het leerstuk van de zelfstandige koning heeft ‘uitgebreid tot
hertogen, graven en baronnen’.34

Bij het ontwikkelen van die doctrine stuit Philips op een groot probleem. De
geëigende weg die zijn Franse voorgangers bewandelen, via Per venerabilem, is
voor hem onbegaanbaar. De in het Franse denken zo belangrijke decretale zegt im-
mers met zoveel woorden dat een graaf níet eenzelfde onafhankelijke positie toe-
komt als de Franse koning. In juridische commentaren waarvan bekend is dat Phi-
lips ze heeft gebruikt of in bezit heeft wordt de zelfstandige positie van een vorst
steeds beredeneerd aan de hand van Per venerabilem. Dat gebeurt bijvoorbeeld in
het Speculum iuris van Guillaume Durand, waarvan Philips een exemplaar in zijn
bibliotheek heeft.35 In dit omstreeks 1270 geschreven Speculum schrijft Durand
over Per venerabilem als een rechtsregel, waaruit de uitzonderingspositie van de
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31 Casus 45,53. Philips doelt hiermee op de toezegging vanWillem v in de zogenaamde Kabeljauwse ver-
bondsakte. Zie hoofdstuk 2.5.

32 Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 321-322.
33 Walther, Imperiales Königtum, p. 72-73. Alanus’ opvatting staat in zijn Apparatus ad Compilatio pri-

ma, over II,20,7: ‘Et quod dictum est de imperatore, dictum habeatur de quolibet rege vel principe,
qui nulli subest. Unusquisque enim tantum iuris habet in regno suo, quantum imperator in imperio.
Divisio enim regnorum introductum a papa approbatur, licet antiquo iure gentium imperator unus in
orbe esse deberet.’ Ten dele ook aangehaald door Leupen, Philip of Leyden, p. 163 met noot 70.

34 Wolf, ‘Die Gesetzgebung’ in Coing (red.), Handbuch der Quellen, deel I, p. 533: ‘In der Staatslehre
wurde die Maxime vom Imperator oder princeps in territorio suo von Philipp von Leiden (†1382), Ju-
rist im Dienste der Grafen von Holland, bis zu den Herzögen, Grafen und Baronen ausgedehnt ...’
(met verwijzing naar casus 49,48 in de Cura).

35 Zie de beschrijving van Philips’ bibliotheek in de editie Fruin-Molhuysen van de Cura, p. 476.
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Franse koning in het keizerrijk blijkt. Deze heeft daarom recht op de waardigheid
van de princeps van de Romeinse leges.36 Een andere bron van Philips, de Bologne-
se canonist Guido de Baysio (Archidiaconus) acht de onafhankelijkheid van de
Franse koning zonder meer gegeven op basis van de pauselijke uitspraak. Hij
schrijft dit in zijn commentaar op het Decretum,37 dat Philips weliswaar niet bezit
blijkens de beschrijving van zijn bibliotheek, maar dat hij wel viermaal aanhaalt in
de Cura, waarschijnlijk op basis van het werk van andere auteurs.38

Philips zelf kent Per venerabilem en verwijst ernaar in zijnCura.39 Hij brengt de
decretale in verband met de opvatting ‘dat niet alle mensen onderworpen zijn aan
het keizerrijk’ (‘quod non omnes homines subiciuntur imperio’) en wijselijk laat hij
het bij deze vaststelling. De lezer zal bij hem niet aantreffen dat naar de letter van
de decretale deze uitzonderingspositie wél een koning betreft, maar geen graaf.
Evenmin poogt hij uit de decretale af te leiden dat de paus de divisio regnorum er-
kent, zoals Alanus Anglicus eerder probeert. Niettemin ligt in deze deling van het
rijk voor hem wel de sleutel tot oplossing van het probleem. Philips beroept zich
namelijk op een glosse van Accursius en schrijft dat ‘tegenwoordig het keizerrijk
verscheurd is’ (‘hodie scissum sit imperium’) en dat er naast de keizer ook andere
vorsten heersen.40 Zo’n ander is imperator in partibus suis, keizer in zijn eigen land,
schrijft Philips, maar hij brengt daar wel direct een beperking op aan. Dit impera-
tor in partibus suis betreft alleen het behoud van zaken en het regeren van onderda-
nen (quoad salvationes rerum et regimen subditorum), maar geen formele keizerlij-
ke procedures (quoad solemnitates imperiales). Philips maakt van zijn graaf een
soort dagelijks bestuurder, in eigen land gelijk te stellen aan de keizer in zijn rijk,
maar de keizer blijft als algemeen bestuurder op de achtergrond. Philips is niet uit
op het toedichten van absolute, onbeperkte macht aan de graaf. Hij wil dat de graaf
bevoegd is tot de uitoefening van die rechten die nodig zijn voor de behartiging van
het publiek belang.41

De hier aangehaalde passage uit de Cura is de enige waarin Philips de graaf im-
perator in eigen land noemt. Elders noemt hij hem princeps, zoals al is vastgesteld
in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. Philips ontleent zijn onderscheid tussen
princeps en imperatormogelijk aan het hiervoor genoemde Speculum iuris vanGuil-
lelmus Durantis. De Speculatormaakt dit onderscheid namelijk ook. Hij schetst de
keizer (imperator), paus (papa) en de Franse koning (rex) als vorsten die gelijkelijk
deel hebben aan de autoriteit van de princeps. Daarbij blijft hij zich overigens base-
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36 Speculum iuris I,1. De dispensationibus § 8 nr 8: ‘Princeps quoque qui alium non recognoscit supe-
riorem in terra, nisi solum Papam, dispensare potest, quia per reges et principes omnia Deus tribuit hu-
mano generi.’ Zie Walther, Imperiales Königtum, p. 87.

37 Walther, Imperiales Königtum, p. 88.
38 Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 44 noot 188. Philips beschikt wel over een exem-

plaar van Guido de Baysio’s commentaar op het Sextus. Hij haalt dat achtmaal aan in zijn Cura.
39 Casus 58,8.
40 Casus 9,28.
41 Zie Leupen, Philip of Leyden, p. 185: ‘The powers given to the count therefore were not allowed to in-

clude those not relevant to the common interest.’
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ren op Per venerabilem.42 In het onderscheid dat Philips maakt tussen de keizer als
een soort algemeen bestuurder en de graaf als dagelijks bestuurder valt een zekere
parallel te zien met de mening van verschillende juristen, dat de Franse koning wel-
iswaar niet de iure, maar wel degelijk de facto onafhankelijk is van de keizer. Het
gaat hier steeds om juristen die de doctrine van Per venerabilem accepteren. In zijn
commentaar op de decretale neemt bijvoorbeeld Hostiensis enige afstand van de
opvatting dat de koning onafhankelijk is van de keizer. VolgensHostiensis komt de
koning van Frankrijk, net als die van Engeland en Spanje, een onafhankelijkheid de
facto toe.43 Andere juristen zijn veel stelliger. Gewezen is al op het denken in de
kring rond Johannes Faber, dat ook wordt vertolkt door de voor Philips belangrij-
ke bronnen Guillelmus de Monte Lauduno en Genselinus de Casangiis.44

In Frankrijk is vooral de eigenzinnige Jacques de Révigny uit Orléans met een
prikkelende stelling de gangmaker van een geleerd debat over de aard van de ko-
ninklijke onafhankelijkheid. Enige zelfstandigheid bestaat niet, stelt hij, omdat de
koning rechtens gewoon aan de keizer onderworpen is. Volgens hem blijkt dat uit
een Codex-tekst. ‘Als de koning van Frankrijk dit niet erkent, dan kan mij dat niet
schelen’, aldus Jacques de Révigny.45 Dit academische standpunt moge niet getui-
gen van veel zin voor de feitelijk bestaande realiteit, het zet niemand minder dan
Bartolus en later ook Baldus aan tot beschouwingen over het probleem. Beiden ko-
men tot de conclusie dat de situatie de iure inderdaad zo is als de geleerde uit Or-
léans meent, maar dat er de facto sprake is van onafhankelijkheid als een vorst de
keizer niet erkent. Baldus leidt daaruit vervolgens af dat de zeggenschap van de kei-
zer hiaten vertoont zodra territoriale vorsten optreden.46 Hiermee zinspeelt hij dui-
delijk op het verdeeld zijn van het imperium, iets wat eerder Alanus Anglicus en in
zijn eigen tijd Philips van Leiden expliciet zeggen. De bronnen waarnaar Philips
met enige regelmaat verwijst in zijn Cura zijn overigens niet eenduidig. Zo meent
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42 In het vervolg van het in noot 36 geciteerde: ‘Item imperator vel rex qui non habet superiorem (...) le-
gitimat proprium filium tanquam princeps subditum, non tanquam pater filium ...’. Dit ontleent
Durand vrijwel letterlijk aan de decretale, zoals aangehaald aan het slot van § 1 in dit hoofdstuk. Voor
het onderscheid tussen imperator en princeps bij Durand zie M. Boulet-Sautel, ‘Le Princeps de Guil-
laume Durand’ in Études d’histoire du droit canonique, p. 803-813. In Orléans schrijft Pierre de Belle-
perche ook steeds over de ‘imperator’ als hij doelt op de keizer. Zie de vele aanhalingen van zijn werk
in Bezemer, Pierre de Belleperche.

43 Walther, Imperiales Königtum, p. 77-78. Hostiensis houdt in zijn commentaar op Per venerabilem ook
vast aan de machtsdeling tussen paus en keizer.

44 Zie hoofdstuk 3.6.
45 Lectura in digestum vetus: ‘Quidam dicunt quod Francia exempta est ab imperio; hoc est impossibile

de iure. Et quod Francia sit subdita imperio habes C.1,27,2,2. Si hoc non recognoscit rex Franciae, de
hoc non curo.’ Zie Meijers, ‘L’Université d’Orléans au xiiie siècle’ in Études d’histoire de droit 3, p. 9
nt 13 [‘De universiteit van Orléans in de xiiie eeuw’, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, deel i
(1918-1919), p. 115 nt 1].

46 Zie Baldus’ commentaar op LF.2,53: ‘Respondeo omnes sunt subiecti (imperatori) de iure, et merito;
sed non omnes sunt subiecti de consuetudine; et peccant sicut Francigenae et multi alii reges ... et licet
regnum Francorum non sit de Romano imperio, tamen non sequitur, ergo imperium non est univer-
sale, nam aliud est dicere universale, aliud integrum.’ Zie Burns,Medieval Political Thougt, p. 467-468.
Zie voor het onderscheid de facto-de iure en de discussies daarover ookWalther, Imperiales Königtum,
p. 72-78 en p. 85-86.
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Innocentius iv dat de koning van Frankrijk de iurewel degelijk onafhankelijk is van
de keizer. Bernardus de Parma daarentegen houdt het er weer op dat dit slechts de
facto het geval is.47

Ook de invloedrijke theoloog en filosoof William of Ockham ontwikkelt een
eigen kijk op Per venerabilem. Hij benadrukt dat volgens de pauselijke uitspraak
de Franse koning geen meerdere erkent, wat niet wil zeggen dat hij geen meerdere
hééft. Ockham meent dat de keizer veel bevoegdheden kan delegeren aan de ko-
ning, maar niet onbeperkt. Daarmee zou hij immers het keizerrijk aan zijn einde
helpen en dat mag de keizer niet doen.48 De gedachte dat keizerlijke bevoegdheden
worden gedelegeerd aan lagere vorsten is wijdverbreid in de middeleeuwen.49 Een
belangrijke bron voor Philips van Leiden, de canonist Johannes Andreae, wijdt uit-
gebreide beschouwingen aan deze opvatting. Schrijvend overmerum imperium, de
hoogste juridische beschikkingsmacht, stelt hij dat de overgang hiervan naar lagere
vorsten feitelijk kan plaatshebben, maar dat dit hoogste recht ‘verkleefd blijft met
het gebeente’ van de keizer.50 Ook Lucas de Penna gebruikt het beeld van de hoog-
ste macht als onderdeel van het gebeente, zij het niet dat van de keizer, maar van de
koning. Zijn regeringsmacht is zo persoonlijk, dat hij onderdelen ervan zelfs niet
(definitief) mag overdragen aan zijn vrouw.51 Noodzakelijke delegatie van macht is
de koning volgens Lucas wel toegestaan, maar misbruik van de aldus verkregen be-
voegdheden door lagere autoriteiten moet worden aangemerkt als het grootst mo-
gelijke vergrijp, als majesteitsschennis of crimen laesae maiestatis.52 Sommige juris-
ten zijn strenger in de leer. Cynus bijvoorbeeld schrijft in zijn Lectura dat delegatie
vanmerum imperium door de keizer aan een koning is toegestaan, maar niet aan la-
gere vorsten.53

Philips van Leidens stelling dat er een eigen plaats is voor lagere vorsten naast de
keizer wordt derhalve verdedigd door meer middeleeuwse juristen en met name
door Johannes Andreae. Deze tracht ‘naar goed canonistisch gebruik’54 recht te
doen aan de realiteit door lagere vorsten te bekleden met de noodzakelijke macht,
terwijl hij ook tracht vast te houden aan de leer van het universele keizerrijk. Phi-
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47 Innocentius over X.4,17,13: ‘De facto, nam de iure subest imperatori Romano, ut quidam dicunt, nos
contra, imo pape’. Bernardus over X.4,17,13: ‘De facto, de iure tamen subest Romano imperio’. Zie
Burns, Medieval Political Thought, p. 469. Zie voor de opvatting van Bernardus de Parma, de leer-
meester van Guillaume Durand, ook Boulet-Sautel, ‘Le Princeps de Guillaume Durand’ in Études
d’histoire du droit canonique, p. 809.

48 Dialogus, pars iii, tr ii, lib ii cap 7: ‘... hoc esset destruere Imperium, quod non potest Imperator ...’.
Zie Riesenberg, Inalienability, p. 94.

49 Zie Riesenberg, Inalienability, p. 172.
50 Johannes’ commentaar op het Speculum iuris van Guilelmus Durandus, titel De iurisdict. omni. iudic.:

‘... licet transeat, tamen haeret ossibus imperii iure superioritatis.’ Zie Riesenberg, Inalienability, p.
170. Zie voor dit commentaar van Johannes ook hoofdstuk 4.3.

51 Commentaar op C.12,21,1 en op C.11,29,2. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 173 en Ullman, The Me-
dieval Idea of Law, p. 51.

52 Commentaar op C.12,35,14 en C.12,45,1. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 172.
53 Commentaar op C.3,4,1. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 172.
54 Aldus Riesenberg, Inalienability, p. 170.
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lips doet niet anders met zijnmededeling dat het keizerrijk verscheurd is (hodie scis-
sum sit imperium). Hij ontleent deze opvatting aan een glosse van Accursius op een
Codextekst.55 Deze tekst heeft overigens betrekking op de deling van het Romein-
se rijk in een westelijk en oostelijk deel sinds het jaar 395, maar middeleeuwse ju-
risten schromen niet dergelijke beweringen uit hun historische context te halen en
er een zelfstandig gewicht aan toe te kennen.56 Philips, die kennelijk wel aanvoelt
dat hij een geheel eigen weg gaat nu hij Per venerabilem links laat liggen, beroept
zich met behoorlijk veel nadruk op Accursius om zijn opvatting autoriteit te verle-
nen.57 Bij Philips wordt het hodie scissum sit imperium tot een waar Leitmotiv. Hij
haalt het aan op tal van plaatsen in zijn Cura.58

Een belangrijke vraag is of Philips zijn beroep op Accursius en het verscheurde
keizerrijk geheel zelfstandig ontwikkelt of niet. Na hem schrijft tenminste één ge-
leerde jurist in het zuiden van Frankrijk precies hetzelfde, zoals we in de volgende
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55 C.11,19.
56 De glosse van Accursius betreft de CodextekstDe studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopoli-

tanae, over het studeren in Rome en Constantinopel. Accursius schrijft in zijn glosse niets meer dan
dat men tegenwoordig ook in andere steden dan Rome en Constantinopel kan studeren, in het bij-
zonder in Bologna: ‘... hodie imperium est scissum et studium multis locis fit, maxime Bononiae ...’.
Hij baseert zich op zijn beurt weer op een tekst van Pillius in diens Summa trium librorum, waarin
staat dat Rome en Constantinopel als gevolg van de deling van het rijk hun overheersende positie in de
rechtsgeleerdheid zijn kwijtgeraakt: ‘...Verum, cum imperium modernis temporibus scissuram sense-
rit, istae quoque civitates duae dominationem perdiderint ...’. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 77.

57 Casus 10,1: ‘Et notat Accursius in C.11,19, in rubris.’ Ook in casus 1,17: ‘Et scinditur imperium, iux-
ta notata per Accursium ...’. De editie Fruin-Molhuysen verwijst in dit laatste geval naar een veron-
derstelde lezing (repetitio) van Accursius over de Codex: ‘Repet. Codic. XI,19’. Dit is echter een fou-
tieve interpretatie van ‘C.11,19, in rubris’ uit de editio princeps. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 33.

58 Casus 1,17, casus 9,28, casus 10,1, casus 20,1, casus 22,2, casus 49,48, casus 62,21.

Glosse van Accursius op C.11,19 (De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopoli-
tanae). De voor Philips van Leiden zo belangrijke glosse staat links onderaan onder ‘s’: ‘...
hodie imperium est scissum et studium multis locis fit, maxime Bononiae ...’ (ed. Venetiis
1488).
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alinea zullen zien. In Philips’ tijd is echter in de ons overgeleverde bronnen vooral
sprake van variaties op Accursius’ woorden. Zo schrijft vóór Philips de Napoli-
taanse jurist Andreas de Isernia dat het imperium ‘tegenwoordig klein is’, hodie
modica est. ‘Met recht kan een andere koning doen in zijn koninkrijk wat de keizer
kan doen in het keizerrijk, dat tegenwoordig klein is. In Italië bezit hij slechts Lom-
bardijen, en niet eens helemaal, en een deel van Toscane; de rest behoort toe aan de
kerk van Rome, net als het koninkrijk Sicilië. (...) Vrije koningen hebben in hun ko-
ninkrijken evenveel als de keizer in het keizerrijk.’59 Jacques de Révigny, schrijvend
over de onafhankelijkheid van steden, zegt dat tegenwoordig delen van het keizer-
rijk voor het grijpen liggen: hodie vacante imperio, aldus de geleerde uit Orléans.60

Na Philips van Leiden echter wordt het scissum est aantoonbaar nogmaals ge-
bruikt. Jacobus Rebuffus (†1428) schrijft in zijn Lectura super tribus ultimis libris
codicis dat het keizerrijk hodie est scissum. Hij verbindt daar de conclusie aan dat
graven in hun gebied dezelfde macht uitoefenen als de princeps, waarmee hij anders
dan de schrijver van de Cura niet een vorst in het algemeen, maar de keizer van het
Romeinse recht bedoelt.61 Overigens ontmoeten we in deze Jacobus een jurist die
net als Philips van Leiden schrijft over de Tres Libri, de in de middeleeuwen wat
onderbelicht gebleven laatste drie boeken van de Codex. Jacobus baseert zijn stel-
ling dat het keizerrijk verscheurd is op precies dezelfde vindplaats als Philips van
Leiden, te weten Accursius’ glosse op de Codex-tekst de studiis liberalibus urbis
Romae et Constantinopolitanae.62 Jacobus Rebuffus (Jacques Rebuffi) is een Zuid-
Franse jurist. Hij is dertig jaar lang professor in zijn woonplaats Montpellier, waar
hij ook belangrijke bestuurlijke ambten bekleedt. Interessant is dat Jacobus zich
voor zijn opvatting over het verscheurde keizerrijk ook beroept op de algemene
opinie onder doctores.63 Enige aanwijzing dat Jacobus Rebuffus (mede) doelt op
Philips is er niet. Men kan even de gedachte laten opkomen dat Philips er tijdens
zijn reizen naar Avignon in is geslaagd zijn gedachtegoed achter te laten in Zuid-
Frankrijk, maar daar is geen begin van bewijs voor. Vast staat wel dat een afschrift
van Philips’ werk – mogelijk alleen de Tabula Tractatus – in 1467 deel uitmaakt van
de bibliotheek van de hertog van Bourgondië.64 Maar daarmee is natuurlijk niet ge-
zegd dat Jacobus er kennis van heeft kunnen nemen.
Een oplossing van het vraagstuk wordt verder bemoeilijkt door het feit dat Ja-

cobus Rebuffus en zijn werk in de rechtsgeschiedenis onderbelicht zijn gebleven.
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59 Commentaar op LF.2,56: ‘Cum causa rex alius poterit in regno suo quod imperator potest in terra im-
perii, quae hodie modica est. In Italia non habet nisi Lombardiam, et illam non totam, et partem Thus-
ciae; et alia sunt ecclesiae Romanae, sicut et regnum Siciliae. (...) Liberi reges tantum habent in regnis
suis quantum imperator in imperio.’ Zie Burns,Medieval Political Thought, p. 466.

60 Commentaar op C.7,33,12: ‘Hodie, vacante imperio, civitates regunt se ipsas, et una civitas regit se ip-
sam nec habet superiorem.’ Zie Burns,Medieval Political Thought, p. 470.

61 Over C.11,7,3: ‘... quia imperium hodie est scissum (...) ergo dicamus quod comites idem ius habent in
parte quam habent de imperio sicut princeps’. Zie De Boer,De winning van delfstoffen, p. 183-184.

62 ‘... ut notatum infra de stu. li. ur. Ro. in rubrica.’ (C.11,19).
63 ‘... & hanc partem tenent communiter doctores.’
64 Feenstra, Philip of Leyden, p. 30-31.
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Jacobus’ werk is en wordt ten onrechte wel toegeschreven aan zijn veel beroemder
geworden landgenoot Petrus Rebuffus (1487-1557). Niemand minder dan de grote
Duitse romanist Friedrich Carl von Savigny waarschuwt er omstreeks 1850 nog
voor de twee Rebuffi’s niet te verwisselen.65 Niettemin gebeurt dat 150 jaar later
nog steeds. In een eigentijdse Spaanse studie naar een juridische bibliotheek uit de
16de eeuw wordt de daarin voorkomende Lectura super tribus ultimis libris codicis
toegeschreven aan Pierre Rebuffi, hoewel de inventaris het werk uitdrukkelijk op
naam stelt van Jacobus Rebuffus.66 De auteur van de studie kan het echter niet ge-
loven. Het moet sin duda (zonder twijfel) gaan om een werk van Pierre Rebuffi,
schrijft hij.67

Niet geheel uit te sluiten valt dat de opvatting omtrent het scissum est van Ac-
cursius oorspronkelijk in Orléans is ontwikkeld, dat Philips er tijdens zijn studie
aldaar mee in aanraking is gekomen en dat de opvatting vanuit Orléans ook in
Montpellier is terechtgekomen. Er bestaat een bijzondere band tussen Orléans en
het rechtenonderwijs in het zuiden van Frankrijk. Professoren uit Orléans, onder
wie Jacques de Révigny, hebben in het laatste kwart van de 13de eeuw grote invloed
uitgeoefend op de eerste hoogleraren van de universiteit van Toulouse.68 Zelfs valt
niet uit te sluiten dat Jacobus Rebuffus in Montpellier zich wel degelijk baseert op
Philips van Leiden, al blijft dit een veronderstelling met een zeer hoog speculatief
gehalte. Zeker is slechts dat er een levendig verkeer bestaat tussen Philips’ omgeving
en de universiteit van Montpellier. Tussen 1340 en 1380 verkeren nogal wat stu-
denten uit de bisdommenUtrecht en Luik in de Zuid-Franse stad. In 1361 geldt dat
bijvoorbeeld voor Arnoud van Hoorn, de latere bisschop van Utrecht.69 Hij valt
vrijwel zeker af als ‘liaison’ tussen Philips’ gedachtegoed en Montpellier. Philips
ontmoet Arnoud pas in 1371, tijdens zijn tweede bezoek als Hollands gezant aan
het pauselijke hof in Avignon.70 Eerder, in 1342, duikt in Montpellier ene André
Herderich de Groningue op. Hij is verbonden aan de kerk in Hillegersberg, ka-
nunnik inMünster in 1353 en in Utrecht in 1365. Hij vertegenwoordigt de Utrecht-
se bisschop in 1353 in het dichtbij Montpellier gelegen Avignon. En later, in 1360
en 1366, behartigt hij belangen van de abdij van Egmond aan het pauselijke hof.71
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65 Von Savigny,Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter, Band vi, p. 495.
66 M.V. Febrer Romaguera, ‘Pere Joan de Capdevila, catedrático y abogado (hc. 1495-1558). Biografía y

estudio bibliográfico de su biblioteca jurídica’ in J. López Yepes (ed.), Teoría, historia y metodología
de las Ciencias de la Documentación (1975-2000), Madrid 2000, p. 215.

67 De Spaanse auteur verwijst naar hetHandbuch der Quellen onder redactie van Coing, en wel naar deel
II,1 van dit uit acht banden bestaande werk. In dit deel (op p. 159 en 169) behandelt E. Holthöfer werk
van Petrus Rebuffus, waaronder geen werk is dat een vergelijkbare titel draagt als het commentaar van
Jacobus Rebuffus. Ook in Coings boek bestaat Jacobus Rebuffus niet. In deel i van hetHandbuch, dat
de periode 1100-1500 bestrijkt, wordt niet eenmaal verwezen naar de geleerde uit Montpellier.

68 Meijers, ‘La première époque d’épanouissement de l’enseignement de droit à l’université de Toulouse’
in Études, deel 3, p. 174.

69 A. Gouron, ‘Juristes originaires des Pays-Bas à l’université deMontpellier au moyen age’ in Tijdschrift
voor Rechtsgeschiedenis37 (1969), p. 521.

70 Zie hoofdstuk 2.6.
71 Gouron, ‘Juristes originaires des Pays-Bas’, p. 517-518.
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Een rotulus uit 1379 vermeldt de namen Jean de Inghen en Henri de Beesde, rech-
tenstudenten uit het bisdomUtrecht in Montpellier. Eerstgenoemde is ook bekend
omdat hij in 1371 een beneficium tracht te verwerven in Utrecht. Verder is hij blij-
kens een rotulus uit 1378 ook ingeschreven als medicijnenstudent in Montpellier.72

Laatstgenoemde student is ook nog eens bekend als lid van de Germaanse natie in
Orléans.73 Er lopen dus lijnen tussen het milieu van Philips van Leiden en het
Montpellier van Jacobus Rebuffus, maar deze algemene vaststelling volstaat niet
om te zeggen dat Philips’ gedachtegoed langs deze lijnen Jacobus heeft bereikt.
Wat wél opvalt is dat Philips zich, wellicht volledig onbewust, met zijn berede-

nering van de zelfstandigheid van lagere vorsten op basis van het verscheurd zijn
van het keizerrijk, schaart in een traditie die vooral in het koninkrijk Sicilië of Na-
pels wordt aangetroffen. Daar hebben juristen ófwel Per venerabilem niet nodig,
ófwel ze leiden eruit af dat de paus de opdeling van het keizerrijk ermee erkent, zo-
als ook Alanus Anglicus in het begin van de 13de eeuw in Bologna al doet. Zijn be-
roep op de divisio regnorum lijkt sterk op het ‘verkleinde’ (modica) keizerrijk van
Andreas de Isernia.74 Een belangrijk verschil met Philips’ opvattingen is wel dat de
Italianen de verkleining van het keizerrijk aangrijpen voor de opvatting dat de kei-
zer geen enkele zeggenschap meer heeft in gebieden buiten zijn territoriale rijk.
Andreas de Isernia meent zelfs dat de macht van de koning groter is dan die van de
keizer. Laatstgenoemde moet immers gekozen worden door de groten van het rijk,
terwijl het koningschap erfelijk is.75 Lucas de Penna hanteert ook dit laatste argu-
ment.76

Philips van Leiden verdedigt nu juist de gedachte dat het keizerrijk als instelling
behouden dient te blijven. Het keizerrijk is voor hem een verschijnsel dat logisch
voortvloeit uit de leges. Maar ook niet meer dan dat, zo moet daar onmiddellijk aan
worden toegevoegd. In zijn Cura stelt hij het keizerrijk zeker niet gelijk aan het
Duitse rijk. Consequent schrijft hij over het regnum Alemanniae of partes Ale-
manniae zoals hij ook schrijft over het regnum Franciae en het regnum Anglico-
rum.77 Deze opstelling getuigt in elk geval van realisme. Tegen 1330 is het keizer-
rijk in territoriaal opzicht namelijk al vervallen tot weinig meer dan een Duits
koninkrijk.78 Sinds 1231 al kunnen de belangrijkste landsheren ook formeel aan-
spraak maken op het zelfstandig uitoefenen van hoogheidsrechten of (iura) regalia.
Keizer Frederik ii van Hohenstaufen doet dan statutair afstand van deze hoog-
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72 Gouron, ‘Juristes originaires des Pays-Bas’, p. 523 en 525.
73 Gouron, ‘Juristes originaires des Pays-Bas’, p. 523.
74 De Nederlandse auteurs Geurts en Feenstra wijzen in hun werk op treffende overeenkomsten tussen

Philips’ benadering en die van de Napolitaanse geleerden. Zie de bespreking van hun werk in bijlage 1,
respectievelijk § 7 en § 11. Feenstra trekt een vergelijking tussen het werk van Philips en dat van Lu-
cas de Penna, maar verwerpt de mogelijkheid dat de Leidse geleerde kennis heeft gehad van de ge-
schriften van Lucas.

75 ‘Praeludia’ van In usus feudorum commentaria. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 89.
76 Commentaar op C.11,76,71 en C.11,51,1. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 89.
77 Respectievelijk in casus 37,7 en 38,6, casus 39,6, casus 6,14 en casus 84,21.
78 Ullmann, Law and politics, p. 289.
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heidsrechten ten behoeve van de landsheren. Tot die tijd kunnen zij als leenman van
de koning weliswaar beleend worden met bepaalde regalia, maar een automatisme
is dat niet. Toch huldigt de moderne geschiedschrijving de opvatting dat Frederik
ii in 1231 zijn leenmannen geen regalia geeft ‘die zij niet al voor die tijd in de prak-
tijk uitoefenden’.79 Anders gezegd, na de dood van Frederik ii in 1250 is er ‘geen
sprake meer van enige politieke suprematie van de Roomse keizers, doch alleen van
een zekere préséance en enkele eerder protocolaire rechten en functies’.80

Precies zo beziet ook Philips de imperator: als een instelling die nodig is om het
Romeinse recht in stand te kunnen houden, en niet zozeer als een reëel regerend
keizer. Dat wordt duidelijk als we ons realiseren dat gedurende heel Philips’ leven
daadwerkelijk een Duitse keizer de troon bezet. Van 1314 tot 1347 is dat Lodewijk
iv van Beieren, die nota bene ook nog een rol speelt bij de opvolging van graaf Wil-
lem iv in Holland. Na Willems dood in januari 1346 beleent de keizer immers zijn
vrouwMargareta met de graafschappen Holland en Zeeland en met de heerlijkheid
Friesland.81 Philips besteedt nauwelijks aandacht aan dit keizerlijke optreden in zijn
Cura en evenmin aan Lodewijks opvolgers. Van 1347 tot 1378 zetelt Karel iv van
Luxemburg op de keizerstroon. Zijn opvolgerWenceslas van Bohemen regeert nog
tot 1400 en derhalve ook gedurende de laatste vier levensjaren van Philips, die in
1382 overlijdt.82

Hiervoor hebbenwe gezien dat Philips zich in cryptische zin kritisch uitlaat over
het optreden van Margareta van Beieren in Holland en Zeeland.83 De historicus
Pikkemaat verbaast zich over deze omfloerstheid en veronderstelt dat Philips de
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79 Kossmann-Putto, ‘Bestuur en rechtspraak tussen Eems en Schelde’ in Algemene Geschiedenis der Ne-
derlanden, deel 3, p. 12-15.

80 Van Caenegem,Over koningen en bureaucraten, p. 36.
81 Zie hoofdstuk 2.5.
82 Wenceslas is, anders dan zijn twee voorgangers, nooit in Rome tot keizer gekroond en regeert daarom

strikt genomen ‘slechts’ als rooms-koning.
83 In hoofdstuk 2.4.

Keizerin Margareta op 20-
jarige leeftijd afgebeeld in
de initiaal van een oorkonde
uit 1331 waarmee haar man
Lodewijk privileges van
Regensburg bevestigt
(Bayerisches Hauptstaats-
archiv München).
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partij van de Hoeken in Holland niet onnodig wil prikkelen.84 Het is inderdaad op-
merkelijk dat Philips zijn kritiek op Margareta zo verhullend brengt, temeer daar
het in de middeleeuwen bon ton is om behoorlijk laatdunkend tot zelfs ronduit ne-
gatief te schrijven over vrouwen.85 Maar hier is meer aan de hand. Met zijn kritiek
raakt Philips ook aan een besluit van de keizer zelf. In de praktijk bemoeit deze zich
zelden of nooit met de dagelijkse gang van zaken in het graafschap. Dat maakt het
Philips zo makkelijk om hem te schetsen als een algemeen bestuurder op de achter-
grond. In dit uitzonderlijke geval echter treedt de keizer nu juist wel handelend op
inHolland en dan ook nog eens op een manier die Philips niet bevalt. De Leidse ge-
leerde kan daar echter nauwelijks kritiek op leveren, wil hij zijn eigen theorie niet
onderuit halen. Kennelijk kiest hij eieren voor zijn geld en levert hij zijn commen-
taar maar verhuld, bijna merkbaar knarsetandend.

5.4 Hoge en lage vorsten

Het verscheurd zijn van het imperium brengt Philips van Leiden op drie plaatsen in
zijn Cura heel opmerkelijk tot uitdrukking. Om dat toe te lichten moeten we eerst
bezien hoe hij zijn werk heeft opgebouwd. Alle 85 casus van deCura begint hij met
de beschrijving van een praktijkgeval, meestal niet maar soms wel ontleend aan be-
staande situaties in hetHolland van zijn tijd. Vervolgens stelt hij steeds de vraag wat
in dit geval recht is. Daarna laat hij de imperator deze vraag beantwoorden en geeft
hij zijn eigen visie op de kwestie in de rest van de casus. Hij hangt deze eigen visie
dus steeds op aan een citaat uit de Codex of uit de Novellen. Hij haalt steeds een
keizerlijke uitspraak aan en schrijft deze doorgaans ook toe aan ‘de’ keizer (impe-
rator). In drie casus echter omschrijft hij deze keizer als iemand die optreedt in de
persoon van een bepaalde (letterlijk: een willekeurige) vorst.86 Het merkwaardige is
dat Philips deze formule gebruikt als hij teksten aanhaalt uit de boeken 10, 11 en 12
van de Codex. Teksten derhalve van ‘echte’ Romeinse keizers, voorgangers nog van
Justinianus, de samensteller van het Corpus iuris.
Hij haalt elders in de Cura ook teksten aan van middeleeuwse ‘Romeinse’ kei-

zers, bijvoorbeeld van Frederik ii (1215-1250), opgenomen in de Novellen.87 Voor
deze Frederik en andere middeleeuwse keizers gaat inderdaad op wat hij schrijft op
die drie plaatsen in de Cura: zij zijn koningen van het Duitse rijk, al dan niet ge-
kroond tot keizer, die optreden als staatshoofd van het Heilige Roomse Rijk, de
middeleeuwse voortzetting van het oude Romeinse rijk. Zij regeren temidden van
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84 Pikkemaat, ‘Philips van Leiden’, p. 23-28.
85 Philips kan daar zelf ook wat van. In casus 9,5 beweert hij dat er ook wijze vrouwen zijn, om daaraan

toe te voegen dat daar in zijn eigen tijd maar weinig van te merken is.
86 Casus 10,1: ‘Et respondet Imperator, in persona cuiuslibet principis, cum hodie scissum sit impe-

rium ...’. Casus 20,1: idem, met verwijzing naar casus 10,1. Casus 32,1: ‘Ad haec omnia respondet in
persona cuiuslibet principis dominus Imperator’.

87 Casus 70,1.
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andere vorsten, waaronder koningen, hertogen en graven. De keizers van de Codex
regeren echter als enige vorst in hun rijk. Waarom schrijft Philips dan toch de ty-
pisch middeleeuwse situatie toe aan het klassieke Romeinse rijk? Mogelijk wil hij
op eigenwijze invulling geven aanwat wel de translatio imperiiwordt genoemd, het
zogenaamd één op één overnemen van het Romeinse rijk, zijn recht en instellingen
door middeleeuwse keizers.88 Deze beschouwen zichzelf als de opvolgers van de
Romeinse keizers en suggereren, geholpen door geleerde juristen van hun tijd, dat
zij de heerschappij over het Romeinse rijk gewoon voortzetten. Zij noemen zich
naar het voorbeeld van Justinianus en zijn voorgangers ook Augustus.89 Philips van
Leiden geeft aan deze translatietheorie een eigen draai met zijn suggestie dat óók de
antieke Romeinse keizer optreedt ‘in de persoon van’ een bepaalde vorst. Hij pro-
jecteert het Romeinse rijk niet op demiddeleeuwse samenleving, nee, hij projecteert
de middeleeuwse samenleving op het Romeinse rijk. Hij doet net of de situatie in
zijn eigen tijd al bestond in de tijd van het Romeinse rijk. Hij legitimeert de keizer
van zijn eigen tijd – in zijn visie geen alleenheerser maar iemand die de regerings-
macht deelt met bijvoorbeeld de graaf van Holland – door te suggereren dat de Ro-
meinse keizers al op zo’n manier plachten op te treden.90

We zullen nu bezien hoe Philips zijn theoretische overwegingen in praktische
zin vormgeeft. Een praktijkjurist als Beaumanoir doet in wezen precies hetzelfde
als Philips van Leiden als hij elke baron wel soeverein noemt in zijn eigen baronie,
maar daarop laat volgen dat de koning altijd het laatste woord heeft. Beaumanoir
schrijft zonder veel omhaal van woorden, kort en krachtig dat de koning (in Frank-
rijk) de uiteindelijke soeverein is en legitiem de algemene zorg uitoefent over het
hele koninkrijk. Hij maakt naar goeddunken wetten in het publiek belang en deze
moeten worden nageleefd. Niemand die onder hem is geplaatst is zo machtig dat hij
niet door de koning ter verantwoording kanworden geroepen. De koning is de soe-
verein over allen, schrijft Beaumanoir.91 Hij maakt dit ook in praktische zin duide-
lijk. Zo is de koning in het algemeen beschermheer of voogd (garde) van alle ker-
ken in Frankrijk, schrijft hij. Maar elke baron oefent dit beschermheerschap uit in
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88 Zie hiervoor Koschaker, Europa, i.h.b. p. 18-23 en p. 40-56.
89 Zie hoofdstuk 3.2.
90 Volgens Koschaker is het projecteren van eigen instellingen op het verleden niet ongebruikelijk in de

middeleeuwen en is het zeker geen ‘spel met begrippen’ voor de middeleeuwers, maar ‘directe werke-
lijkheid’. Zie Koschakers Europa, p. 50 en 55.

91 Les coutumes de Beauvaisis, c. 34, § 1043: ‘... Voirs est que li rois est souverains par dessus tous et a de
son droit la general garde de tout son roiaume, par quoi il puet fere teus establissemens comme il li plest
pour le commun pourfit, et ce qu’il establist doit estre tenu. Et si n’i a nul si grant dessous li qui ne puist
estre tres en sa court pour defaute de droit ou pour faus jugement et pour tous les cas qui touchent le
roi. Et pour ce qu’il est souverains par desseur tous, nous le nommons quant nous parlons d’aucune
souveraineté qui a li apartient.’ Dit is de hiervoor in noot 17 aangehaalde paragraaf waarin Beaumanoir
elke baron soeverein noemt in zijn eigen baronie. Voor dit typisch middeleeuwse, gelaagde soeve-
reiniteitsbegrip zie Leupen, Keizer in zijn eigen rijk, p. 100-106. Beaumanoir staat bij ‘soeverein’ een
ander begrip voor ogen dan later, in 1576, zal worden ontwikkeld door zijn landgenoot Jean Bodin.
Voor deze is soevereiniteit de hoogste beschikkingsmacht, uitgeoefend door een vorst die zich juist
niet weet gebonden aan een hoger, werelds gezag. Zie Bodins Les Six Livres de la République, Premier
Livre, chapitre i.
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zijn eigen baronie.92 Hij voegt daar nog aan toe dat hij niet bedoelt te zeggen dat de
koning zich moet bemoeien met het uitoefenen van dit beschermheerschap door de
baronnen omdat hij in het algemeen beschermheer is. De koning hoeft slechts op te
treden als een baron weigert een bedreigde kerk te beschermen.93 Een sprekend
voorbeeld van wat we hiervoor, in het geval van de keizer, hebben omschreven als
een algemeen bestuurder op de achtergrond versus een dagelijks bestuurder in de
normale praktijk.94

Philips van Leiden getroost zich trouwens heel watmeermoeite dan Beaumanoir
om de wat tweeslachtige positie van de lagere vorst te onderbouwen.Maar ook Phi-
lips’ pogingen kenmerken hem als de praktisch werkende jurist, de postglossator,
die uit zijn theoretische overwegingen praktische en deels nieuwe rechtsregels af-
leidt. Philips maakt in zijn werk een cruciaal onderscheid tussen hogere vorsten
(maiores) en lagere vorsten (minores of inferiores). Schrijvend over de bevoegdheid
van de vorst om te handelen in strijd met de leges, het Romeinse recht, voegt hij
daaraan toe dat deze bevoegdheid alleen de keizer toekomt. Een lagere vorst (infe-
rior) kan geen reeds afgekondigde wetten (leges) opheffen.95 Hier zien we Philips’
praktische uitwerking van zijn opvatting over de graaf als een dagelijks bestuurder,
in eigen land gelijk te stellen aan de keizer in diens rijk, terwijl de keizer als alge-
meen bestuurder op de achtergrond blijft. Alleen de keizer? Nee, ook een koning
is volgens Philips eenmaior. Elders in zijn Cura zegt hij dat expliciet: koningen en
keizers zijn maiores.96 Inferiores daarentegen zijn hertogen en graven.97 Nog dui-
delijker wordt het weer elders, waar hij ‘keizers en koningen’ stelt tegenover de in-
feriores, ‘namelijk hertogen, graven en baronnen’.98

De grafelijke macht wordt aan de bovenzijde dus begrensd door het Romeinse
recht. Maar hoe ver reikt die macht naar beneden toe? In de praktijk deelt de graaf
zeggenschap met soms zeer machtige heren. Philips laat er in zijn Cura geen twij-
fel over bestaan hoe de verhoudingen dienen te liggen. Hij schrijft dat in de graaf-
schappen Holland en Zeeland niemand, behalve de graaf, recht heeft op belasting,
bijstand en bede en dat niemand buiten de graaf er een eigen gevangenis of leger op
na mag houden.99 Philips verwijst in dit verband naar elders in zijn werk, waar hij
de regalia of vorstelijke voorrechten opsomt: munt, tol, belasting, bossen, rivieren
en wind.100 De van oorsprong keizerlijke regalia komen volgens hem slechts de
graaf toe. Als andere hoge heren erover beschikken is dat volgens hem ten onrech-
te. Verschillende Hollandse graven hebben bewerkstelligd dat sommige heren kon-
den beschikken over de belastingheffing en de hoge jurisdictie. Onder anderen Flo-
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92 Les coutumes de Beauvaisis, c. 46, § 1465.
93 Les coutumes de Beauvaisis, c. 46, § 1466.
94 Zie hoofdstuk 5.3.
95 Casus 52,7. Zie noot 113 in dit hoofdstuk.
96 Casus 45,45: ‘... maiorum, videlicet regum et imperatorum ...’.
97 Casus 62,21: ‘... inferiores (...) sicut duces vel comites’.
98 Casus 78,3: ‘... inferiores, videlicet duces, comites et barones ...’.
99 Casus 43,16. Het hebben van een gevangenis duidt op het uitoefenen van de hoge jurisdictie.
100 Casus 41,4.
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ris v (vóór Philips’ tijd), Willem iv en Margareta (tijdens Philips’ leven) en latere
Beierse graven (na Philips’ dood) konden er wat van.101 Een actief revocatiebeleid
voeren vooral Willem iii (hij voegt de heerlijkheden Amstelland en Woerden de-
finitief bij Holland) en Philips’ ‘eigen’ graaf Willem v. Het kan geen toeval zijn dat
Philips in zijn Cura bij herhaling hoog opgeeft over deze beide graven. Het optre-
den vanWillem v in 1351 hebben we al uitgebreid bezien.102 Het vloeit voort uit de
oorlog met zijn moeder Margareta en het confisceren van goederen van haar aan-
hangers. De vergroting van het graafschap door Willem iii in 1317 is ook al het ge-
volg van een verstrekkend conflict, te weten de moord op Floris v in 1296 en de na-
sleep daarvan. Na Floris’ dood wordt het graafschap in naam nog drie jaar bestuurd
door zijn enige zoon Jan, die in 1299 op 15-jarige leeftijd overlijdt. Met hem sterft
het oorspronkelijke Hollandse gravengeslacht uit en daardoor komen de Hene-
gouwse graven als naaste verwanten aan de macht. Tussen 1299 en 1304 is dat Jan
ii, de vader van Willem iii. Hij confisceert in 1300 de goederen van Floris’ moor-
denaars, waaronder de heerlijkheden van Herman van Woerden en Gijsbrecht van
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101 Ze deden dat vrijwel steeds om zich te verzekeren van militaire steun voor hun krijgsoperaties. Zie
voor voorbeelden Janse, Ridderschap in Holland, p. 158-169.

102 In hoofdstuk 2.5.

Jan van Blois (tekening uit
Recueil d’Arras).
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Amstel. Jan beleent zijn broer Gwijde van Avesnes met deze heerlijkheden.103

Gwijde wordt een jaar later bisschop van Utrecht en overlijdt in 1317. De dan re-
gerende Willem iii doet de grafelijke aanspraken op Amstelland en Woerden gel-
den en voegt ze definitief bij het graafschap.
De energieke Willem iii herroept in 1326 ook het omstreden stapelrecht van

Dordrecht. Hij doet dat op advies van zijn klerk Gerard Alewijnszoon (†1354), een
naaste collega en familielid van Philips van Leiden in de grafelijke kanselarij.104 Wil-
lem iii werkt volgens het boekje. Dat doet hij zelfs als hij de machtigste van alle
leenmannen aan de macht helpt in Holland. Het gaat om de graven van Blois, ver-
wanten van Willem, die als heren van Gouda en Schoonhoven in de 14de eeuw be-
schikken over omvangrijke goederen in Holland en Zeeland. Op het eerste gezicht
lijken zij de graaf naar de kroon te steken. Jan van Blois (†1380) houdt er een eigen
raad op na en vervangt als stadhouder in 1360 en 1363-64 Albrecht tijdens diens
verblijf in Beieren. Philips van Leiden klaagt er geen moment over en haalt zijn ge-
lijk als hij al is gestorven. Als Jans opvolger Guy van Blois in 1397 zonder wettige
erfgenamen overlijdt, vervallen alle Hollandse en Zeeuwse goederen van de heren
van Blois weer aan de grafelijkheid. De enorme macht van de heren blijkt met an-
dere woorden al die tijd gebaseerd te zijn geweest op een klassieke leenverhouding
met de Hollandse graaf. Zó mag Philips van Leiden het graag zien. Op deze manier
blijft de graaf als enige vorst in zijn graafschap baas boven baas.
Eén vrijwel autonome heerlijkheid ligt tijdens Philips’ leven de Hollandse graaf

zwaar op de maag. Dat is de heerlijkheid Putten, die steekt ‘als een angel in het Hol-
landse grafelijke vlees’.105 De heerlijkheid wordt aan het begin van de 14de eeuw
weliswaar formeel een grafelijk leen, maar feitelijk behoudt zij haar autonomie. Zo
niet volgens Philips van Leiden. Hij deelt mee dat beperkingen op de zoutwinning
ten faveure van de graaf gelden in ‘Zeeland en de heerlijkheid Putten’.106 Deze be-
perkingen zijn vastgelegd in de Zeeuwse Keur, maar die is afgekondigd voor het ge-
bied tussen Hedenzee en Bernisse.107 Putten wordt nu juist begrensd door de Ber-
nisse. Mogelijk heeft deze regelgeving inderdaad gegolden in Putten, maar niet uit
te sluiten valt dat Philips hier een hoogstpersoonlijke, papieren poging doet om het
gebied te annexeren voor zijn graaf.
Philips laat er geen twijfel over bestaan wat het wil zeggen dat de graaf princeps

is in eigen land. Wie geen directe leenman is van de keizer is onderworpen aan de
graaf. De bovengrens van de grafelijke macht zijn we hiervoor al tegengekomen.
Deze wordt gevormd door het Romeinse recht. Het Romeinsrechtelijke adagium
‘de vorst is niet gebonden aan de wetten’ (princeps legibus solutus est)108 geldt niet

130 5 de grenzen van de vorstelijke macht

103 Van Riemsdijk-De Monté ver Loren, De rechtspraak van den graaf van Holland, deel ii, nr 170 (21
mei 1300).

104 Leupen, Philip of Leyden, p. 102.
105 Janse, Ridderschap in Holland, p. 160.
106 Casus 75,58.
107 Zie hoofdstuk 2.7. Voor de zoutwinning zie hoofdstuk 6.2.1.
108 D.1,3,31: ... Princeps legibus solutus est: Augusta autem licet legibus soluta non est, principes tamen

eadem illi privilegia tribuunt, quae ipsi habent.
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voor de omgang van de graaf met de leges. Hij is daar juist wél aan gebonden. In al-
gemene zin schrijft Philips dat de vorst niets meer moet willen dan de wet hem toe-
staat.109 In één geval verwijst hij daarbij ook naar de lex digna uit de Codex.110 Dit
zijn min of meer vrijblijvende aansporingen aan de vorst om zich aan de wet te hou-
den, maar het is Philips wel degelijk dodelijke ernst met zijn opvatting dat de graaf
gebonden is aan het Romeinse recht. Dat blijkt als hij elders in deCura schrijft over
rechten die de graaf in het publiek belang moet behartigen. Als voor de behartiging
van een bepaald belang een Romeinsrechtelijke regeling voorhanden is vindt Phi-
lips dat deze in het graafschap moet worden toegepast. Voorbeelden daarvan zul-
len we nog tegenkomen.111 Voorschriften die tegen de leges ingaan zijn ongeldig,
betoogt hij, want de leges zijn gemaakt voor het algemeen welzijn.112 Hieruit blijkt
hoe cruciaal bij Philips het onderscheid is tussen hogere en lagere vorsten. Een la-
gere vorst mag met zijn eigen wet- en regelgeving (statuta) geen inbreuk maken op
het Romeinse recht. Philips maakt dit alles – plus het door hem gehanteerde on-
derscheid tussen imperator en princeps – nog eens extra duidelijk als hij zich al
schrijvend dreigt te verslikken in zijn eigen terminologie en onderscheidingen. Hij
werpt de vraag op of de princeps besluiten kan nemen die duidelijk ingaan tegen de
leges. Hij voegt daar direct aan toe dat hij doelt op de imperator, omdat een lagere
vorst geen Romeinsrechtelijke bepalingen kan opheffen.113

Met het al dan niet gebonden zijn van de princeps aan de wet stipt Philips een
probleem aan waarop veel middeleeuwse juristen hun tanden stukbijten. De aange-
haalde teksten uit de Digesten (D.1,3,31) en de Codex (C.1,14,4) zijn namelijk niet
met elkaar in overeenstemming. Het in het Corpus iuris verzamelde recht stamt nu
eenmaal uit vele opeenvolgende eeuwen in de dynamische Romeinse samenleving.
Daarom strookt de bepaling dat de vorst zich aan de wet moet houden, niet met het
voorschrift dat de vorst boven de wet verheven is. De juristen moesten hier dus een
keuze maken. Ook Philips doet dat met zijn opvatting dat de vorst niets meer moet
willen dan de wetten toestaan. Hij schaart zich met zijn keuze in het gezelschap van
de meeste andere legisten. Ook bij hen is de lex digna uit de Codex veruit favoriet
boven de Digestentekst. Overigens was voor de middeleeuwse juristen de ergste
kou al uit de lucht gehaald door Thomas van Aquino. In zijn Summa theologiae
schrijft hij namelijk dat de vorst inderdaad legibus solutus is voorzover het de posi-
tieve, door hemzelf gestelde wet betreft. Maar aan het natuurrecht is de vorst wel
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109 Casus 60,6 en 70,3.
110 In casus 60,6. Philips verwijst naar C.1,14,4, een befaamde bepaling die bekend staat als ‘Digna vox’ of

‘lex digna’ en die zegt dat het tot de waardigheid van de princeps behoort dat deze zichzelf gebonden
acht aan de wetten: ‘Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri: adeo de
auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. Et re vera maius imperio est submittere legibus principatum.’

111 In hoofdstuk 6.
112 Casus 60,5: ‘Nam leges inventae sunt pro publica utilitate …’. Voor deze wijdverbreide opvatting in

de middeleeuwen zie hoofdstuk 2.2.
113 Casus 52,6-7: ‘Sed pone: Princeps praecipit illud, quod est manifeste contra leges et rempublicam, et

dicit: non obstante tali lege vel similiter, aut secundo aliquid iubet tale fieri: numquid sibi est obtem-
perandum? Et loquor in imperatore, quia inferior sic non posset tollere leges iam incorporatas.’
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degelijk onderworpen, zoals volgens Thomas blijkt uit de bepaling van de lex dig-
na, die hij in dit verband aanhaalt. Hij voegt eraan toe dat de vorst zich vrijwillig
dient te onderwerpen aan het natuurrecht. Talloos zijn de latere verwijzingen in de
middeleeuwen naar deze opvatting van Thomas.114

Het verschijnsel dat interpretatie van het Romeinse recht leidt tot (innerlijke) te-
genstellingen blijft overigens niet beperkt tot de middeleeuwen. Zelfs in de nieuw-
ste tijd zijn juristen nog verdeeld over de betekenis die aan sommige Romeinsrech-
telijke teksten moet worden gehecht. Een fraai voorbeeld is de strijd tussen
beroemde Duitse Romanisten in 1862 over een geschil tussen de Zwitserse kantons
Basel-Stadt en Basel-Land over de eigendom van de vestingwerken van de stad Ba-
zel. In een felle polemiek wordt met een beroep op het Romeinse recht zowel de
ene als de andere partij tot eigenaar verklaard.115

5.5 Kroon, honor en fiscus

In de middeleeuwen, en zeker in Philips van Leidens tijd, wordt het koningschap
gelijkgesteld aan ‘de kroon’ (corona). In feite wordt hiermee hetzelfde bedoeld als
met fiscus. De kroon staat voor het totaal aan activa en machtsmiddelen waarover
de koning beschikt om zijn ambt te kunnen vervullen.116 Als de Franse koning Phi-
lips v een zekere Hugues Poitevin in 1319 beleent met bepaalde zaken bepaalt hij
dat deze zijn eigendom blijven ‘tanquam verum corone francie patrimonium’, als
erfgoed van de Franse kroon.117

De term kroon kan natuurlijk slechts in verband worden gebracht met ‘ge-
kroonde hoofden’, zoals de keizer en koningen. Philips van Leiden, schrijvend voor
de graaf van Holland, kan er in ieder geval niets mee. Het gebruik ervan vermijdt
hij dan ook zorgvuldig in zijn Cura. Philips schrijft niet over de kroon, maar over
de fiscus. Daarnaast bezigt hij termen die in direct verband staan met kroon, zoals
dignitas en honor. Er zijn meer geleerde juristen die dat doen. Andreas de Isernia
bijvoorbeeld schrijft nauwelijks over de kroon, maar veel meer over de koninklijke
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114 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 135-136.
115 Deze polemiek wordt gememoreerd in Vegting, Publiek domein en zaken buiten den handel en in de

Franse vertaling hiervan: Domaine public et res extra commercium. De polemiek over Bazel is te vin-
den in de volgende werken: R. von Jhering, Der Streit zwischen Basel-Land und Basel-Stadt über die
Festungwerke der Stadt Basel, Leipzig 1862; H. Dernburg, Rechtsgutachten über den zwischen den
Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt obwaltenden Streit bezüglich der Festungwerke bei der
Stadt Basel mit Rücksicht auf die Lehre von den öffentlichen Sachen, Halle 1862; R. von Jhering, Er-
widerung auf das von H. Dernburg in den zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt
obwaltenden Rechtsstreit über die Festungswerke der Stadt Basel abgestattete Rechtsgutachten, Basel
1862.

116 In de Karolingische tijd, als het Romeinse keizerrijk in een nieuwe vorm wordt hersteld, wordt fiscus
aanvankelijk gebruikt om het particuliere vermogen van de vorst aan te duiden. Later wordt fiscus ge-
bruikt voor het vermogen dat de vorst beheert ten behoeve van de respublica. In deze zin ook door
Philips van Leiden. Zie ook Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 178-180.

117 Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 205.
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dignitas, waarmee hij doelt op het ambt van koning.118 Voortbordurend op An-
dreas’ werk schrijft Lucas de Penna schier in één adem over regnum (koninkrijk),
corona en koninklijke dignitas alsof het drie aanduidingen voor hetzelfde begrip
zijn.119 Lucas schrijft ook dat de vorst gerechtigd is te oordelen over zaken die de
fiscus betreffen en tot het herroepen van vervreemdingen die de dignitas en de co-
rona schaden.120 De term honor wordt gebruikt door paus Honorius iii in zijn de-
cretale Intellecto uit 1220, waarmee hij de basis legt voor het leerstuk van de onver-
vreemdbaarheid van bepaalde vorstelijke zaken. In deze decretale, waarnaar Philips
verwijst in zijn Cura, brengt de paus honor in direct verband met zowel het ko-
ningschap121 als de kroon122.
Philips van Leiden schrijft dat de honor principis, de honor van de vorst, geschaad

kan worden als deze bepaalde rechten uit zijn patrimonium vervreemdt.123 Het La-
tijnse honor betekent in de Romeinse tijd zowel ‘eer’ als ‘ambt’. In de hoge en late
middeleeuwen echter ontwikkelt zich een veel ruimere betekenis van de term.Ho-
nor staat dan voor de optelsom van activa en machtsmiddelen waarover iemand be-
schikt.Honor in deze zin laat zich nog het best vertalen door ‘vermogen’, maar dan
wel in de dubbele betekenis die dit woord nog altijd heeft. Dus niet alleen vermo-
gen in de zin van iemands kapitaal, maar ook vermogen als maatstaf voor wat
iemand vermag, iemands kracht.124 Honor is synoniem aan domein, dat in Frank-
rijk en Engeland wordt gebezigd voor het totale vermogen van de koning.125 Ook
honor heeft betrekking op het volledige vermogen van de vorst. Als Philips van Lei-
den schrijft dat de vorst ‘bepaalde rechten’ moet uitoefenen ten behoeve van de res-
publica, impliceert dat het bestaan van andere rechten die hij naar eigen goeddun-
ken mag gebruiken. Dit blijkt ook uit het gebruik van fiscus door Philips. Met deze
term doelt hij duidelijk op dát deel van het vorstelijke vermogen dat ten dienste
staat van de respublica. Hij onderscheidt ook een particulier vermogen van de vorst.
Deze moet rijk zijn, vindt Philips. Dat is in het belang van het land en zijn inwo-
ners. Een arme vorst wordt al snel een speelbal van dubieuze geldschieters.126

Het typisch middeleeuwse gebruik van de term honor dringt niet in zijn volle
omvang door in de moderne literatuur. Reynolds bijvoorbeeld is in haar werk op
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118 Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 266-267.
119 Commentaar op C.11,59,7. ‘… in grave praeiudicium regni et coronae, seu regiae dignitatis haec fie-

rent, et dignitas regni exinde graviter laederetur.’ En ook: ‘… fiscalia et demanalia quae sunt ad con-
servationem regiae dignitatis et coronae …’. Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 273.

120 Commentaar op C.11,58,7. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 169.
121 ‘… fecerit in praeiudicium regni sui et contra regis honorem …’
122 ‘… et in sua coronatione iuraverit etiam, iura regni sui et honorem coronae illibata servare …’
123 Casus 1,17. Hij herhaalt dit in casus 33,5, waarin hij terugverwijst naar casus 1,17.
124 Zie Niermeyer, ‘De semantiek van Honor en de oorsprong van het heerlijk gezag’ in Dancwerc. Zie

ook Immink, ‘Honor, heerlijkheid en koningsgezag’ in zijn Verspreide Geschriften. Zie van Niermey-
er ook ‘Remarques sur la formation du vocabulaire institutionnel médiolatin’ in Archivum Latinitatis
Medii Aevi, 28.

125 Een uitgebreide documentatie op basis van middeleeuwse oorkonden over de samenhang van kroon,
domein en ook fiscus is te vinden in Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 100-110.

126 Casus 17,10 en casus 47,4. Zie ook de bondige mededeling in Tabula Tractatus 1,53: ‘Ex paupertate
principis reipublicae derogatur maxime’.
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zoek naar de juiste duiding van middeleeuwse termen in verband met het leenstel-
sel. Met honor is zij echter zeer voorzichtig. Zij veronderstelt dat het woord wordt
gebruikt voor bezittingen die niet op grond van een leenband worden gehouden,
zoals allodiale bezittingen of bezittingen ‘van onzekere status’.127 Opmerkelijk ge-
noeg citeert deze auteur het Liber instrumentorum memorialium uit Montpellier,
waarin tal van beleningen zijn opgetekend met gebruikmaking van de zinsnede dat
deze plaatshebben met alle honores.128 Wat kan daarmee anders zijn bedoeld dan
wat hiervoor, in verband met de situatie in Zeeland, is aangeduid als ‘ambachtsge-
volgen’, bestanddelen van de heerlijkheid?129

Hoe dit ook zij, duidelijk is dat het relevante vorstelijke vermogen, dat ten dien-
ste staat van de respublica, door Philips van Leiden wordt aangeduid als fiscus. Phi-
lips’ belangrijke bron Accursius leidt uit de Digesten af dat alles wat de fiscus be-
treft publiek is.130 In zijn commentaar op hetzelfde deel van deDigesten stelt Cynus
dat de fiscus onder het publiekrecht valt.131 Baldus omschrijft de fiscus als de schat-
kamer van het keizerrijk, als een functie derhalve van het rijk, maar wel een – zo niet
dé – essentiële functie. Hij stelt namelijk ook: ‘waar de fiscus is, daar is het keizer-
rijk’.132 Baldus maakt ook duidelijk hoe de respublica beschouwdmoet worden. Hij
maakt een onderscheid tussen deze belangengemeenschap zelf en de fiscus als in-
strument om de belangen van deze gemeenschap te behartigen. In de middeleeuwen
worden respublica en fiscus nogal eens over één kam geschoren en Bartolus wijst op
het onjuiste daarvan.133 Voortbordurend op Bartolus’ werk schrijft Baldus dat de
respublica een universitas is, een gemeenschap, en de fiscus een res, een ‘ding’ of
‘zaak’, een onderdeel van die gemeenschap.134 De respublica is voor Baldus een aan-
gelegenheid van het volk en de fiscus is een zaak van de keizer. Deze wordt geacht
de fiscus in dienst te stellen van de respublica. Vóór deze geleerden maakt de Orle-
anese hoogleraar Jacques de Révigny al onderscheid tussen fiscus en respublica. Hij
meent dat iemand nooit eigenaar kan worden van zaken die tot de respublica beho-
ren. Bij bepaalde fiscale zaken kan dat onder omstandigheden wel. Hij bedoelt dat
delen van het koninklijke domein door verkrijgende verjaring kunnen worden ver-
worven, zij het doorgaans pas na verloop van lange tijd.135 Lucas de Penna gebruikt
graag beelden om zijn uitspraken te versterken. Hij schrijft dat de fiscus in de res-
publica de plaats inneemt van de maag in het menselijk lichaam. Als de fiscus wordt
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127 Reynolds, Fiefs and Vassals, p. 264. Zie in haar werk ook p. 111.
128 ‘... ad feudum et ad totas (ook: omnes) honores.’ Zie Reynolds, Fiefs and Vassals, p. 261, nt 10.
129 Zie hoofdstuk 2.7.
130 Glosse op D.1,1,2.
131 ‘... lex dicit quod fiscale dicitur ius publicum’. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 169 nt 241.
132 Commentaar op C.10,1,13: ‘Fiscus est camera imperii: ubi ergo est fiscus, ibi est imperium’. Zie Kan-

torowicz, The King’s Two Bodies, p. 180 nt 276 en p. 204.
133 Bartolus brengt de fiscus in verband met de geldelijke zaken van het keizerrijk en de respublica met het

uitoefenen van bestuurlijke taken in het keizerrijk. Hij doet dat in zijn In tres posteriores codicis libros
commentaria, in zijn commentaar op C.10,1. Zie Leyte,Domaine et dominialité publique, p. 68.

134 In septimum (-undecimum) codicis libros commentaria, over C.7,49,1: Respublica universitatem signifiat,
fiscus autem significat rem ipsius universitatis. Zie Leyte,Domaine et dominialité publique, p. 68-69.

135 Commentaar op C.7,33,1. Zie Bezemer, ‘The law school of Orleans’, p. 252.
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geleegd gaat dat ten koste van de ledematen van het lichaam, aldus Lucas.136 De he-
dendaagse rechtshistoricus Guillaume Leyte, auteur van een werk over ontstaan en
ontwikkeling van het publieke domein in het middeleeuwse Frankrijk, noemt Lu-
cas samen met Baldus ‘de meest originele jurist’ voor het onderwerp waarover hij
schrijft.137 Lucas onderscheidt scherp tussen publieke en particuliere goederen. De
eerste categorie noemt hij bona fiscalia, de tweede bona patrimonialia. Beide cate-
gorieën worden aangetroffen in het vorstelijke domein. De bona patrimonialia
kúnnen ook voor publiek gebruik worden aangewend, maar noodzakelijk is dat
niet. Dat is wel het geval met de bona fiscalia, die exclusief bestemd zijn voor pu-
blieke aanwending. Zij mogen, anders dan de bona patrimonialia, nooit deel uit-
maken van een particuliere nalatenschap en dienen steeds in het bezit van de fiscus
te blijven.138 De bona fiscalia kunnen ook de bona reipublicae genoemd worden. Ze
zijn bestemd om te worden gebruikt door degene die de macht, het imperium, uit-
oefent, maar uitsluitend ad necessitates publicas, dus in het publiek belang.139 De
bona fiscalia van Lucas de Penna stemmen derhalve overeen met de ‘bepaalde rech-
ten’ waarover de graaf volgens Philips van Leiden beschikt en waarvan hij geen af-
stand mag doen. Philips van Leiden bezigt in zijn Cura ook de termen bona fisca-
lia en iura fiscalia.140 De vorst is geen eigenaar (dominus) over deze fiscale zaken,
maar slechts quasi-dominus, schrijft Lucas.141 Ook over de respublica kan een ko-
ning niet als eigenaar heersen; hij is slechts administrator van de rechten die tot de
respublica behoren.142

Philips van Leiden maakt al in de eerste casus van zijnCura duidelijk hoe wij fis-
cus hebben op te vatten. Hij maakt namelijk een veelzeggende vergelijking tussen
het patrimonium van Christus en de fiscus. De administratores143 die kerkelijke za-
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136 Commentaar op C.11,59,7: ‘Fiscus … obtinet in corpore reipublicae instar stomachi a quo membra
singula recipiunt nutrimentum… ergo si stomachus exinaniretur ad praeceptum capitis, id est rationis
quae est in capite, membra corporis deperirent’. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 273.

137 Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 76.
138 Commentaar op C.11,59,7. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 76-77.
139 Commentaar op C.11,59,7. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 80.
140 Voor ‘bona fiscalia’ zie casus 2,11, casus 3,10, casus 32,9 casus 45,53, casus 54,8 en casus 67,7. Voor ‘iura

fiscalia’ zie casus 21,5-6 en casus 45,49.
141 Commentaar op C.11,59,7. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 299-300.
142 Commentaar op C.11,59,7: ‘rex … non est dominus sed administrator iurium reipublicae’. Zie Leyte,

Domaine et domanialité publique, p. 300.
143 Administrator is een begrip dat o.a. in Orléans tot ontwikkeling komt. Jacques de Révigny schrijft dat

de vorst slechts administrator, beheerder, is van de aan hem toevertrouwde zaken. Mogelijk ontleent
hij dat aan Jean de Blanot, die hetzelfde schrijft. Hiervoor, in § 2 van dit hoofdstuk, hebben we gezien
dat Jacques de Révigny wel meer overneemt van Jean de Blanot. Ook Guillelmus Durantis zegt dat de
vorst slechts het beheer over het rijk voert. Zie de volgende citaten: Jacques de Révigny, Lectura su-
per prima et secunda parte codicis, rubrica De emendatione iustiniani codicis: ‘Princeps est administra-
tor’. Jean de Blanot, Tractatus de actionibus, tit. De praeiudiciali per quam petitur vasallus, § 14: ‘Rex
vocat eos propter bona tocius patrie sive bonum publicum regni gallie cujus administrationem gerit’.
Guillelmus Durantis, Speculum iuris, lib.iv, part. iii, rubr. De feudis, § De homagiis: ‘… rex qui habet
administrationem regni’. Zie Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 296. Voor de mening van
Jean de Blanot verwijst Leyte naar Tractatus super feudis et homagiis, in 1906 uitgegeven door Jean
Acher. Dit ‘tractaat’ bleek later slechts een onderdeel te zijn van het uitgebreidere Tractatus de actio-
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ken (‘zaken van Christus’) beheren doen dat zorgvuldig, betoogt hij. Ze verstrek-
ken voedsel niet naar hartelust, maar helpen slechts degenen die daar recht op heb-
ben. In dezelfde zin moeten ook zaken van de fiscus zo zorgvuldig mogelijk wor-
den aangewend en bewaard ter bescherming en het behoud van de respublica,
schrijft Philips.144 De zaken van Christus en de fiscus zijn vergelijkbaar, stelt hij:
‘bona patrimonialia Christi et Fisci comparantur’. Kerkelijke goederen genieten op
grond van het canonieke recht een bijzondere bescherming. Ze mogen niet zomaar
vervreemdworden. Datzelfde geldt dus voor de zaken van de fiscus, het erfgoed dat
de vorst beheert ten behoeve van de respublica.145

De vergelijking tussen kerk (Christus) en fiscus wordt meer gemaakt in de mid-
deleeuwen ‘Kerk en fiscus trekken als gelijken op’, schrijft Bartolus.146 De middel-
eeuwse juristen baseren zich voor deze notie op hetDecretum van Gratianus. Deze
ziet een verband tussen beide, maar stelt ze nog niet op één lijn. Aan de fiscus komt
volgens hem toe wat niet bestemd is voor Christus.147 Philips van Leiden verwijst
naar deze tekst van Gratianus, maar tekent daar wel nogmaals bij aan dat Christus
en fiscus aan elkaar gelijkgesteld kunnen worden.148 Accursius kent aan de fiscus
een kwaliteit toe die ook aan God wordt toegeschreven. Deze is ‘alomtegenwoor-
dig’: ‘fiscus ubique praesens est’. Later trekt Baldus daaruit zwart op wit de conclu-
sie dat de fiscus opGod lijkt.149 Lucas de Penna stelt vast dat de fiscus ‘heilig’ wordt
genoemd: ‘fiscus dicitur sanctissimus’.150 Elders noemt Lucas alle zaken waarover de
vorst beschikt heilig (sacra), omdat zij hun kracht krijgen van God.151 De gelijk-
stelling van de fiscus aan kerkelijke goederen is terug te voeren op een soortgelijke
in het Romeinse recht. De klassieke Romeinen doen dat overigens om praktische
redenen. Zo staat in de Instituten dat stadsmuren en -poorten beschouwd worden
als res sanctae.152 Uit de context blijkt dat dit gebeurt omdat op schending van hei-
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nibus. Zie voor deze kwestie Meijers, ‘Le droit Romain au moyen âge’ in Études d’histoire du droit 4,
p. 190-201 [oorspronkelijk verschenen als ‘Het Romeinsche recht in de Middeleeuwen’ in Tijdschrift
voor Rechtsgeschiedenis 2 (1920-1921), p. 343-351] en Feenstra, ‘Jean de Blanot et la formule Rex Fran-
ciae in regno suo princeps est’ in Fata iuris Romani, p. 139-149.

144 Casus 1,9.
145 Zie ook Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 175-176. In het middeleeuwse Frankrijk wordt het

koninklijke domein ook wel aangeduid als de mensa regis, letterlijk de koninklijke tafel. In het cano-
nieke recht worden kerkelijke zaken toegerekend aan demensa van de kerk. Zaken van demensamo-
gen niet vervreemd worden. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 109-110.

146 Commentaar opC.11,62,4: ‘... cum ecclesia et fiscus paribus passibus ambulent.’ Zie Kantorowicz,The
King’s Two Bodies, p. 177.

147 Causa 16, questio 7, canon 8: ‘Hoc tollit fiscus quod non accipit Christus.’
148 Casus 1,15: ‘Similiter ex aequo compensationis cum fiscus multotiens tollit Christo applicandum

c.8,c.16,q.7.’ Weergegeven is het citaat uit de editie Fruin-Molhuijsen, met de daarin gehanteerde 19de-
eeuwse aanhaling van het Decretum Gratiani. Philips van Leiden zelf citeert, blijkens de editio prin-
ceps van zijn werk, door eerst te verwijzen naar het nummer van de causa, vervolgens naar het num-
mer van de questio en tot slot de beginwoorden van de canon aan te halen.

149 Accursius’ glosse op C.7,37,1. Baldus’ commentaar op dezelfde Codextekst luidt: ‘... quod fiscus est
ubique et sic in hoc Deo est similis.’ Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 184.

150 Commentaar op C.10,1. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 71.
151 Commentaar op C.10,6,2. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 300.
152 Inst.2,1,10.
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lige zaken de doodstraf staat. Die straf komt ook degene toe die zich aan de stads-
muren vergrijpt. Philips van Leiden memoreert deze heiligverklaring in zijn Cura,
zonder te verwijzen naar de Instituten.153 Hij brengt het feit in een nieuwe context,
namelijk die van zijn eigen opvatting dat niemand zich kan onttrekken aan de ver-
plichting om te helpen bij het bouwen van stadsmuren. We komen hierop terug in
hoofdstuk 6.6.3.
In feite begeven middeleeuwse juristen zich als christenen op glad ijs door noties

als deze over ‘heiligheid’ van zaken over te nemen van de Romeinen. Oorspronke-
lijk betreft deze heiligheid natuurlijk de inheemse Romeinse eredienst. Numoet ge-
zegd worden dat Justinianus de latere juristen probeert een handje te helpen. Op
zijn last ‘zuiveren’ de samenstellers van hetCorpus iuris de klassieke Romeinse tek-
sten zoveel mogelijk. Zo staat in de Justiniaanse Instituten dat ‘heilig is hetgeen op
ceremoniële wijze en door bemiddeling van priesters aan God is gewijd, bijvoor-
beeld heiligdommen en gaven die op ceremoniële wijze voor de dienst van God be-
stemd zijn’. In de Instituten van de klassieke Romeinse jurist Gaius, waarop de Jus-
tiniaanse Instituten zijn gebaseerd, staat echter dat ‘heilig zijn de zaken die men
voor de dienst van de hemelgoden geheiligd heeft; gewijd die welke aan de goden
van het schimmenrijk zijn overgelaten’.154

Ondanks de pogingen van Justinianus om de klassieke teksten te kuisen zijn
sommige middeleeuwse geleerden zich ervan bewust dat zij met oorspronkelijk
heidens materiaal werken. Bartolus voelt zich verplicht ommet enige nadruk op dit
probleem te wijzen.155 Eerder al corrigeert paus Alexander iii alsnog enkele bepa-
lingen in de Codex. Deze bepalingen schrijven voor dat een testament in bijzijn van
zeven of vijf getuigen moet worden opgemaakt.156 Alexander verklaart dit in strijd
met de Bijbel en de leer van de kerk en brengt het aantal getuigen terug tot twee of
drie, conform de bijbeltekst ‘opdat in den mond van twee of drie getuigen alle
woord besta’.157 Alexander legt deze opvatting vast in twee decretalen, later opge-
nomen in hetCorpus iuris canonici.158 In het ver van Rome gelegen bisdomUtrecht
komt zijn boodschap niet echt over. In 1277 maakt de Utrechtse kanunnik Jacob
Braems zijn testament op ten overstaan van ... zeven getuigen.159 Philips van Leiden
echter is zich zeer wel bewust van het pauselijke gebod. Op twee plaatsen in zijn
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153 Zie casus 13,2: ‘… muros antiquitas sanctos appellavit …’.
154 Inst.2,1,8: ‘Sacra sunt, quae rite et per pontifices deo consecrata sunt, veluti aedes sacrae et dona, quae

rite administerium dei dedicata sunt ...’. Inst. Gaius 2, 4: ‘Sacrae sunt quae diis superis consecratae sunt;
religiosae quae diis manibus relictae sunt’.

155 In zijn commentaar op D.30,58: ‘Nam iurisconsulti erant pagani et de praemio vitae aeternae non co-
gitabant.’ Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 83.

156 C.6,23,21,pr en 4, zie Cappon,De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht, p. 122-123.
157 Mattheus 18:16. Aangehaald is de statenvertaling uit 1637, omdat deze dichtbij de oorspronkelijke

brontekst staat. In de nieuwe bijbelvertaling uit 2004 is deze passage weergegeven als: ‘... dankzij de
verklaring van ten minste twee getuigen.’ Deze vertaling maakt de actie van Alexander natuurlijk vol-
strekt onbegrijpelijk.

158 X.3,26,10 en 11. In deze laatste decretale wordt de regeling uit hetCorpus iuris civilis uitdrukkelijk bui-
ten werking gesteld: ‘... non secundum leges, sed secundum canones debent tractari ...’.

159 Cappon,De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht, p. 125 en 283.
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Cura haalt hij letterlijk de door paus Alexander ingeroepen bijbeltekst aan om de
inheemse Hollandse praktijk van het werken met zeven getuigen te verwerpen.160

5.6 Geen gemakkelijk leerstuk

Philips’ visie op honor als het totale vermogen van de vorst en op fiscus als het deel
van dat vermogen dat ten dienste staat van de respublica is geen simpel leerstuk. Er
is later ook nogal wat verwarring over ontstaan. Hugo de Groot leidt in zijn Inlei-
dinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid uit Philips’ mededelingen af dat de
graaf van Holland beschikt over tweeërlei rechten. Rechten namelijk die hij in het
publiek belang uitoefent en eigen rechten. Grotius schrijft dat volgens Philips van
Leiden de graaf zonder der Staten bewilliging niet kon beschikken in zaken waar-
bij het recht van het land in het geding was, zoals het verlenen van vrijdom van tol
of bede. Deze beperking geldt niet als het gaat om des graefs eigen recht, aldusHugo
de Groot.161 De latere critici van Hugo de Groot hebben zich vooral gestoord aan
zijn mededeling dat de graaf was aangewezen op toestemming van de Staten. Op
zich is die mededeling inderdaad onjuist. Van Staten is nog geen sprake in Philips’
tijd. De graaf overlegt met zijn raad en in de praktijk van de 14de eeuw wordt die
nog bijna exclusief gevormd door edelen. In de Cura schrijft Philips echter dat de
graaf bij zijn belofte om geen leengoed meer te vervreemden heeft samengewerkt
met edelen en steden. Dat zijn de standen of Staten en zo heeft Hugo de Groot dat
kennelijk opgevat. Inmiddels weten wij dat destijds sprake was van een gelegen-
heidscoalitie van bepaalde edelen en bepaalde steden met graaf Willem V. Dat wist
Grotius niet, maar afgaande op Philips’ eigen mededelingen in casus 45 plus de ver-
wijzingen naar casus 21 en casus 1 raakt hij in zijn Inleidinge wel de kern van Phi-
lips’ werk: de opvatting namelijk dat de graaf bepaalde rechten uitoefent in het pu-
bliek belang.162

De kritiek op Hugo de Groot is vooral verwoord door Fruin en door L.J. van
Apeldoorn in zijn bewerkingen (van 1926 en 1939) van de in 1910 voor het eerst
verschenen Aanteekeningen op de Inleidinge van S.J. Fockema Andreæ. Fruin
schrijft dat het door De Groot gemaakte onderscheid niet opgaat. ‘Philips van Lei-
den kent zulk een onderscheid niet. Niets wat den vorst arm en bij gevolg krachte-
loos zoumaken is, volgens hem, geoorloofd. ’s Vorsten domein is heilig als het goed
van de kerk.’163 Ook Van Apeldoorn bestrijdt dat volgens Philips van Leiden spra-
ke zou zijn geweest van ‘eigen rechten’ en ‘rechten van het land’, zoals Grotius be-
weert. ‘De landsheerlijke tijd heeft zich lang gekenmerkt door het dualisme van
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160 Casus 70,7 en 85,16: ‘... in ore duorum vel trium stet omne verbum’. Meer over deze kwestie in hoofd-
stuk 6.5.1.

161 Inleidinge, B.I.D.2.§ 20.
162 Deze passages in de Cura zijn besproken in hoofdstuk 2.5.
163 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’ in Verspreide geschriften, deel 1, p. 140. Deze beschouwing is her-

drukt als ‘Inleiding’ in de editie Fruin-Molhuysen uit 1915. Aldaar is dit citaat te vinden op p. xliv.
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landsheer en land of volk, die elk hun eigen rechten hadden’, aldus Van Apel-
doorn.164 ‘En de landsheeren deden, alsof hun rechten (jurisdictie, regalia) waren
wat wij private rechten noemen, waarover zij naar goedvinden konden beschikken,
m.a.w. welke zij zelven konden uitoefenen, maar ook wegschenken of vervreem-
den.’ Terecht stelt Van Apeldoorn vast dat Philips zich daartegen richt in zijnCura.
De kern van Philips’ werk is: ‘de landsheer kan niet vrijelijk beschikken over de
rechten, die hij als zoodanig heeft, deze niet vervreemden, alsof het private rechten
waren, want de rechten, welke hem als landsheer toekomen, oefent hij uit in het pu-
blieke belang’, zo schrijft Van Apeldoorn eveneens terecht. Uit de (hier toegevoeg-
de) cursiveringen blijkt al dat het gaat om bepaalde rechten, van belang voor het
landsbestuur, precies zoals Philips schrijft. En uit de Cura blijkt evenzeer dat Phi-
lips de vorst wel degelijk ook ‘eigen’ rechten toekent. Hoe zou deze immers anders
kunnen voldoen aan Philips’ eis dat een vorst rijk moet zijn, zodat hij geen greep
doet naar die rechten die hij in het publieke belang uitoefent? In het algemeen geeft
Van Apeldoorn nauwgezet weer wat de strekking is van de Cura, maar Hugo de
Groot doet dat evenzeer in zijn Inleidinge, zij het dat hij Philips’ mededeling over
samenwerking tussen enerzijds de vorst en anderzijds steden en edelen ten onrech-
te opvat als een samenwerking met de standen, de Staten. Opvallend genoeg maakt
eenDuitse auteur in de 20ste eeuw precies dezelfde fout. Hij mist bij Philips van Lei-
den beschouwingen over de standen, schrijft hij. Volgens hem maakt Philips zelf
duidelijk dat zij bestonden in zijn tijd. Hij verwijst daarvoor naar casus 45,53, waar-
op ook Hugo de Groot doelt.165

Afgezien van zijn, ook in de 20ste eeuw dus nog gemaakte fout, heeft Grotius de
kern van de Cura te pakken. Waarom missen Fruin en Van Apeldoorn hem dan
toch op dit cruciale punt?166 De verklaring zal wel zijn dat Hugo de Groot elders
de foutieve opvatting verdedigt dat de hoogste macht in Holland steeds, ook in het
landsheerlijke tijdperk, is uitgegaan van de Staten en niet van de vorst.167 Van Apel-
doorn verdenkt hem er kennelijk van dat ook hier te doen, getuige zijn opmerking
dat deCura geen pleidooi is ‘voor de rechten der Staten, zoals men geneigd zou zijn
uit de Groot’s voorstelling af te leiden, maar een pleidooi voor een krachtig lands-
heerlijk gezag’.168 Hugo de Groot heeft het dus aan zichzelf te wijten dat latere in-
terpretatoren van zijn werk hem kritiseren op dit punt, maar feit blijft dat hij in be-
ginsel juist weergeeft wat Philips van Leiden met zijn werk wil overbrengen.
Mogelijk is het misverstand ook te verklaren omdat Fruin en Van Apeldoorn (te)
goed op de hoogte zijn van de praktijk in het middeleeuwse Holland. Uit de over-
geleverde grafelijke rekeningen blijkt namelijk dat daarin geen onderscheid wordt
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164 Aanteekeningen, p. 8.
165 Wilfert, Philipp von Leyden, p. 24.
166 Ook in De Blécourt-Fischer, Kort begrip, wordt de opvatting van Hugo de Groot ‘onjuist’ genoemd.

Zie nt 3 op p. 14.
167 Grotius doet dat in zijn Inleidinge (B.I.D.2.§ 17) en in De Antiquitate Reipublicae Batavicae (V,12-

13). Zie voor deze werken bijlage 1.
168 Aanteekeningen, p. 8.
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gemaakt tussen persoonlijke en publieke uitgaven van de graaf.169 Dat gegeven
maakt Philips’ bespiegelingen over eigen en publieke rechten van de graaf natuur-
lijk des te interessanter. Ze houden direct verband met zijn streven om van de vorst
een publieke figuur te maken.
Een belangrijk gegeven waar Philips wel geheel aan voorbijgaat is dat de op-

brengst van de verschillende belastingen en heffingen die de graaf int, slechts be-
perkt beschikbaar is voor de behartiging van het publiek belang, waarvoor de Leid-
se geleerde overigens zo gedreven pleit. Onderzoek van de rekeningen van graaf
Willem iv leert dat 60 procent van de grafelijke inkomsten nodig is voor het in-
standhouden van de ‘herberg’, de grafelijke huis- en hofhouding. Het gaat hier niet
zomaar om een gemiddelde. In de verschillende rentmeesterschappen van het graaf-
schap duikt het verhoudingsgetal van circa 60 procent steeds op. In de periode
1340-1345 gaat 63 procent van de inkomsten uit Noord-Holland naar de grafelijke
herberg, uit Kennemerland is dat exact 60 procent, uit Zuid-Holland 62 procent en
uit Amstel- enWaterland 74 procent. De cijfers voor Zeeland bewester Schelde zijn
minder duidelijk, maar vast staat dat meer dan 50 procent van de belastingop-
brengsten naar de ‘herberg’ gaat.170

Wat dit betreft is de wens de vader van de gedachte bij Philips, maar in dit den-
ken staat hij zeker niet alleen. De opvatting dat de vorst ook eigen rechten heeft
naast de rechten die hij uitoefent ten behoeve van de respublica is wijd verbreid on-
der rechtsgeleerden in de middeleeuwen. Accursius maakt onderscheid tussen ‘de
fiscus of de schatkamer van het keizerrijk’ en het ‘patrimonium van de keizer’.171

Een soortgelijke tweedeling makenOdofredus (†1265), Cynus en Albericus de Ro-
sate.172 Ook Pierre de Belleperche noemt de twee vermogens onmiskenbaar bij
naam. De vorst beschikt over een privaat vermogen en over een vermogen van het
vorstendom dat fiscus wordt genoemd.173 In de koninkrijken Frankrijk en Enge-
land wordt het gehele vermogen van de vorst wel gelijkgesteld aan het koninklijke
domein.174 De Engelse jurist Henry of Bracton merkt in zijn De legibus et consu-
etudinibus Angliae echter op dat de koning beschikt over bepaalde rechten die wel-
iswaar tot de kroon behoren, maar niet van wezenlijk belang zijn voor de publieke
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169 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 21 en 52.
170 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 183-187.
171 Glosse op C.10,1: ‘Item fiscus dicitur ipsa imperialis vel imperii camera non dico patrimonii impera-

toris’. Zie Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 62. In zijn glosse op C.7,73,3 maakt Accursius
een onderscheid tussen fiscalia en patrimonialia. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 170-171.

172 Respectievelijk in Super tribus libris codicis praelectionesm.b.t. C.10,9, In codicem et aliquot titulos di-
gesti veteris doctissima commentaria m.b.t. C.2,1,7 en In secundum digesti novi partem commentaria
m.b.t. D.49,13. Cynus’ omschrijving is helder en luidt: ‘Imperator duplex habet patrimonium. Unum,
quod consequitur per electionem, et illud est patrimonium fisci, id est imperii. Item habet patrimoni-
um privatum, scilicet, non quia imperator, sed quia Henricus vel Titius, et illud dicitur patrimonium
Caesaris, id est, Henrici vel Titii, qui est Caesar’. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 62.

173 In de Rubrica institutionum van zijn Lectura aurea super librum institutionem: ‘Scire debetis quod
princeps habet patrimonium inquantum est privatus, et habet patrimonium imperii inquantum est fis-
cus’. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 66.

174 Leyte: Domaine et dominialité publique, p. 100-110.
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zaak. Het gaat bijvoorbeeld om het recht op strandvond, schatvinding of visrech-
ten op grote vissoorten als tonijn en steur. De koning kan deze rechten zonder be-
zwaar vervreemden, omdat dit niemand behalve de vorst zelf kan schaden.175 De
koningen van Asturias en Léon beheren het koninklijk domein, maar hebben daar-
naast ook hun eigen bezit. De Siete partidas uit het midden van de 14de eeuw bepaalt
dat een koning een persoonlijk aandeel in enig goed mag verkopen als hij hiermee
geen schade toebrengt aan het publiek belang.176 Accursius’ onderscheid tussen de
fiscus en het patrimonium van de keizer wordt overgenomen door Andreas de Iser-
nia.177 Hij werkt dat nog wat verder uit. Volgens Andreas is de term regalia name-
lijk de algemene naam waarmee de koninklijke fiscalia en patrimonialiaworden sa-
mengevat.178 Baldus maakt er expliciet melding van dat een koning ook over eigen
zaken beschikt, ‘als mens en redelijk wezen’.179

Philips van Leiden noemt in zijn Cura een aantal zaken die de vorst zonder be-
zwaar aan anderen kan schenken. Het gaat volgens hem om kleding, juwelen en
paarden. Hij tekent er nog wel bij aan dat kastelen, landgoederen en soortgelijke za-
ken nooit mogen worden geschonken.180 De delegatie waarmee Philips in 1371 naar
Avignon reist om daar namens graaf Albrecht de nieuwe paus Gregorius xi te be-
groeten blijkt, waarschijnlijk onderweg, geld te hebben geleend om een paard te
kunnen kopen. Het bedrag van de lening is opgenomen in de grafelijke rekeningen
van dat jaar, wat de suggestie wekt dat de graaf gezantschappen als deze van paar-
den voorziet.181 Uit de grafelijke rekeningen blijkt voorts dat Philips als dienaar van
de graaf, indien nodig, kan beschikken over twee paarden uit de vorstelijke stal-
len.182 Dat is een voorrecht van de Leidse geleerde. De normale procedure aan het
hof schetst Philips zelf in zijn Cura. Leden van de hofhouding brengen hun eigen
paard in. Hooguit verleent de graaf hun een gedeeltelijke vergoeding als zij in zijn
dienst een paard verliezen en een nieuw moeten kopen.183 In 1356, korte tijd voor
Philips’ eerste reis naar Avignon, schenkt graaf Willem v hem daadwerkelijk kle-
ding, te weten de grafelijke livrei voor meesterklerken.184 Ook leden van de grafe-
lijke raad krijgen dergelijke officiële ambtskledij uitgereikt. De graaf ziet persoon-
lijk toe op het dragen van de livrei en laat in verschillende Hollandse en Zeeuwse
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175 Fol. 14. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 170. Zie ook Burns,Medieval Political Thought,
p. 663, waar staat dat tegenwoordig wordt betwijfeld of Bracton wel de auteur is vanDe legibus.

176 Riesenberg, Inalienability, p. 15-16.
177 Commentaar op Liber Augustalis III,4: ‘Differentia tamen est inter res demanii et alia bona curiae (...),

sic inter fiscalia et patrimonialia’. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 171.
178 Riesenberg, Inalienability, p. 7.
179 Consilia, I,271: ‘... non tamquam rex, sed tanquam homo et animal rationale’. Zie Kantorowicz, The

King’s Two Bodies, p. 172 nt 250.
180 Casus 78,26 en 78,22. Zie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 224.
181 Leupen, Philip of Leyden, p. 59-60.
182 Leupen, Philip of Leyden, p. 44.
183 Casus 24,5-6. Zie ook Smit,De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 34.
184 Brokken,Het ontstaan, p. 128 en Leupen, Philip of Leyden, p. 44.
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stadsrechten regels vastleggen omtrent het ge- en misbruik ervan. Philips van Lei-
den juicht deze regelgeving toe in zijn Cura.185

5.7 Revocaties en de rechten van de vorst

Een belangrijke bevoegdheid die Philips van Leiden toekent aan de vorst is het re-
voceren, het herroepen, van ten onrechte verstrekte rechten. Als Philips in dienst is
van graaf Willem v komt het in 1355 in Holland tot een revocatio generalis. Graaf
Willem ontneemt de steden dan hun privileges die zij eerder vanWillem iv en Mar-
gareta hebben ontvangen.186 In zijn Cura deelt Philips terloops mee dat deze revo-
catie is gelegitimeerd met het Romeinse keizerlijke recht.187 In 1366 beleeft Holland
nog een bescheiden revocatie. In zijn rol als ruwaard voor Willem v herroept Al-
brecht dan alle privileges voor tolvrijdom in het graafschap, voorzover zij niet voor
eeuwig maar tot wederopzeggens zijn verleend.188

In Frankrijk ontwikkelen zich revocaties in demiddeleeuwen tot een normaal be-
leidsinstrument. De eerste vermeldingen dateren uit de vroege 13de eeuw, de tijd van
Philips Augustus, en houden verband met de uitbreiding van Parijs. In de 14de eeuw
komt het in Frankrijk tot een ware serie revocaties. De eerste dateert uit 1318 en
maakt deel uit van het beleid van koning Philips v om de schade te herstellen die zijn
voorvaderen volgens hemhebben toegebracht aan het koninklijke patrimonium. Zijn
opvolger Karel iv (1322-1328) zet kort na zijn aantreden dit beleid met kracht voort.
Een consistent revocatiebeleid heeft plaats onder Philips vi. Tijdens zijn bewind
wordt de geleerde theorie van de onvervreemdbaarheid toegepast in de bestuurlijke
praktijk.189 Dat wordt een jaar na het aantreden van Philips in 1329 duidelijk tijdens
de Assemblée van Vincennes. Pierre de Cuignières formuleert voor het eerst aan-
wijsbaar een clausule in de kroningseed waarin de koning belooft geen rechten van
zijn rijk te zullen vervreemden en reeds vervreemde rechten te zullen herroepen.190

In 1364 legt koning Karel v bij zijn aantreden een vernieuwde kroningseed af, waar-
in hij belooft geen belangrijke zaken te zullen vervreemden.191 Tijdens zijn regime
gaat dezeKarel v over tot diverse revocaties.192Karel vi legt tenslotte in 1407het recht
van de koning vast om in het publiek belang gronden, kastelen en zeehavens te ont-
eigenen en toe te voegen aan het koninklijke domein. In de praktijk gaat onteigening
steeds meer gepaardmet schadevergoeding voor de gedupeerde.193 In Frankrijk gaan
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185 Casus 71,11.
186 Zie hoofdstuk 2.5.
187 Te weten Nov.8.12. Zie casus 47,1: ‘Et per hanc legem, quae bene notabilis est, cancellata sunt multa

privilegia nuper concessa per comites Hollandiae temporibus retroactis.’
188 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 33. Zie hoofdstuk 6.3.3.
189 Leyte: Domaine et dominialité publique, p. 334-335.
190 Zie hoofdfstuk 4.8.
191 Riesenberg, Inalienability, p. 105-108 en 166.
192 Leyte: Domaine et dominialité publique, p. 339.
193 Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 188-194.
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de revocaties door tot in de 16de eeuw. In de latere praktijk begint zelfs bijna iedere
nieuwe regeerperiode in Frankrijk met een revocatie.194

Terwijl de praktijk van revocaties zich ontwikkelt werpen geleerde juristen de
vraag op of de vorst iemand zijn eigendomsrecht wel kan ontnemen. Volgens de
Glossa ordinaria kan dat niet, omdat het eigendomsrecht gebaseerd zou zijn op het
onveranderbare ius gentium.195 Ook Philips van Leiden maakt melding van deze
opvatting in zijn Cura. De keizer (imperator) kan wel overeenkomsten aantasten,
zo schrijft hij, omdat deze deel uitmaken van het civiele recht. Het eigendomsrecht
wortelt echter in het ius gentium of het natuurrecht dat niet gewijzigd kan worden
en eeuwigdurend is, aldus Philips. Hij tekent er wel bij aan dat er legio opvattingen
pro en contra deze zienswijze voorhanden zijn en verwijst daarvoor naar elders in
zijn werk.196 Het standpunt dat het eigendomsrecht onaantastbaar is wordt overi-
gens verworpen door leidende postglossatoren. In Orléans doceert Jacques de Ré-
vigny dat door de keizer afgesloten contracten in wezen wetten zijn, zodat zijn op-
volger deze kan herroepen.197 Volgens Cynus is het eigendomsrecht niet slechts een
kwestie van het ius gentium, zoals de glosse zegt, maar ook van het ius civile. Niet
vol te houden valt dat de keizer het civiele recht niet zou mogen wijzigen. Daarom
komt hem ook het recht toe eigendommen te doen overgaan van de een naar de an-
der. Cynus wijst er wel op dat dit slechts kan in individuele gevallen. De vorst mag
zich niet bezondigen aan een grootschalige, universele overgang van eigendoms-
rechten. Cynus adviseert de keizer een goede rechtsgrond (causa) te hebben voor
het ontnemen van iemands eigendom.198

Dit pleidooi voor een goede causa voeren meer juristen. Zo zegt Bartolus dat de
keizer, die zijn gezag ontleent aan God, niet in overeenstemming met deze statuur
handelt als hij iemand zijn eigendom ontneemt zonder goede causa.199 In Orléans
stelt eerder Pierre de Belleperche zich al op dat standpunt. Schrijvend over de ko-
ning stelt hij dat deze een goede grond moet hebben om iemand zijn eigendom te
ontnemen, bijvoorbeeld eenmilitaire reden.Maar hij schrijft ook dat de koning ver-
ondersteld mag worden zo’n grond te hebben, tenzij het tegendeel is bewezen.200

Lucas de Penna meent dat de keizer zonder meer het recht heeft te beschikken over
eigendomsrechten. Dat recht heeft volgens hem ook een koning, want zoals de kei-
zer heer is van de wereld, zo is de koning heer van zijn koninkrijk, betoogt hij. Al-
leen al de wil van deze vorsten levert een geldige rechtsgrond op, meent Lucas: sola
voluntas eius iusta causa est. Zij kunnen beschikken over leven en dood van een
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194 Leyte, Domaine et dominialité publique, p. 367.
195 Glosse op C.1,19,7. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 102.
196 Philips schrijft dit in casus 82,20 en verwijst naar casus 55,18-19, waarin hij argumenten pro en contra

aanhaalt.
197 Lectura super prima et secunda parte codicis, Rubrica De emendatione iustiniani codicis: ‘… contrac-

tus imperialis lex est; ergo sicut succesor leges imperatoris predecessoris sui potest tollere…’. Zie Ley-
te, Domaine et domanialité publique, p. 296.

198 Cynus over C.1,19,7. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 102.
199 Bartolus over C.1,22,6. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 103.
200 Belleperche over Inst.1,2,11. Zie Bezemer, Pierre de Belleperche, p. 82-83.
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ander, waarom zouden zij dan niet kunnen beschikken over iemands eigendoms-
recht? Lucas voegt er wel aan toe dat zij in staat moeten zijn hun actie te rechtvaar-
digen, omdat zij verantwoordelijk zijn jegens God.201 Baldus houdt er een soortge-
lijke visie op na. Hij zegt dat een decreet waarbij de vorst eigendom laat overgaan
zonder meer geldig is omdat de vorst de vleesgeworden wet is: quia omnis legum
potestas est in pectore suo.202

De vraag naar de bevoegdheid van een overheid om in te grijpen in particuliere
rechten is tot in onze tijd actueel. Een hedendaagse beschouwing over het publiek
belang vanuit economisch perspectief leidt tot de conclusie dat de interventiebe-
voegdheid van de overheid beperkt is door de verplichting het schenden van priva-
te eigendomsrechten te compenseren. ‘Rechters bepalen in belangrijkemate of com-
pensatie geboden is of niet’, aldus deze eigentijdse publicatie. ‘Zij hebben daarmee
ongemerkt een belangrijke stem gekregen in de weging van het publieke belang.’203

Hiervoor in deze paragraaf is beschreven hoe de Franse koning Karel vi in 1407
het koninklijke recht vastlegt om in het publiek belang te onteigenen. Het publiek
belang wordt daarmee de rechtsgrond voor onteigening. Philips van Leiden schrijft
dat ruim een halve eeuw eerder al in zijn Cura. Met een beroep op de Codex bere-
deneert hij dat besluiten van de vorst die strijdig zijn met het belang van de respu-
blica ongeldig zijn.204 Rechten die inbreuk maken op het publiek belang zijn ipso
iure, van rechtswege, ongeldig, zo stelt Philips. Hij geeft daarmee een causa, een
rechtsgrond, aan de vorst om zulke rechten te herroepen. Dit is zeker niet steeds
herkend. De historicus Gosses bijvoorbeeld schrijft over Philips’ afkeer van het
verschijnsel van de buitenpoorterij, een middeleeuwse vorm van belastingvlucht.205

‘Een rechtsgrond om de onwettigheid hiervan te betogen, geeft (…) hij niet’, aldus
Gosses, die vervolgens vaststelt dat Philips het fenomeen ‘schadelijk voor het lands-
belang’ acht.206 Strijd met het publiek belang ís voor Philips nu juist de rechtsgrond,
de causa, voor de vorst om actief op te treden. Fruin ziet dit overigens wel. Hij trekt
een vergelijking tussen Philips’ tractaat en de Consultatio dubii super confirmacio-
ne comitis Flandrie Roberti, waarvan Philips een exemplaar bezit blijkens de be-
schrijving van zijn bibliotheek.207 Dit korte tractaat gaat over de vraag of de graaf
van Vlaanderen een door een van zijn voorgangers verleend privilege aan een stad
mag herroepen. Fruin signaleert dat zo’n revocatie volgens deConsultatio is toege-
staan als het privilege leidt tot misbruik, dat bij het verlenen ervan niet te voorzien
was. ‘Philips van Leiden kan zich daarmede onmogelijk behelpen’, aldus Fruin.208
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201 Lucas in zijn commentaar op C.11,70,5. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 100.
202 Baldus over D.1,9,12. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 103.
203 Teulings e.a.,De cirkel van goede intenties, p. 142.
204 Philips beroept zich op C.10,16,7 in casus 5,3 en herhaalt dit op minstens twintig andere plaatsen in de

Cura. Zie hoofdstuk 1.4.
205 Meer over dit verschijnsel in hoofdstuk 6.4.2.
206 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 46.
207 Zie hoofdstuk 3.7.
208 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’ in Verspreide geschriften, deel i, p 137. In de ‘Inleiding’ bij de uitga-

ve van de Cura uit 1915 staat dit op p. xli.
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De schrijver van deCura gaat volgens hem niet uit van wat de vorst mag doen, maar
van wat hij moet doen. Fruin verwijst naar de centrale stelling van Philips in casus
1,7 van zijn werk – waarin hij schrijft dat de vorst ‘bepaalde rechten’ niet mag ver-
vreemden – en stelt vast dat deze veel verder gaat dan de opvatting in de Consulta-
tio. De vorst mag niet, zoals deConsultatio zegt, onder voorwaarden privileges her-
roepen, aldus Fruin. ‘Neen, er zijn een aantal privilegiën, die nimmer verleend
mogen worden, en die daarom nimmer kunnen gelden, al zijn zij verleend.’
Dit alles vestigt ook de aandacht op het feit dat voor Philips niet vooropstaat dat

het enkel de aard is van de ‘bepaalde rechten’ die bepaalt of deze wel of niet ver-
vreemd mogen worden. Te gemakkelijk wordt dat wel aangenomen in recente lite-
ratuur. Zo is verondersteld dat Philips specifiek het oog heeft op de regalia.209 In
het volgende hoofdstuk zal blijken dat het in de praktijk doorgaans gaat om deze
hoogheidsrechten of daarvan afgeleide rechten, maar Philips zelf redeneert niet
langs deze lijn. Zijn criterium is dat de vorst moet blijven beschikken over rechten
die worden uitgeoefend in het publiek belang. Daaronder zijn ook rechten die van-
ouds niet worden gerekend tot de regalia. Het gaat bijvoorbeeld ook om privileges,
verleend aan gilden en steden. Ook gaat het om – in Philips’ tijd – nieuwe rechten.

5.8 De ware postglossator wordt wakker

De centrale stelling van Philips luidt dat de vorst bepaalde rechten heeft, waarvan
hij geen afstand kan doen in het belang van de respublica. De vraag is op welke con-
crete rechten hij doelt. De opvatting zelf, dat wil zeggen de verwoording ervan210,
zou volgens deNederlandse rechtsgeleerde Feenstra zeer wel een originele van Phi-
lips kunnen zijn.211 Dat is bestreden in een bespreking van Feenstra’s werk door
Post.212 Deze meent dat Philips zich heeft laten inspireren door een Digestentekst,
waarin het idee is vervat dat het welzijn van de (Romeinse) respublica afhangt van
Caesar, de keizer.213 De opvatting van Post is vervolgens weer aangevochten door
Leupen. Hij signaleert dat Philips niet doelt op de vorst zonder meer – zoals de Di-

5.8 de ware postglossator wordt wakker 145

209 Zie bijvoorbeeld Allan,Het Kennemer landrecht, p. 8. Dit werk is verschenen na Leupens studie over
Philips van Leiden en is daarop mede gebaseerd voorzover het handelt over Philips’ optreden. Leupen
zelf geeft echter geen aanleiding om de aard van de door Philips bedoelde rechten exclusief te zoeken
onder de regalia. Hij bepleit nadere studie naar de zogenaamde ‘heerlijke rechten’ en dan met name
naar de rol die deze hebben gespeeld in het economisch verkeer van de middeleeuwen. Zie Leupens
Philip of Leyden, p. 198 en 209-210.

210 In casus 1,7: Nota insuper, quod principes aliqua iura habent, quae a se abdicare non possunt, et hoc
ut salvetur respublica, cuius salus consistit in potentia principis. (‘Bemerk bovendien dat vorsten be-
paalde rechten hebben, waarvan zij geen afstand kunnen doen vanwege het behoud van de respublica,
wier welzijn berust op de macht van de vorst.’)

211 Feenstra, Philip of Leyden, p. 65. Feenstra merkt op dat Philips geen bron noemt voor zijn opvatting,
maar dat geldt voor wel meer meningen in de Cura.

212 G. Post, ‘Robert Feenstra, Philip of Leyden and his Treatise De Cura Reipublicae et Sorte Principan-
tis’ in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, deel 39 (1971), p. 488-490.

213 D.1,15,3: ‘Nam salutem reipublicae tueri, nulli magis credidit convenire, nec alium sufficere ei rei,
quam Caesarem.’
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gestentekst doet – maar op diens potentia, volgens Leupen vermogen in de zin van
rijkdom.214 Alleen al de centrale stelling van Philips is dus goed voor een beschei-
den polemiek.Wij zouden hier nog het eerder gesignaleerde aan kunnen toevoegen,
namelijk dat Johannes Andreae zich net als Philips bedient van se abdicare, en nog
wel in een context die dichtbij de centrale stelling in de Cura komt.215 Schrijvend
over merum imperium van de keizer stelt Johannes dat deze daarvan geen afstand
kan doen: ‘... illud a se abdicare non potest ...’.216 Wij beperken ons hier echter maar
beter tot de inhoud van de stelling zelf en de vraag die deze oproept: op welke rech-
ten doelt Philips?
Het zoeken naar antwoord op die vraag leidt ons vooral naar latere toevoegin-

gen in de Cura en naar de tweede helft van het werk. Daar gaat Philips van Leiden
in op concrete situaties uit de praktijk van zijn tijd. Niet zelden dateert hij deze si-
tuaties, zodat met zekerheid valt vast te stellen dat het hier inderdaad latere toe-
voegingen betreft. Hij voorziet deze van commentaar en daaruit valt af te leiden of
in deze situaties volgens hem het belang van de respublica in het geding is. Het pu-
bliek belang komt ook aan de orde in de eerste helft van de Cura, maar op een veel
abstractere manier. Dit eerste deel van de Cura, in het bijzonder de casus 1 tot en
met 34, is met recht ‘meer didactisch en orthodox’ genoemd dan de rest van het
werk.217 Dit deel van het werk draagt sterker dan de rest van de Cura het karakter
van een middeleeuws universitair commentaar. In deze eerste 34 casus becommen-
tarieert Philips deTres Libri, de boeken 10, 11 en 12 van de Codex. Het overige deel
van de in totaal 85 casus bevattende Cura is gewijd aan commentaar op andere de-
len van de Codex en op de Novellen.
In 1970 schrijft Feenstra dat in dit eerste deel van de Cura het oorspronkelijke

tractaat moet worden gezocht dat Philips in het midden van de 14de eeuw heeft aan-
geboden aan Willem v. Deze veronderstelling wordt later uitgewerkt en onder-
bouwd door Leupen. Hij wijst op de overgeleverde aanbiedingsbrief, waarin Phi-
lips zijn oorspronkelijke tractaat presenteert. Daarin somt hij de onderwerpen op
die hij wil behandelen. In algemene zin noemt hij daarbij ‘donaties en privileges die
ongeldig zijn’, maar een nadere invulling daarvan met concrete zaken als tolrech-
ten, het muntrecht en de zoutwinning geeft hij niet. Toch behandelt hij deze zaken
wel degelijk in de casus 38, 40 en 41. De kwesties die hij noemt in de aanbiedings-
brief komen slechts aan de orde in de eerste 34 casus.218

In zijn publicatie over Philips uit 1865 betreurt Fruin het dat de oorspronkelijke
Cura niet bewaard is gebleven. ‘Hoe hooge waarde ik hecht aan de vele bijzonder-
heden, waarmeê de schrijver zijn tractaat allengs verrijkt heeft, nog meer gewicht
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214 Leupen, Philip of Leyden, p. 214 met nt 433.
215 Zie hoofdstuk 4.3.
216 Johannes’ commentaar op het Speculum iuris van Guilelmus Durandus, titel De iurisdict. omni. iudic.:

‘... opinio habet quod merum imperium sic inhaeret ossibus principis quod illud a se abdicare non po-
test ...’. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 170. Zie ook hoofdstuk 4.3.

217 Leupen, Philip of Leyden, p. 106. Deze auteur oppert de mogelijkheid dat ook de casus 35-42 dit ken-
merk dragen.

218 Leupen, Philip of Leyden, p. 107.
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hecht ik aan het wezenlijke van zijn stelsel’, schrijft hij. ‘Dit stelsel is tot nog toe als
begraven gebleven onder den overvloed van bijwerk, waarmeê de schrijver het heeft
opgesierd. Het eigenlijke oogmerk van zijn geschrift is voorbij gezien, omdat hij de
aandacht der lezers op allerlei bijzaken heeft afgeleid. Het eerste opstel ging zeker
met minder omwegen op het hoofddoel af.’219

Voor Fruin is dat hoofddoel het met behulp van de Cura ondersteunen van een
algemene herroeping, een revocatio generalis, van verleende privileges doorWillem
v. Zo’n revocatie heeft in 1355 inderdaad plaats. Maar betwijfeld moet worden of
hierin de essentie van de Cura ligt. Fruin wijst op een handschrift in Philips’ bi-
bliotheek, getiteld Tractatus abbreviatus, missus illustri et potenti Principi, Duci
Wilhelmo de Bavaria, Comiti Hollandiae. Een verkort tractaat derhalve, aangebo-
den aan de luisterrijke en machtige vorst hertog Willem van Beieren, graaf van Hol-
land. Alleen kan Fruin niet instemmen met die vertaling. Abbreviatus betekent vol-
gens hemhier niet ‘verkort’, maar eenvoudig ‘kort’. ‘De latiniteit van onzen schrijver
laat deze uitlegging volkomen toe, en de nadere aanduiding “missus Wilhelmo de
Bavaria” is alleen op het oorspronkelijke opstel toepasselijk’, aldus Fruin.220 Vol-
gens hem is dit ‘korte’ werk de oorspronkelijke Cura.
Bijna 120 jaar later maakt Leupen korte metten met deze zienswijze. Abbrevia-

tus betekent gewoon verkort of samenvattend, stelt hij, en Philips gebruikt het
woord in deze zin verschillende malen in de beschrijving van zijn bibliotheek. Een
‘kort’ werk heet bij hem modicus of brevis. Leupen wijst opnieuw naar de aanbie-
dingsbrief bij de oorspronkelijkeCura, waarin Philips zichzelf voorstelt als een ge-
zant van de universiteit van Orléans, belast met het maken van een compilatie van
uittreksels voor de universiteit. Leupen vraag zich af op welke uittreksels Philips
doelt en wijst op de scripta et dicta magistralia die Philips noemt in de beschrijving
van zijn bibliotheek.221 Volgens Feenstra moeten dit collegedictaten uit Orléans
zijn geweest, van vitaal belang voor het schrijven van de Cura.222 Blijkens de over-
geleverde beschrijving van Philips’ bibliotheek hebben ze betrekking op onder an-
dere de Tres Libri.223 Voor Leupen staat daarmee wel vast dat Philips zijn oor-
spronkelijke Cura moet hebben geschreven op basis van deze collegedictaten. Zo
valt tevens te verklaren waarom dit oorspronkelijke werk, te weten de eerste 34 ca-
sus van de Cura, ‘meer didactisch en orthodox’ is dan de rest van het werk.
Overigens bevatten ook die eerste 34 casus latere toevoegingen. In casus 2 bij-

voorbeeld neemt Philips een advies op dat hij heeft gegeven aan de Utrechtse bis-
schop Arnoud van Hoorn, kort na diens aantreden in de Domstad in 1371. Maar
ook in diezelfde casus noemt hij zijn eigen Cura een ‘werkje’, terwijl die omschrij-
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219 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’ in Verspreide geschriften, deel i, p 124. In de ‘Inleiding’ bij de uitga-
ve van de Cura uit 1915 staat dit op p. xxviii.

220 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’, inVerspreide geschriften, deel i, p. 124-125. Idem, ‘Inleiding’, p. xxix.
221 Leupen, Philip of Leyden, p. 97-98.
222 Feenstra, Philip of Leyden, p. 23
223 Ed. Fruin-Molhuysen p. 477: ‘... quibusdam scriptis et dictis magistralibus supra decima Collacione et

tribus libris Codicis ...’
224 Casus 2,39: ‘... praesentis opusculi ...’
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ving geen recht doet aan de omvang van het uiteindelijke tractaat, zoals dat is over-
geleverd.224 Elders betitelt hij zijn tractaat als een ‘werk’, maar tekent hij aan dat het
is geschreven voor dagelijks gebruik en niet met het oog op geleerden die beschik-
ken over de relevante literatuur.225 Feenstra noemt dit ‘in flagrante tegenspraak met
grote delen van zijn werk’ en concludeert dat deze mededeling ook deel moet heb-
ben uitgemaakt van de oorspronkelijke Cura.226 Een opvallend kenmerk van de
Cura is inderdaad dat de casus in ruwweg de tweede helft van het werk veel meer
verwijzingen bevatten naar het Romeinse en canonieke recht en naar andere auteurs
dan de casus in de eerste helft.227

Philips komt dus pas in zijn latere leven toe aan het uitwerken van abstracte,
theoretische opvattingen over de rol van de vorst in de respublica in een vorm die
kenmerkend is voor de rechtsgeleerdheid van zijn tijd. De ware postglossator in
hem, die het geleerde recht gaat toepassen op concrete praktijkgevallen, wordt met
het verstrijken van de jaren meer en meer wakker. Dat gebeurt waarschijnlijk niet
toevallig in de jaren dat hij praktisch werkzaam is in dienst van de Hollandse graaf
en de Utrechtse bisschop. Hij wordt dan direct geconfronteerd met actuele proble-
men. Verondersteld mag worden dat ook zijn verblijf aan het pauselijke hof in
Avignon (1357-1363), aan de universiteit van Parijs (sinds 1365) en opnieuw in
Avignon (1371) bijdraagt aan zijn gedachtevorming. In het Frankrijk van die tijd
speelt de problematiek van het behartigen van publieke belangen volop.
Blijft de vraag welke rechten concreet volgens Philips door de vorst in het pu-

bliek belang worden uitgeoefend. Een aantal van die rechten is hiervoor al aange-
stipt.228 In het volgende hoofdstuk zal getracht worden systematisch de rechten in
kaart te brengen die in deCura in verbandworden gebracht met het publiek belang.

148 5 de grenzen van de vorstelijke macht

225 Casus 44,5: ‘... cum ad utilitatem simplicium et rudium animorum hoc opus sit et non pro subtilibus
habentibus copiam librorum et doctorum ...’ In de editie Fruin-Molhuysen is dit ‘doctorum’ uit de edi-
tio princeps ten onrechte omgezet in ‘doctis’. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 34 nt 86.

226 Feenstra, Philip of Leyden, p. 47.
227 Voor wording en groei van de Cura zie Leupen, Philip of Leyden, p. 91-109 en 148-149.
228 In hoofdstuk 2.1 en 2.2.
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6 Van ambten tot zout:
het publiek belang volgens

Philips van Leiden

6.1 Welke rechten?

We komen nu toe aan een stelselmatige bespreking van de ‘bepaalde rechten’ waar-
over de vorst volgens Philips van Leiden dient te beschikken. Daarbij moeten we
voor ogen houden dat Philips werkt langs de in de middeleeuwen gebruikelijke lij-
nen. Dat wil zeggen dat hij vooral schrijft over zaken die in zijn ogen niet goed op
orde zijn. Hier staat ‘vooral’, omdat hij hier en daar ook wel instemmend schrijft
over bestaande regelgeving. Maar over het algemeen betekent ‘geen nieuws’ in mid-
deleeuwse geschriften ‘goed nieuws’. Philips schrijft niet of nauwelijks over wat wij
tegenwoordig de waterstaat noemen: het beheer van water ter voorkoming van wa-
teroverlast. Hij noemt wel bepaalde aspecten hiervan. Zo laakt hij het plegen van
roofbouw bij de winning van turf en zout, omdat dit ten koste kan gaan van het wa-
terbeheer, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien. Maar de waterstaat in al-
gemene zin komt als onderdeel van het te behartigen publiek belang niet expliciet
aan de orde. Dat is verklaarbaar, want deze kwestie is in zijn tijd goed geregeld. De
waterschappen zijn dan al een feit. De Hollandse hoogheemraadschappen ontstaan
in de 12de en 13de eeuw.1 Een zeer belangrijke stap in deze ontwikkeling zet graaf
Floris v in 1286. Hij bepaalt dan hoe de dijkschouw en de rechtspraak in Rijnland
worden geregeld door de baljuwmet de heemraden.2 De Zeeuwse Keur uit 1256 be-
vat bepalingen voor het aanstellen en functioneren van speciale schepenen voor het
dijkbeheer.3 De waterstaat als publiek belang wordt in Philips’ tijd, met andere
woorden, al voluit onderkend. We moeten daarom aannemen dat dit aspect van de
behartiging van het publiek belang ook deel uitmaakt van zijn overzicht van vitale
overheidstaken, al noemt hij het slechts impliciet.
In het nu volgende blijft ook buiten beschouwing dat Philips van Leiden het

geestelijk leven beschouwt als een integraal onderdeel van het publiek belang, te be-

1 De Monté ver Loren-Spruit, Hoofdlijnen, p. 216-217 met verwijzing naar verdere literatuur. Zie ook
het geheel aan deze ontstaansgeschiedenis gewijde werk van Fockema Andreae, Willem i en de Hol-
landse hoogheemraadschappen. Voor de specifieke ontstaansgeschiedenis van de Hollandse waterstaat
en waterschappen ten noorden en ten zuiden van het IJ zie Aten, ‘Een afgerond geheel’ en Van Tiel-
hof ‘Betrokken bij de waterstaat’ in Beukers (red.),Hollanders en het water, respectievelijk p. 23-60 en
61-98.

2 Zie Kruisheer,Oorkondenboek iv, nr 2254.
3 Artt. 59a-59c, 61a-61b en 113 in de Latijnse versie van de keur, corresponderend met de artt. 76a-76e

en 78a in de Middelnederlandse versie. Zie Kruisheer,Oorkondenboek iii, nr 1135.
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hartigen door de vorst. We hebben daar eerder al op gewezen.4 Wel zal blijken dat
hij hieraan praktische grenzen stelt. Philips keert zich tegen de invloed van de ker-
kelijke rechtspraak op het alledaagse leven en verlangt dat de vorst er een alterna-
tief voor stelt in de vorm van goede wereldlijke rechtspraak.5 Ook moet hier nog
vermeld worden dat de vorst in verband met het bevorderen van het geestelijk le-
ven beschikt over een concreet recht waarvan hij volgens Philips geen afstand mag
doen. Dat is het collatierecht (ius patronatus), het recht om geestelijken voor te dra-
gen voor benoeming. We hebben al gezien hoe Philips hekelt dat dit recht in Zee-
land in handen is van ambachtsheren en dat het recht aan de fiscus – lees de vorst –
is voorbehouden.6 Elders in de Cura geeft hij er blijk van dat het recht wel in han-
den mag zijn van een stad – Philips’ geboorteplaats Leiden – maar dat graaf Floris
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4 In hoofdstuk 2.3.
5 Zie § 5 in dit hoofdstuk.
6 Casus 79,9-10. Zie hoofdstuk 2.7.

Oorkonde van 18 februari
1286 waarin Floris v de
dijkschouw en de
rechtspraak in Rijnland
regelt door de baljuw met de
heemraden. Origineel met
grafelijk zegel, archief
Hoogheemraadschap Rijn-
land te Leiden, nr 855. (Zie
Kruisheer,Oorkondenboek
iv, nr 2254).
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v dit recht in Leiden volgens Philips ten onrechte ook heeft toegekend aan de Duit-
se Ridderorde.7

Een stelselmatige bespreking van de door Philips genoemde rechten houdt in dat
we deze bundelen in clusters. Zo ontstaat een samenhangend overzicht van de rech-
ten. Zoals eerder al enkele malen opgemerkt is deze samenhang ver te zoeken in het
werk van Philips zelf. De door Philips opgevoerde rechten hebben betrekking op
de economie en op het (lands)bestuur.Wij kiezen er hier voor eerst de economische
rechten te behandelen. Die keus behoeft toelichting omdat de elementaire be-
voegdheden van de vorst bestuurlijke bevoegdheden betreffen, te weten pax et ius-
titia. We beginnen niettemin met de rechten die het economisch leven betreffen
omdat een goed draaiende economie essentieel is voor het bestaan van een gemeen-
schap. Anders gezegd: zonder economisch leven kan een samenleving niet bestaan
en hoeft er helemaal niet te worden stilgestaan bij de behartiging van pax et iustitia.
Deze algemeen erkende verantwoordelijkheid van de vorst voor vrede en bestuur
is behoorlijk dominant aanwezig in de overgeleverde bronnen en in de literatuur
over de middeleeuwen. Het oorspronkelijke van het werk van Philips van Leiden is
nu juist dat hij niet slechts aandacht besteed aan deze belangrijke taak van de vorst,
maar daarnaast ook wijst op het belang van zaken als energie, water, transport en
het geldstelsel. Hij doet dat bovendien primair in dat deel van zijn Cura, dat in de
laatste paragraaf van het voorgaande hoofdstuk is omschreven als ‘ruwweg de eer-
ste helft’ van zijn werk. Hierin is het oudere deel van Philips’ werk en zijn oor-
spronkelijke, voor Willem v geschreven tractaat te vinden. In dit deel van de Cura
komen ook wel bestuurlijke rechten van de vorst aan de orde, maar de nadere uit-
werking van deze rechten is toch vooral te vinden in de tweede helft van Philips’
werk. Philips lijkt het belang van economische rechten, van verkeer en vervoer en
van het geldstelsel dus ook zelf voorop te stellen. Er blijkt eens temeer uit dat hij
het oog heeft op de behartiging van een breed samengesteld publiek belang. En
mede gezien het vitale belang van economische factoren voor de behartiging van dat
publiek belang stellen we deze daarom voorop in de nu volgende behandeling.
In het eerste cluster zijn delfstoffen, energie en water ondergebracht, zaken die

later hebben geleid tot het ontstaan van de primaire sectoren in de economie. De ag-
rarische sector als zodanig wordt niet in een cluster ondergebracht. Philips wijst er
weliswaar op dat deze sector van belang is, maar gaat er overigens vanuit dat deze
in private handen is.8 Wel vindt hij dat de vorst recht heeft op hand- en spandien-
sten van onder meer boeren (deze kwestie komt aan de orde bij ‘transportmidde-
len’) en op een deel van de opbrengst van landbouw en visserij (zie respectievelijk
‘belastingen en heffingen’ en ‘water en visrechten’). Het tweede cluster betreft ver-
keer en vervoer, ook voor de economie van vitaal belang. Mobiliteit is in het mid-
deleeuwse Holland en Zeeland vooral verbonden met het overvloedig aanwezige
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7 Casus 43,9-10. Zie voor deze kwestie en verwikkelingen rond het ius patronatus in Middelburg uitge-
breid Leupen, Philip of Leyden, p. 57-58, 124-125 en 144-145.

8 Zie bijvoorbeeld casus 26,2 en 59,5. Zie ook hoofdstuk 2.2.

06 Timmer 149-217:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:18 PM Pagina 151



oppervlaktewater, zodat dit tweede cluster bijna naadloos aansluit op het eerste,
waarin water als ‘utility’, als voorziening voor consumptieve en sanitaire doelein-
den wordt behandeld. Het derde cluster slaat een brug tussen economische en be-
stuurlijke rechten. Het behandelt het muntwezen en verdere aspecten van het fi-
nancieel verkeer, maar ook het belastingstelsel. Het vierde cluster gaat uitsluitend
over bestuurlijke kwesties, waaronder de rechtspraak. Maar het laat ook zien hoe-
zeer sommige bestuurlijke bevoegdheden in de middeleeuwen in feite onderdeel
zijn geworden van het economisch verkeer, omdat zij in de handel zijn gebracht. In
een vijfde en laatste cluster zijn vooral rechten ondergebracht die te maken hebben
met het in Philips’ tijd opkomende stadsleven. Hierin komen specifieke aspecten
samen van zowel de economie als het bestuur. Het gaat dan om de betekenis van
stadsrechten zelf, om het optreden van gilden, maar ook om zaken als openbare
werken en onderwijs.

6.2 Delfstoffen, energie en water

6.2.1 Turf-, zout- en houtwinning

In zijnCura refereert Philips van Leiden in bijna één adem aan het belang van turf-
en zoutwinning in Holland en Zeeland.9 Elders stelt hij vast dat de graaf met som-
mige rechten, zoals die op onbeheerde grond, beschikt over een aantal ‘verborgen
schatten’. Hij noemt in dit verband de bossen in Henegouwen en de moerassen en
veengebieden in Holland.10 Het belang van turf, zout en hout is evident en in Phi-
lips’ tijd is dat al eeuwen zo. Turf en zout zijn twee delfstoffen die in direct verband
staan met de bodemgesteldheid in het deltagebied. Ook kampt het gebied met een
chronisch gebrek aan hout. Dat valt al op in het jaar 965, als deMoorse gezant Ibra-
him ben Jacob van Tortosa een bezoek brengt aan Utrecht (‘in het land der Fran-
ken’) en omgeving. In zijn reisverslag beschrijft hij ‘een uitgestrekt gebied’ dat ‘be-
staat uit met zouthoudend water doortrokken grond, waarop geen zaden en
aanplantingen gedijen’. De bewoners leven er van veeteelt, stelt hij vast. ‘In hun
land is geen hout om te stoken, maar slechts een grondsoort, die de plaats van hout
inneemt.’ Als in de zomer ‘de wateren teruggelopen zijn’ snijden de bewoners de
grond met bijlen in de vorm van tegels, die ze in de zon te drogen leggen. De ge-
droogde grond is zeer brandbaar, stelt Ibrahim ben Jacob vast, en zorgt voor ‘een
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9 Casus 75,58.
10 Casus 43,15. Philips stipt hiermee in feite het wildernisregaal aan, het recht van de vorst op onontgon-

nen gronden.
11 De tekst van het reisverslag is opgenomen in Lebecq, Marchands et navigateurs frisons, volume 2, p.

218-220. Het is oorspronkelijk uitgegeven als ‘La Relation de voyage d’Ibrâhîm b. Ya’qûb’ in Anna-
les. Economies, Sociétés, Civilisations, tôme 21, Paris 1966, p. 1052-1064. De hier in vertaling letterlijk
aangehaalde delen van het verslag zijn ontleend aan De Groot, ‘Van strijdhamer tot bisschopsstaf’ in
De Bruin e.a. (red.), ‘Een paradijs vol weelde’, p. 34.
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groot vuur met sterke gloed, evenals het vuur van een glasblazersoven’.11

Wat de reislustige Ibrahim hier beschrijft ten aanzien van de turfwinning (over
de zoutwinning komen we nog te spreken) betreft de bovengrondse delving van
deze belangrijke brandstof. Blijkens zijn beschrijving zijn de inwoners nog volko-
men afhankelijk van seizoeninvloeden bij de winning, maar dat zal snel veranderen.
Juist in die tijd wordt een begin gemaakt met de omvangrijke ontginning van de zo-
genaamde Hollands-Utrechtse laagvlakte, die daarna nog eeuwen is doorgegaan.12

Deze ontginning komt neer op ontwatering van de uitgestrekte veengebieden in het
van oorsprong moerassige land. Het ontwaterde veen wordt primair gebruikt als
agrarische grond, maar wordt in de latere middeleeuwen ook stelselmatig afgegra-
ven om turf te winnen. Deze techniek is toegepast tot omstreeks 1500. Daarna is
men ook overgestapt op baggeren, waarbij turf wordt gewonnen uit onder de wa-
terspiegel gelegen veen.13

In de 14de eeuw loopt de behoefte aan turf sterk op. Dat houdt verband met de
opkomst van industrie in de steden, vooral van de bierbrouwerij en inmindere mate
de lakennijverheid. De turfwinning ontwikkelt zich in Philips’ tijd het sterkst in de
vlakbij Gouda gelegen veengebieden en in iets mindere mate bij Delft en Leiden.14

In al die gebieden storten stedelingen zich op de lucratieve turfwinning, zonder
zich te houden aan de beperkingen die de hoogheemraadschappen stellen aan het
afgraven van het land. Poorters uit Gouda, Leiden, Delft, Schiedam en Rotterdam
dreigen het land te ruïneren. In 1357 bepaalt graaf Willem v dat ook deze poorters
zijn gebonden aan de keuren van de hoogheemraadschappen, ook al zijn zij geen
‘ingelanden’.15 Philips van Leidenmaakt in zijnCura gewag van een statutumwaar-
in volgens hem terecht de uitvoer van turf en (veen)plaggen vanuit Holland wordt
verboden.16 Hij deelt ook mee dat zo’n verbod is voorgesteld door meester (magis-
ter) Gerard van Leiden, en wel om te voorkomen dat er een tekort aan brandstof
zou ontstaan.17 Deze Gerard van Leiden was klerk in dienst van graaf Floris v om-
streeks 1280.18 Philips brengt hem ook in verband met de bouw van het grafelijke
paleis in Den Haag. In de tijd van Floris v wordt de laatste hand gelegd aan wat te-
genwoordig de Ridderzaal wordt genoemd.19
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12 Deze enorme middeleeuwse operatie is beschreven in Van der Linden,De Cope.
13 Mörzer Bruijns en Benthem (red.), Atlas van de Nederlandse landschappen, p. 19.
14 De Boer,Graaf en grafiek, p. 251.
15 De Boer,Graaf en grafiek, p. 251 en 255. Zie ook Ibelings en Smit, ‘Schuiten, puiken en Goudse kuit’

in Abels e.a. (red.),Duizend jaar Gouda, p. 115.
16 Casus 75,58.
17 Casus 75,56.
18 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’, in Verspreide geschriften, deel i, p. 120-121 en 126. In de ‘Inleiding’

bij de editie Fruin-Molhuysen van de Cura uit 1915 staat dit op p. xxv en xxx.
19 Dit afbouwen van de huidige Ridderzaal door Floris v – waarvan Philips dus al gewag maakt – is pas

kortgeleden vastgesteld door deskundigen. Bij de laatste restauratie van de Ridderzaal, voltooid in
2006, werd het daarin aanwezige houtwerk gedateerd op het einde van de 13de eeuw. Zie Huisman,
Eerherstel voor een feestzaal, p. 59 en 66. Zie voor een wat oudere en veel uitgebreidere publicatie over
de rol van de Hollandse graven bij de bouw van het huidige Binnenhof Van Pelt en Tiethoff-Spliethof
(red.),Het Binnenhof, in het bijzonder p. 13-40.

06 Timmer 149-217:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:18 PM Pagina 153



De vraag naar turf raakt ook aan een eigen belang van de graaf. Als de turf wordt
gedolven in gebieden waar oorspronkelijk landbouw of veeteelt wordt bedreven,
wordt de vorst beroofd van zijn ‘tienden’.20 In de rentmeestersrekeningen van de
14de eeuw duiken daarom turftienden op, geïnd door de graaf.21 En verder laten de
rekeningen met grote regelmaat boetes zien die worden opgelegd voor het delven
van meer turf dan volgens bestaande voorschriften is toegestaan. Het is ‘overdui-
delijk’ dat in die tijd ‘een slag om de turf aan de gang was, die leidde tot voortdu-
rende conflicten met de autoriteiten die moesten toezien op een grondgebruik dat
niet met weg- en waterstaat botste en op een turfwinning die daartoe althans enigs-
zins gequoteerd was …’22

De met zilt water doortrokken grond, die de gezant Ibrahim ben Jacob van Tor-
tosa aantreft in de omgeving van Utrecht, wordt tijdens zijn bezoek in 965 al zeker
twee eeuwen ook gebruikt voor het winnen van zout.23 Dat gebeurt vooral in Zee-
land, inclusief de latere Zuid-Hollandse eilanden, en in West-Friesland. Ibrahim
moet er vrijwel zeker mee in aanraking zijn gekomen, want Utrecht is in die tijd een
belangrijk centrum voor de internationale handel in zout. De stad blijft dat tot het
midden van de 13de eeuw, waarnaDordrecht die functie overneemt. In diezelfde tijd
gaat de Friese zoutwinning teloor – mogelijk als gevolg van afspoeling van veen-
complexen – en wordt de productie ervan een vrijwel exclusieve Zeeuwse aangele-
genheid.24

Philips van Leiden verdedigt in zijnCura dat de winning en distributie van zout
een monopolie is in handen van de vorst. Alleen een officieel aangestelde conductor
salinarum dient belast te zijn met deze bezigheden. Of dit bijzondere ambt ooit
heeft bestaan in Holland mag betwijfeld worden. De conductor salinarum, de con-
cessiehouder voor zoutwinning, is een figuur uit het Romeinse keizerlijke recht.25

Philips beroept zich op deze keizerlijke wetgeving en zegt dat zo’n conductor ook
in zijn eigen land zou moeten worden aangesteld. Dat lijkt onbillijk, zo voert Phi-
lips aan, omdat handelaren vrij over goederen moeten kunnen beschikken. Dat gaat
in dit geval echter niet op, schrijft hij, omdat de belangen van de fiscus in het geding
zijn. Mocht een particulier toch beschikken over toestemming, zelfs al is het schrif-
telijk, om zich met deze activiteiten in te laten, dan kan hij zich daarop niet beroe-
pen, meent Philips. Zout is daarvoor te belangrijk. Hij wijst nog op het voorbeeld
van Frankrijk, waar aan de Romeinse wetgeving op dit punt volgens hem strikt de
hand wordt gehouden.26 Philips doelt hier op zogenaamde ordonnances van de
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20 Zie voor tienden § 4.2 in dit hoofdstuk.
21 De Boer,Graaf en grafiek, p. 252-252.
22 Aldus De Boer inGraaf en grafiek, p. 259.
23 Lebecq,Marchands et navigateurs frisons, volume 1, p. 129-131.
24 Forbes, Het zout der aarde, p. 33, 55-56 en 268-269. Zie voor de geschiedenis van de zoutwinning in

de Lage Landen ook Leenders, ‘The start of peat digging for salt production in the Zeeland region’ in
Lodewijckx, Bruc ealles well, p. 107-110, met verwijzingen naar overige literatuur.

25 C.4,61,11.
26 Casus 39,1-4. In 39,6 deelt Philips nog mee dat deze wetgeving niet wordt nageleefd ‘in partibus Ale-

manniae’.
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Franse koning Philips vi uit 1331 en 1343, waarbij wordt bepaald dat de zouthan-
del exclusief via koninklijke handelshuizen dient te lopen. Op de daar tot stand ko-
mende marktprijzen wordt een toeslag gelegd, de later gabelle genoemde zoutbe-
lasting. In Frankrijk zelf is de vestiging van dit vorstelijke monopolie zeker niet
onomstreden. Philips vi ziet zich in 1346 gedwongen onrust in de kringen van de
staten (standen) te sussen met de verklaring dat het niet zijn bedoeling is deze ga-
belle voor eeuwig aan zich te trekken.27

We leren Philips van Leiden hier kennen als iemand die in beginsel voor vrij-
handel is, maar grenzen trekt als volgens hem het publiek belang in het geding is.
Hij doet dat vrij radicaal. Over het algemeen hechten demiddeleeuwse juristen wei-
nig waarde aan het vorstelijke voorrecht op de winning van ertsen en mineralen.
Dat voorrecht ligt vast in deConstitutio de regalibus van keizer Frederik i uit 1158,
later opgenomen in de Libri feudorum en toegevoegd aan het Corpus iuris civilis.28

Deze opsomming van regalia noemt naast tal van andere hoogheidsrechten die aan
de vorst toekomen ook de zilvermijnen en ‘de inkomsten uit visserij en zoutwin-
ning’ (piscationum redditus et salinarum). Omdat dit hoogheidsrecht vastligt in het
Romeinse recht is het voor Philips onaantastbaar. Elders is men niet steeds zo
streng in de leer. Philips’ Franse tijdgenoot Nicolas Oresmius (1325-1382) verzet
zich in zijn Tractatus de moneta zelfs uitdrukkelijk tegen wat hij een ‘monopolie’
op zout noemt. Zijn opstelling houdt ongetwijfeld verband met de gehate gabelle.29

De Napolitaanse jurist Andreas de Isernia (ca 1220-1316) stelt dat aan de vorst
slechts het exclusieve ontginningsrecht (ius fodiendi) toekomt voorzover mijnen
gevestigd zijn op publieke grond, dat wil zeggen voorzover zij niet in particuliere
handen zijn.30 Andreas en tal van navolgers menenwel dat de vorst de winning door
particulieren met een heffing kan belasten. Zij baseren dit op de Codex, die bepaalt
dat bij marmerwinning op particuliere grond een tiende deel van de opbrengst be-
stemd is voor de fiscus en een tiende deel voor de eigenaar van de grond, voorzover
deze niet zelf belast is met de winning.31 Deze opvatting lijkt de heersende te zijn
geworden in de middeleeuwen.32 In Frankrijk eisen de koningen in de 15de eeuw in-
derdaad hun ‘tiende’ op van de eigenaren van mijnen waar (edel)metalen worden
gedolven.33

In zijn Cura tracht Philips de zoutwinning niet slechts onder de bepalingen van

6.2 delfstoffen, energie en water 155

27 Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 116. In werkelijkheid blijft de gehate belasting bestaan tot-
dat de Franse revolutionairen haar afschaffen aan het einde van de 18de eeuw.

28 LF.2,56. Voor de tekst van de constitutie zie noot 160 in hoofdstuk 2.
29 Tractatus, cap. 10: ‘... monopolium seu gabella salis ...’ OverOresmius en zijn stevige opvattingenmeer

in § 4.1 in dit hoofdstuk.
30 In zijn commentaar op LF.2,55 in In usus feudorum commentaria. Zie De Boer,De winning van delf-

stoffen, p. 147.
31 C.11,7,3. Zie De Boer, De winning van delfstoffen, p. 147-149. De Boer deelt mee dat er ongetwijfeld

juristen geweest zijn die meenden dat de opbrengst van álle mijnbouw aan de fiscus toekwam, maar dat
van zo’n jurist geen geschrift voorhanden is. Eerder, in hoofdstuk 1.5, zagen wij al dat het werk van
Philips van Leiden hem onbekend is.

32 De Boer,De winning van delfstoffen, p. 174.
33 Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 185-188.
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het Romeinse recht te brengen. Hij wijst ook met instemming op statuta voor Zee-
land en de heerlijkheid Putten, waarin het onttrekken van zout aan ‘gedroogde en
ingeklonken grond’ wordt geregeld.34 Philips doelt hier op de zogenaamde Zeeuw-
se Keur, uitgevaardigd in 1256 door Floris de Voogd, optredend als ruwaard voor
de nog jonge Floris v na de dood van diens vader Willem ii. In deze keur, dit land-
recht, worden onder andere rechten van de graaf in Zeeland veiliggesteld. Zo’n bij-
zonder vorstelijk recht in Zeeland vormt de zoutwinning. Twee artikelen in de
ZeeuwseKeur stellen een aan de graaf te betalen boete op het delven van darink. Dat
is zouthoudend veen, waaruit men door verbranding het zout kan winnen. Behalve
aan de graaf moet onder bepaalde omstandigheden ook nog aan de schout een boe-
te worden betaald. Deze bepaling kent een fraaie toevoeging, die doet vermoeden
dat hier sprake is van een stukje casuïstiek, van op waar gebeurde feiten gebaseerde
regelgeving: als het de schout zélf is die de darink delft, moet hij de dubbele boete
betalen aan de graaf.36 Verder blijkt uit andere bronnen dat er meer regelgeving is
met betrekking tot zout. Zo doet Floris v in 1285 uitspraak in een geschil tussen in-
gezetenen van Akersloot en zijn eigen burggraaf in Leiden. Laatstgenoemde liet de
Akersloters slechts uit de stad vertrekken nadat zij tol hadden betaald. Voor Floris
bezweren de inwoners van Akersloot dat zij vrijgesteld zijn van de tolplicht, tenzij
zij zout uit de stad willen exporteren. Aldus beslist de vorst en geeft zijn burggraaf
opdracht de ten onrechte betaalde tolgelden (acht penningen) te restitueren.37

Beperkingen op het delven van darink zijn niet alleen gesteld door Floris de
Voogd in het Zeeuwse landrecht. In de 14de eeuw gaat ook ruwaard Albrecht daar-
toe over en na hemMaria van Bourgondië in 1477.Het lukraak delven van het zout-
houdende veen leidt tot aantasting van het kustgebied. Latere grote rampen als de
Sint Elizabethsvloed en de ondergang van het Land van Reimerswaal worden in
verband gebracht met de gevolgen van de zoutwinning. Uiteindelijk is het Karel v
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34 Casus 75,58: ‘... ex arida et condensa terra ...’
35 Zie hoofdstuk 2.7. Of de Zeeuwse Keur ook in Putten gold is de vraag. Zie hiervoor hoofdstuk 4.5.
36 Artt. 63b en 84b in de Latijnse versie van de keur, corresponderend met de artt. 84 en 85a in de Mid-

delnederlandse versie. Zie Kruisheer,Oorkondenboek iii, nr 1135.
37 Kruisheer,Oorkondenboek iv, nr 2231.

Het delven en verbranden van darink in Zeeland. Het aldus gewonnen zout wordt in
zakken verpakt en ingescheept voor transport. Detail van anoniem schilderij uit circa 1540.
(Gemeentelijke Musea Zierikzee).
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die in 1515 het darinkdelven geheel verbiedt, ook ten behoeve van de turfwinning.38

Philips van Leiden wijt in zijn Cura de watersnood van 1375 in Zeeland mede aan
het delven van darink.39 Duidelijk is dat de graven geleidelijk aan steeds sterker het
belang van het behoud van het land laten prevaleren boven het ‘eigen’ belang dat zij
in financieel opzicht hebben bij de zoutwinning. De belangenafweging is een soort-
gelijke als die eerder, al in Philips’ tijd, ten aanzien van de turfwinning wordt ge-
maakt. Philips van Leiden schrijft met betrekking tot zout en turf primair in termen
van grafelijke rechten, maar blijkt ook doordrongen te zijn van het schadelijke ef-
fect dat de winning van deze delfstoffen heeft op de natuurlijke omgeving. Het be-
houd van het leefmilieu is ook in zijn tijd al een evident publiek belang in het kwets-
bare deltagebied.
Philips wijst daar elders expliciet op. Zo licht hij de lezer van deCura uitgebreid

in over de schadelijke gevolgen van overstromingen in Holland en Zeeland in 1374
en 1375.40 Daarnaast blijkt de houtwinning in het bosarme Holland hem zorgen te
baren. Hij verhaalt in zijnCura over het recht op houtwinning in de omgeving van
Haarlem, dat de graaf in concessie heeft uitgegeven. Als gevolg van de houtkap rukt
het zoute zeewater op en dat gaat ten koste van de vruchtbaarheid van de grond. De
vraag of de graaf dit recht moet herroepen beantwoordt Philips met een volmondig
ja.41 Bij het afwegen van het belang van de houtwinning tegen dat van de duur-
zaamheid lijkt hij tevens een structurele oplossing voor het probleem aan te reiken.
Hij vermeldt nadrukkelijk dat het de graaf van Holland én Henegouwen is die de
concessie heeft verleend. Hij lijkt te willen zeggen dat hout maar uit Henegouwen
moet worden ingevoerd. Elders in de Cura voert hij immers aan dat de graaf be-
schikt over ‘verborgen schatten’ en naast de veengebieden in Holland noemt hij in
dat verband de bossen in Henegouwen.42 Onder de Hollands-Henegouwse graven
Willem iii en Willem iv ontwikkelt zich tussen de beide graafschappen handels-
verkeer over en weer in onder andere koren, vee en vis.43 Bewijzen voor houttrans-
porten zijn in de grafelijke rekeningen niet aanwijsbaar. Evenmin blijkt uit de Hol-
landse houtvestersrekeningen van 1337-1345 het bestaan van een concessie voor
houtkap in de omgeving vanHaarlem, waar Philips over schrijft, of elders in de uit-
gestrekte grafelijke ‘hout’. Integendeel, de opeenvolgende houtvesters blijken
slechts hout te verkopen dat ofwel op kleine schaal wordt gekapt ofwel is afgewaaid
(‘wintfallen houte’).44

Mogelijk doelt Philips op het overdragen door de graaf van enkele gebruiks-
rechten op een deel van de Haarlemmerhout aan de heren van Brederode in 1333.45
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38 Forbes,Het zout der aarde, p. 269-272.
39 Casus 61,41, waarin hij verwijst naar de hiervoor aangehaalde casus 75,58.
40 Casus 61,14-15 en 37-41.
41 Casus 49,7-8.
42 Casus 43,15.
43 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 21-22 en 25-26.
44 De houtvestersrekeningen zijn uitgegeven door Smit. Zie zijnDe rekeningen der graven en gravinnen,

tweede deel, p. 79-170.
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Zij kregen primair het recht vee te laten lopen in de Hout bij Vogelenzang, Over-
veen en Bloemendaal, maar de precieze strekking van hun aanspraken is lang om-
streden gebleven. Wellicht hebben zij ook hout gekapt en laakt Philips dat in zijn
Cura. Overigens is de kwestie van houtkap in Holland in het algemeen wel dege-
lijk problematisch. Philips van Leiden schrijft dat de klerk Gerard van Leiden, hier-
voor in deze paragraaf aangehaald in verband met het uitvoerverbod voor turf, ook
heeft geadviseerd het kappen van bossen aan banden te leggen om brandstoftekor-
ten te voorkomen.46

6.2.2 Wind- en molenrechten

In zijn Cura geeft Philips van Leiden een zeker niet uitputtende opsomming van
belangrijke regalia, de keizerlijke hoogheidsrechten, waartoe hij ook de wind (ven-
tus) rekent. Over deze rechten beschikt alleen de vorst, tekent hij aan.47 Het opne-
men van de wind in deze opsomming is opmerkelijk. In een oorkonde van keizer
Frederik i worden wel molens (molendina) tot de regalia gerekend, maar blijkens
de context gaat het daarbij om watermolens.48 Naast watermolens kent men in die
tijd ook de door paarden aangedreven rosmolens. Ook in de oorkonde uit begin
1349, waarin Margareta de graafschappen Holland en Zeeland en de heerlijkheid
Friesland overdraagt aan haar zoon Willem van Beieren met alle daarbij behorende
rechten en waarin zij deze rechten opsomt, is nog sprake van een recht op ‘mo-
lens’.49 De windmolen is pas in Philips’ tijd, de 14de eeuw, bezig aan zijn opmars in
de noordelijke Lage Landen. In Vlaanderen is de wind als potentiële energiebron,
anders dan voor het voortbewegen van schepen, al eerder ontdekt. Daar komen hal-
verwege de 13de eeuw al aantoonbaar windmolens voor. In alle gevallen gaat het om
windmolens van het type standerdmolen, bestemd voor hetmalen van graan.De eer-
ste vermeldingen van zulke windmolens in Holland dateren uit het einde van de 13de

eeuw. Sommige van die vermeldingen zijn bovendien dubieus, omdat zij slechts ge-
wag maken van molens. Dat zijn niet noodzakelijk windmolens.50 Weinig twijfel
kan echter bestaan over de pacht van een ‘molen’ zonder meer in Delft in 1299. Blij-
kens de overgeleverde oorkonde staat de molen op eenmolenwerf van de abdij Ko-
ningsveld.51 Zo’nmolenwerf is een verhoogd stuk land en die verhoging heeft alleen
zin in het geval van een windmolen.
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45 Van Mieris, Groot charterboek ii, p. 552 (18 oktober 1333). Zie voor deze kwestie Allan,Het Kenne-
mer landrecht, p. 89-90.

46 Casus 75,56.
47 Casus 41,4: ‘... quae signum sunt speciale regni et dominationis, utpote monetae, telonei, tributorum,

saltuum, fluminum, ventorum, et eorum, quae meri sunt imperii, quae cum suis attinentiis regaliae di-
cuntur, princeps ipse sit solus dispensator.’

48 De oorkonde is van 15 februari 1159 en vormt een aanvulling op de regalia zoals Frederik die laat vast-
stellen op de rijksdag van Roncaglia. Zie Ketelaar,Oude zakelijke rechten, p. 193.

49 Zie voor deze oorkonde hoofdstuk 2.8.
50 Tijman e.a.,De standerdmolen, p. 33-34.
51 Dijkhof,Oorkondenboek v, nr 3485.
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Er is nog een overgeleverde bron uit de 13de eeuw die duidt op eerdere bekend-
heid met het verschijnsel windmolen in Holland. Dat is een oorkonde uit 1274,
waarin graaf Floris v de burgers van Haarlem toestaat speciale belastingen te heffen
ten bate van de versterking van de stad.52 In die oorkonde staat onder andere op
welke voorwaarden een windmolen (molendinum ad ventum) geëxploiteerd moet
worden. Of er op dat moment al een windmolen in Haarlem bestaat is ongewis.
Wellicht wordt op de mogelijkheid daarvan vooruitgelopen, want het recht tot het
heffen van speciale belastingen wordt voor tien jaar verleend. Voor ons betoog is
vooral belangrijk dat de graaf hier beschikt over de voorwaarden waaronder een
eventuele molen wordt ingezet. Mogelijk komt dit grafelijke recht overwaaien uit
Vlaanderen. In Hulst, dat in de middeleeuwen deel uitmaakt van het graafschap
Vlaanderen, blijkt in 1254 zonder officiële toestemming geen windmolen te mogen
worden opgericht. In dat jaar bouwt de abdij van Cambron een molen in Hulst,
maar dat gebeurt in overleg met Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaan-
deren en Henegouwen.53

Op dit grafelijke recht doelt Philips in zijnCura als hij de wind tot de regalia re-
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52 Kruisheer, Oorkondenboek iii, nr 1681, art. 22. De versterking van Haarlem houdt verband met een
hevige opstand van boeren uit Kennemerland. Zie daarvoor Allan,Het Kennemer landrecht, p. 13-18,
i.h.b. p. 17.

53 De desbetreffende oorkonde is opgenomen inDe Smet,Cartulaire de l’abbaye de Cambron, i, 436. Zie
Juten, Keuren en handvesten der stad Hulst, p. ix. Zie ook Tijman e.a.,De standerdmolen, p. 34.

Middeleeuwse standerdmolens op de vesten van Brugge.
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kent. Hij verwijst daarmee naar een windrecht, in latere literatuur het ‘recht van
windvang’ genoemd. In zijn algemeenheid stelt dit recht de eigenaar van een wind-
molen in staat te eisen dat iedere gebruiker van een omliggend erf zich onthoudt van
bebouwing of beplanting die de windvang kan belemmeren.54 Die eigenaar kan de
landsheer of een ambachtsheer zijn, maar in de praktijk worden windmolens ook
geëxploiteerd door niet-adellijke eigenaren. In dat geval plegen zij echter een wind-
of molengeld (ook wel windpacht genoemd) te betalen aan de lands- of ambachts-
heer.
Die verplichting, en dus het recht van oorspronkelijk de landsheer op de wind,

is in delen van Holland en Zeeland nog blijven bestaan tot in de 19de en de 20ste

eeuw.55 Niettemin is het windrecht in de loop der eeuwen ook steeds in handen ge-
weest van lagere heren.56 Uit Philips’ stellingname in deCura blijkt duidelijk dat hij
alleen de landsheer, de graaf, ziet als gerechtigde op het windrecht. De graaf ziet dat
zelf ook zo, blijkens een oorkonde uit 1323. In dat jaar draagt Jan van Polanen
(†1342) zijn windmolen inMonster Ambacht ‘metten winde’ in eigendom over aan
graaf Willem iii en ontvangt deze vervolgens weer in leen.57 Maar dat de graaf ook
bot kan vangen blijkt uit een oorkonde uit 1393, waarin Albrecht erkent dat het
windrecht inWaterland niet hem toekomt, maar de bewoners aldaar. Zij mogen, zo
verklaart hij officieel, de wind gebruiken ‘… tot hoiren profijt ende oirbaer in alle
manieren, als zij en hoire voirvaders in tijden voirleden gedaen hebben’.58 De graaf
legt het hier kennelijk af tegen een dan mogelijk al zo’n honderd jaar gevestigde ge-
woonte in Waterland.

6.2.3 Water en visrechten

Het gaat hier om water als ‘utility’, als ‘openbare nutsvoorziening’ voor consump-
tieve en sanitaire doeleiden. Water is in het middeleeuwse Holland ook van uitzon-
derlijk belang als transportweg. Dit aspect van water komt aan de orde in de vol-
gende paragraaf van dit hoofdstuk. Ook van het stroomregaal of de watereigendom
afgeleide rechten als veerrechten en tolrechten komen dan aan de orde. Het visrecht
zal echter in deze paragraaf worden behandeld, omdat het nauw verbonden is met
water als ‘openbare nutsvoorziening’, ook volgens Philips van Leiden, zoals we
zullen zien.
We hebben eerder al gezien dat Philips van Leiden water beschouwt als een pu-

bliek goed en de beschikbaarheid ervan rekent tot de rechten waarvan de vorst in
het publiek belang geen afstand kan doen.59 Maar wat is publiek? Philips stelt dat
een publieke ‘bron’ altijd voor publiek gebruik bestemd moet blijven, ook als deze
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54 Ketelaar,Oude zakelijke rechten, p. 192.
55 Ketelaar,Oude zakelijke rechten, p. 201-202.
56 De Monté ver Loren-Spruit,Hoofdlijnen, p. 163-164.
57 Van Mieris,Groot charterboek ii, p. 317 (17 mei 1323).
58 Van Mieris,Groot charterboek iii, p. 597 (6 juni 1393).
59 Aan het slot van hoofdstuk 2.5.

06 Timmer 149-217:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:18 PM Pagina 160



ooit in particuliere handen was.60 De benaming ‘bron’ (fons) ontleent hij letterlijk
aan de Codex.61 In de later dan deCura zelf geschreven Tabula Tractatus neemt hij
afstand van deze Romeinsrechtelijke terminologie en schrijft hij dat voor publiek
gebruik bestemd ‘water’ (aqua), of dat nu in publieke of private handen is, nooit
meer uitsluitend voor privaat gebruik bestemdmag worden.62 Het gaat dus niet zo-
zeer om ‘bronnen’ alswel om openbare waterwegen. En de nadere mededeling in de
Tabula maakt ook duidelijk wat Philips precies bedoelt. Het publieke gebruik van
water moet vooropstaan, ook als water in particuliere handen is. In deCura zelf zet
hij zijn betoog kracht bij door een vergelijking te trekken tussen het water, dat in
publieke handen moet blijven, en kerkelijke goederen. Aan God gewijde zaken zijn
immers niet meer beschikbaar voor menselijk gebruik, schrijft hij.63 Deze vergelij-
king komt neer op een concrete invulling van Philips’ eerder behandelde gelijkstel-
ling van Christus en fiscus.64

Algemeen wordt aangenomen dat het stroomregaal, het vorstelijke recht op de
grote rivieren, zich beperkt tot stromen die in verbinding staan met de zee en een
belangrijke functie vervullen voor de scheepvaart. Wateren van een mindere cate-
gorie, bevaarbaar en onbevaarbaar, zijn in handen van oevereigenaren of andere ge-
rechtigden.65 Op het eerste gezicht lijkt Philips ook op deze lijn te zitten. In zijn
Curamaakt hij namelijk melding van het bestaan van ‘openbare rivieren’ en noemt
hij als voorbeelden de Maas en de Rijn.66 Maar het publiek gebruik dat van water
kan worden gemaakt lijkt hij toch ruimer te zien, al schrijft hij dat niet expliciet. In
casus 21 van zijn Cura behandelt hij inbreuken op de openbaarheid van water aan
de hand van de Codex. In de betreffende Romeinsrechtelijke tekst67 gaat het om het
beheer van ‘aquaducten en publieke bronnen’, kunstwerken van een hoogstaande
cultuur die niet één op één vergelijkbaar zijn met de waterlopen in Holland. Toch
beweert Philips dat hier sprake is van het type rechten waarvan de vorst geen af-
stand kan doen en verwijst hij uitdrukkelijk naar de centrale stelling in casus 1,7 van
zijn Cura. Hij maakt dan vervolgens een reuzensprong naar de praktijk in eigen
land. Zo valt te verklaren, schrijft hij, dat ‘aggerum comites’, in de landstaal ‘dyc-
gravii’ genoemd, geen straf kunnen verzachten of kwijtschelden als het beheer van
dijken wordt verwaarloosd.68 Met deze gelijkstelling van oer-Hollandse aan oud-
Romeinse kunstwerken lijkt hij te willen zeggen dat zijn graaf een dikke vinger in
de pap heeft bij het borgen van de publieke belangen die verbonden zijn aan op-
pervlaktewater en de toegang daartoe. Het beroep dat hij doet op het Romeinse
recht is in dit geval echter zeer gekunsteld. Twee complete casus wijdt hij aan deze
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60 Casus 20,2. Zie ook illustratie op p. 8 in dit boek.
61 C.11,43,6.
62 Tabula Tractatus 1,12.
63 Casus 20,2.
64 Zie hoofdstuk 5.5.
65 De Monté ver Loren-Spruit,Hoofdlijnen, p. 155.
66 Casus 76,1.
67 C.11,43,10.
68 Casus 21,19-20.
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problematiek.69 De bepalingen uit de Codex die hij daarin citeert behandelen ver-
boden ingrepen aan aquaducten.70 Zo verbiedt het keizerlijke recht het aftappen van
aquaducten voor het bevloeien van particuliere grondstukken, voor het draaiende
houden van badhuizen en voor het aandrijven van watermolens. De ratio hiervan is
duidelijk. Aquaducten zijn kostbare kunstwerken en als particulieren daarop eigen
aansluitingen maken dreigt de werking van dit Romeinse waterleidingsysteem aan-
getast te worden. Wat dat betreft gaat Philips’ vergelijking met het dijkenstelsel in
Holland in algemene zin nog net op, maar niemand in het middeleeuwse Holland
zal ooit een gat in een dijk gemaakt hebben om een badhuis te exploiteren.
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69 De hiervoor al aangehaalde casus 20 en 21.
70 C.11,43,6 en 11,43,10.

Leiden in de late middel-
eeuwen. Intensieve bebou-
wing langs het water van de
(Oude) Rijn. Detail van een
schilderij van Cornelis
Engebrechtsz uit 1518. (Ko-
ninklijkeMusea voor
Schone Kunsten van België,
Brussel).
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Gelukkig landt Philips elders in zijn Cura weer met twee benen op de vlakke
Hollandse grond. Hij hekelt ‘stadsbestuurders’ die verontreiniging van water door
ververijen toestaan, terwijl dat schadelijk is voor de gezondheid van de bevolking
en de visstand kan aantasten.71 Mogelijk is dit van toepassing op zijn geboortestad
Leiden, waar de lakennijverheid floreert. De zienswijze zelf is een bijna profetische.
Achteraf beschouwd zijn er in de Hollandse geschiedenis meer mensen overleden
als gevolg van het gebruik van slecht drinkwater dan aan overstromingen. Pas eeu-
wen na Philips’ dood gaan Hollandse steden er in de 16de en 17de eeuw toe over be-
perkingen te stellen aan het vervuilen van water.72

Een andere door Philips beschreven misstand heeft zonder enige twijfel betrek-
king op Leiden. ‘Schout, burgemeesters en schepenen van mijn geboortestad’ heb-
ben inbreuk gemaakt op ‘publieke rechten’, schrijft hij. En dat is iets wat een stad
niet kan doen, meent hij ook.73 In casu gaat het om het verlenen van toestemming
voor de bouw van een kapel aan de (Oude) Rijn (‘openbaar water’), vlakbij de Gro-
te Brug en de Vismarkt. Hij komt hier kort en bondig op terug in de Tabula Trac-
tatus. Bebouwing is niet toegestaan aan openbaar water of een openbare stroom,
schrijft hij.74 Het is hier en daar behoorlijk cryptisch, maar het beeld dat oprijst uit
Philips’ werk is dat de toegang tot water in beginsel vrij moet zijn en dat inbreuken,
die de beschikbaarheid van water kunnen aantasten, niet zijn toegestaan. Philips’
opvattingen worden pas duidelijk als ze worden afgezet tegen de bestaande werke-
lijkheid in het Holland van zijn tijd. De ‘bron’ waarover hij aanvankelijk schrijft in
deCura is een zeldzaamheid in Holland. Met uitzondering van de duinstreken zijn
bronnen (putten) er vrijwel nutteloos, omdat het Hollandse grondwater doorgaans
te zilt is om te drinken. De bevolking is voor drinkwater aangewezen op opper-
vlaktewater, meer in het bijzonder de rivieren.75 Diemoeten danwel regelmatig wa-
ter kunnen aan- en afvoeren en voor de bevolking goed toegankelijk zijn. Dat ver-
eist regulering op het hoogste niveau, dus door de vorst, en dat maakt Philips van
Leiden in elk geval duidelijk.
Ook Philippe de Beaumanoir in Frankrijk benadrukt het belang van een vrije

toegang tot water. Een ‘baron’, dat is een heer die zijn leen rechtstreeks van de ko-
ning houdt, moet volgens hem direct ingrijpen bij klachten over de obstructie van
publieke zaken als eenweg, een bron of eenwaterloopwaartoe iemand toegang ver-
langt. De reden waarom de heer zo moet optreden is ‘omdat hij het in zijn macht
heeft publiek bezit te bewaren voor het publiek belang’, aldus Beaumanoir.76

Philips’ begaanheid met de verontreiniging van oppervlaktewater en de schade-
lijkheid daarvan voor de visstand brengt ons op de zeker in Holland uiterst belang-
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71 Casus 71,5.
72 Beukers, ‘Een lastig landschap’ en Huisman en Buiter, ‘Het zoete nat’ in Beukers (red.),Hollanders en

het water, resp. p. 12 en p. 386-287.
73 Casus 20,10-12.
74 Tabula Tractatus 1,13.
75 Huisman en Buiter, ‘Het zoete nat’ in Beukers (red.),Hollanders en het water, p. 383-385.
76 Les coutumes de Beauvaisis, c. 9, § 289.
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rijke visrechten. Het voor landbouw geschikte oppervlak is in het middeleeuwse
Holland relatief klein. Het vele water is volop in gebruik voor de voedselvoorzie-
ning. De visvangst beperkt zich niet tot de binnenwateren. De bevolking wordt ook
de zee opgedreven, ‘al vroeg en krachtiger dan elders’, zoals de historicus Gosses
vaststelt.77 Hollandse haringvissers zijn in de 14de eeuw al aantoonbaar actief in het
Baltische gebied en op de Noordzee bij Engeland. Deze zeevisserij is vrij.78 Wel
pikken de graven er een graantje van mee door de handel in zeevis te reguleren.
Deze valt onder de stapelplicht en mag alleen op door de graaf aangewezen mark-
ten verhandeld worden.79 Visserij in binnenwateren is van oudsher al gereguleerd.
Het hierop betrekking hebbende visrecht behoort tot de regalia, vastgelegd in 1158
door keizer Frederik i in deConstitutio de regalibus. DeHollandse graven zijn zich
daarvan zeer bewust. Hiervoor hebben we gezien hoe graaf Floris v in 1286 de dijk-
schouw en de rechtspraak in Rijnland door de baljuw met de heemraden regelt.80

Over de visrechten echter krijgen de heemraden geen zeggenschap, zo staat expli-
ciet in de desbetreffende oorkonde. De baljuw moet deze rechten ‘… verhuren bi
rade onser boden’, bepaalt de graaf.81Als dezelfde Floris v in 1276 zijn ‘beminde en
trouwe ridder’ heer Gerard van deWateringe in het bezit stelt van het visrecht voor
de sluizen in Vlaardingen, doet hij dat niet zomaar. In de desbetreffende oorkonde
laat hij aantekenen dat in het ‘hele land’, in ‘alle waterlopen’, het visrecht in het bij-
zonder de graaf toekomt.82 Een verhelderende mededeling, want onduidelijk is of
het visregaal in de middeleeuwen ‘de openbare wateren’ betreft of ‘enkel de be-
vaarbare stromen en rivieren’.83 Verklaarbaar is deze onduidelijkheid wel. Hiervoor
in deze paragraaf is er al op gewezen dat het stroomregaal zich volgens de algeme-
ne visie beperkt tot de grote stromen. Als dat zo is, waarom zou het dan ook niet
gelden voor het van het stroomregaal afgeleide visrecht?
Philips van Leiden vermeldt expliciet in zijn Cura dat visrechten deel uitmaken

van de regalia. De vorst heeft daarom volgens hem recht op ‘opbrengsten van de
visserij’, schrijft hij.84 Hij haalt letterlijk deConstitutio aan (‘… piscationum reditus
…’) en verwijst daar ook naar.85 Visrechten worden in velerlei varianten uitgeoe-
fend in de middeleeuwen. Zo komt visrecht voor als ambachtsgevolg – in het kader
van een leenverhouding derhalve – maar er zijn ook (ambachts)heren die over het
visrecht beschikken op grond van watereigendom. Verder beschikken poorters van
steden (Gorinchem, Woudrichem) over visrechten en houdt de burggraaf van Lei-
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77 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 130.
78 Sicking, ‘Van aal tot zeewier’ en Martens, ‘Vis uit het binnenwater’ in Beukers (red.), Hollanders en

het water, resp. p. 335-337 en p. 297.
79 Sicking, ‘Van aal tot zeewier’ in Beukers (red.),Hollanders en het water, p. 342-343.
80 In § 1 van dit hoofdstuk.
81 Zie Kruisheer,Oorkondenboek iv, nr 2254.
82 Kruisheer, Oorkondenboek iii, nr 1715: ‘Cum per totam terram nostram in omnibus acqueductibus

qui vulgariter wateringhe appelantur omne ius piscarie specialiter nos contingit …’
83 De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 162.
84 Casus 5,8.
85 LF.2,56. Voor de tekst van de constitutie zie voetnoot 160 in hoofdstuk 2.
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den visrechten op de Oude Rijn tussen Zwammerdam en Katwijk in leen van de
Hollandse graaf.86 Visrechten zijn dus wel in particuliere handen in de middeleeu-
wen, maar de hiervoor aangehaalde oorkonde van Floris v doet vermoeden dat het
hier toch vooral gaat om de spreekwoordelijke uitzonderingen die de regel beves-
tigen. In een andere aan Floris v toegeschreven oorkonde uit 1276 stelt de graaf de
huislieden van Kennemerland en Kennemergevolg vrij van de verplichting om een
vierde deel van de visvangst in het IJ, de Krommenie en het Limmermeer af te dra-
gen. De oorkonde is een vervalsing, maar dat versterkt slechts de indruk die deze
wekt, namelijk dat de graven visrechten gewoonlijk niet onvoorwaardelijk plegen
over te dragen.87 De vervalste oorkonde zal wel een rol hebben gespeeld in een ja-
renlange strijd over de visrechten in Kennemerland. In het Kennemer landrecht uit
1292 verstrekt de graaf namelijk daadwerkelijk vrijdom van het afstaan van de ‘vier-
den visch’ aan Kennemers voor het IJ, de Krommenie en het Limmermeer. Deze
waterlopen zijn de restanten van het oorspronkelijke IJ, een voormalige noordelij-
ke arm van de Rijn.Wel behoudt de graaf zich het recht voor op de visvangst in ‘an-
deren wateren’ in Kennemerland en in ‘sluzen’. De sluizen zijn zeer visrijk, zeker
als ze liggen op de overgang van zoet naar zout water. Ook in deze bepaling in het
Kennemer landrecht zien we de graaf dus een concessie doen aan zijn onderzaten,
maar zeker niet onvoorwaardelijk.88 De latere grafelijke rekeningen laten zien hoe
belangrijk de visserij in dit gebied is voor de vorstelijke inkomsten. In 1373 bedra-
gen de inkomsten uit de visserij in Amstelland 20 procent van alle grafelijke in-
komsten, inWaterland ruim 40 procent en in Kennemerland enWest-Friesland on-
geveer 25 procent.89

Dat de graven zich bewust zijn van het belang van hun visrechten lijkt te worden
onderschreven door de wijze waarop zij omgaan met het jachtrecht, eveneens be-
horend tot de regalia. Philips behandelt dit recht niet in zijn Cura, maar een korte
beschouwing ervan versterkt de veronderstelling dat de graven rechten als deze
– dus ook visrechten – niet licht uit handen geven. Soms lijkt het jachtrecht auto-
matisch te zijn inbegrepen bij de ambachtsgevolgen als een heer wordt beleend met
een ambacht, maar soms ook worden heren apart beleendmet het jachtrecht. Steeds
hebben zelfs vooraanstaande edelen speciale toestemming van de vorst nodig om in
wildrijke gebieden als de Haarlemmerhout en de aansluitende duingebieden te mo-
gen jagen.90 Hiervoor hebben we gezien dat de graaf in 1333 bepaalde gebruiks-
rechten in de Haarlemmerhout overdraagt aan de heren van Brederode.91 Het recht
van jacht op groot wild echter behoudt hij daarbij nadrukkelijk voor zichzelf voor.
Dat er in de middeleeuwen wordt gestroopt is duidelijk. Waarom anders zou de
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86 Ketelaar,Oude zakelijke rechten, p. 219-224.
87 Kruisheer,Oorkondenboek iii, nr 1726.
88 Allan, Het Kennemer landrecht, p. 236-240. Deze auteur gaat uitgebreid in op de mogelijke redenen

voor het doen van de concessie en op de vervalste oorkonde uit 1276. Voor het Kennemer landrecht
zie ook Dijkhof,Oorkondenboek v, nr 2710. De verlening van visrechten staat in art. 39.

89 Martens, ‘Vis uit het binnenwater’ in Beukers (red.),Hollanders en het water, p. 297.
90 Janse, Ridderschap in Holland, p. 151-152 en 349-353.
91 Zie § 2.1 van dit hoofdstuk.
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Zeeuwse Keur uitdrukkelijk nogal wat grafelijke jachtrechten veiligstellen? Wie
zonder toestemming van de graaf een haas vangt moet de vorst een pond betalen,
zo bepaalt de keur.92 Wie een patrijs verschalkt moet de graaf tien schelling betalen,
ook als dat gebeurt met behulp van een andere vogel.93 De laatste toevoeging is in-
teressant. Zij heeft vrijwel zeker betrekking op de valkenjacht en dat is geen tijd-
verdrijf voor jan en alleman, maar bij uitstek voor edelen. Kennelijk heeft de graaf
ondervonden dat er ook op hoog niveau wordt gestroopt in zijn land.
En dat het probleem in de praktijk onuitroeibaar is blijkt uit een besluit van Al-

brecht uit 1393, waarin hij tien pond boete stelt op ongeoorloofde konijnenjacht ‘in
onser wildernisse ende dunen’. De graaf voelt zich ernstig benadeeld door ‘alrehande
lude’ diemet stokken in konijnenholen porren en laatweten dat hij de houtvester van
de Haarlemmerhout opdracht heeft gegeven hier streng tegen op te treden.94 Het
schijnt geholpen te hebben, zij het dat de stropers hun activiteiten kennelijk hebben
verlegd. Drie weken later ziet de graaf zich genoodzaakt soortgelijke maatregelen te
treffen tegen de jacht op hazen, die dan ‘daghelix’ illegaal wordt bedreven.95

6.3 Verkeer en vervoer

6.3.1 Water- en landwegen

Water is niet alleen van belang als ‘nutsvoorziening’ in de middeleeuwen. Water-
wegen zijn ook van uitzonderlijk belang voor de verkeersverbindingen. In Holland
en Zeeland geldt dat in versterkte mate. Waterwegen zijn daar van existentieel be-
lang vanwege de natuurlijke gesteldheid van het land. Demogelijkheden voor de in-
zet van paarden en wagens zijn beperkt tot de strandwallen langs de kust en de klei-
grond langs de rivieren. En zelfs bij het transporteren van paarden ontkomt men
niet aan het overzetten van de dieren over de talrijke wateren. Bij stormachtig weer
lukt dat niet altijd en zien reisgezelschappen zich soms gedwongen zonder paarden
verder te gaan.96 De doorgaande stromen door Holland spelen dan ook een crucia-
le rol bij de afhandeling van het handelsverkeer met de overige Duitse landen.
Kooplieden uit Hamburg en Lübeck kunnen door Holland varen op grond van een
privilege dat graaf Willem ii hun in 1243 verleent. Voor een effectief functionerend
systeem van waterwegen is wel van groot belang dat routes doorgaand moeten zijn.
Voor de vaak botsende belangen van waterstaat en scheepvaart moeten compro-
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92 Art. 39b in de Latijnse versie van de keur, corresponderend met art. 49b in de Middelnederlandse ver-
sie. Zie Kruisheer,Oorkondenboek iii, nr 1135.

93 Art. 104 in de Latijnse versie van de keur, corresponderend met art. 49c in de Middelnederlandse ver-
sie. Zie Kruisheer,Oorkondenboek iii, nr 1135.

94 Van Riemsdijk-De Monté ver Loren, De rechtspraak van den graaf van Holland, deel i nr 85 (29 ja-
nuari 1393).

95 Van Riemsdijk-De Monté ver Loren, De rechtspraak van den graaf van Holland, deel i nr 87 (20 fe-
bruari 1393).

96 Janse, Ridderschap in Holland, p. 293.
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missen worden gevonden. Zo worden rond het midden van de 13de eeuw voor de
waterafvoer noodzakelijke spuisluizen omgebouwd tot schutsluizen ten behoeve
van de scheepvaart.97

Holland maakt al in 1165 op gevoelige wijze kennis met het conflict tussen wa-
terstaat en scheepvaart. In dat jaar beveelt de energieke keizer Frederik i de Hol-
landse graaf Floris iii een dam in de (Oude) Rijn bij Zwammerdam op te ruimen.
De dam bedreigt het Sticht met overstromingen en hoort volgens Frederik niet
thuis in de Rijn. De keizer omschrijft de rivier als een ‘libera et regia strata’, een
vrije en koninklijke verbindingsweg die vrij moet blijven van ‘alle obstakels’ zo ver-
ordonneert de vorst.98 De Hollandse graven trekken uit het incident in elk geval de
les dat zij latere ingrepen juridisch goed moeten onderbouwen. Dat gebeurt bij-
voorbeeld bij het afdammen van de Hollandse IJssel bij Gein in het Sticht, waar de
rivier ontspringt aan de Lek. De Hollandse IJssel zorgt voor wateroverlast in Hol-
land en om daaraan een einde te maken sluit graaf Floris v in 1285 een verdrag met
de Utrechtse bisschop over de afdamming.99 Ook Philips van Leiden heeft de be-
palingen van keizer Frederik over ongewenste ‘obstakels’ in rivieren kennelijk nog
goed voor ogen als hij de vrije doorvaart op rivieren moet afwegen tegen andere be-
langen. Philips beschrijft in zijn Cura hoe in zijn eigen tijd vissers ‘obstakels’ op-
richten in de rivieren bij Dordrecht. Hij wijst dat af, omdat het belang van de
scheepvaart erdoor geschaad wordt.100 Om welke obstakels het gaat blijkt uit Phi-
lips’ toelichting dat ze in het Diets stale worden genoemd.101 Een stale is de staak
waaraan vissers hun fuiken en netten vastleggen. Dat het gerechtvaardigd is deze
obstakels te verwijderen motiveert Philips met een bepaling uit het Romeinse recht,
waarin veel belang wordt gehecht aan het herstel van wegen en bruggen.102 Hij
maakt hier een afweging tussen botsende rechten. Zowel de bevaarbare waterwegen
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97 Ibelings en Smit, ‘Schuiten, puiken en Goudse kuit’ in Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda, p. 100
e.v.

98 Koch,Oorkondenboek i, nr 158.
99 Het bestaan van dit verdrag blijkt uit een schuldbekentenis van de graaf aan de bisschop. Zie Kruis-

heer,Oorkondenboek iv, nr 2216. Zie ook nr 2223.
100 Casus 76,20-22. Volgens Leupen is het in 1341 en 1356 daadwerkelijk gekomen tot ingrijpen van het

stadsbestuur om de obstakels te verwijderen. Zie zijn Philip of Leyden, p. 233. Zie ook Meijers, ‘Des
graven stroom’ inMededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd.
letterkunde, nieuwe reeks, deel 3, no. 4, p. 107. In Meijers’ Études d’histoire du droit, deel 2, staat dit
op p. 100-101. Ook Meijers wijst op ingrijpen om de stalen te verwijderen in 1341 en 1356. Dat ge-
beurde op basis van grafelijke toestemming.

101 Casus 76,20: ‘… quae Teutonice dicuntur stale …’. In de editie Fruin-Molhuysen is achter ‘stale’ een
vraagteken geplaatst. Philips wist echter precies wat hij wilde zeggen. In de editio princeps ontbreekt
dit vraagteken. De omschrijving die Philips gebruikt duidt waarschijnlijk op een bepaalde vorm van
uitoefening van het visrecht. We vinden een soortgelijke formulering in een oorkonde uit 1273 over de
uitoefening van visrechten in de Hollandse IJssel: ‘… omnes piscaturas que stale dicuntur’. Zie Kruis-
heer, Oorkondenboek iii, nr 1649. De formulering wordt herhaald in een oorkonde uit 1274 over de
visserij in de Hollandse IJssel en de Lek. Zie Kruisheer,Oorkondenboek iii, 1672.

102 Philips verwijst naar C.1,2,7 waarin staat dat ook de kerk moet bijdragen aan dit herstel, ‘aangezien dit
niet onder de minderwaardige publieke taken gerekend is’ (‘… quia non est inter sordida munera nu-
meratum’).
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als het recht op de visserij behoren tot de regalia, zo blijkt uit de Constitutio de re-
galibus van de hiervoor in verband met de dam te Zwammerdam aangehaalde kei-
zer Frederik i uit 1158. De constitutie is later opgenomen in de Libri feudorum en
toegevoegd aan het Corpus iuris civilis.103 In de voorgaande paragraaf is al vermeld
dat Philips in zijn Cura melding maakt van het bestaan van ‘openbare rivieren’ en
dat hij als voorbeelden de Maas en de Rijn noemt.104 Dat visrechten deel uitmaken
van de regalia vermeldt Philips expliciet in zijn werk.105 We hebben er al eerder op
gewezen dat de afweging tussen twee van oorsprong keizerlijke hoogheidsrechten,
die Philips hier maakt, getuigt van een ontwikkelde kijk op het publiek belang.106

Bovendien heeft Philips hier een vooruitziende blik. Ook later vormen de dan ‘ste-
ken’ genoemde palen waaraan vissers fuiken hangen, nog vaak een gevaar voor de
scheepvaart. Meestal moeten ze in zo’n geval wijken voor de van groter belang ge-
achte vrije doorvaart.107

In dit verband is relevant dat Philips tot het publiek belang ook rekent het on-
derhoud aan vaarwegen, meer in het bijzonder het uitbaggeren ervan. Dit aspect
komt op enkele plaatsen elders in dit hoofdstuk nog aan de orde.108

Landwegen mogen in Holland dan niet zo’n prominente rol spelen als elders, ze
bestaan er wel degelijk en zeker in en nabij de opkomende steden van de 12de en de
13de eeuw zijn ze niet weg te denken. Philips schrijft in de Cura dat hij van zijn
paard is gevallen op een volgens hem slecht onderhouden weg nabij Den Haag.109

Het onderhoud van wegen in de steden is een zaak van de aanwonenden, meent
Philips. Maar de vorst heeft hierbij wel een rol te spelen. Volgens de Cura kan de
baljuw aanwonenden opdragen hun onderhoudsplicht na te komen.110 Philips be-
roept zich op de Digesten, waarin staat dat eenieder de openbare straten ter hoog-
te van zijn huis moet herstellen, de goten moet schoonmaken en het herstel op zo-
danige wijze moet verrichten dat er een wagen kan passeren.111 Buiten de steden is
het onderhoud van wegen een zaak van belanghebbenden.112 Dat zijn in de eerste
plaats de buurtbewoners, als bekend is dat deze de weg ooit verworven hebben. Is
hierover sinds mensenheugenis niets bekend, dan is sprake van een publieke weg,
een regel die vrijwel letterlijk zo in deDigesten staat en waarnaar Philips verwijst.113

Deze wegen ‘behoren tot de publieke wegen’, aldus de Digesten. Volgens deze le-
ges zijn in het algemeen wegen alleen publiek als ‘ook de ondergrond publiek is’.114
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103 LF.2,56. Voor de tekst van de constitutie zie voetnoot 160 in hoofdstuk 2.
104 Casus 76,1.
105 Casus 5,8. Zie ook de voorgaande paragraaf in dit hoofdstuk.
106 Zie hoofdstuk 2.2.
107 Martens, ‘Vis uit het binnenwater’ in Beukers (red.),Hollanders en het water, p. 304.
108 In § 3.4 en § 6.3
109 Casus 85,1.
110 Casus 76,8. Dit staat ook nog eens in de hiervoor aangehaalde casus 85,1.
111 D.43,10,1,3.
112 Casus 76,9.
113 D.43,7,3.
114 D.43,8,2,21.
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Wie voor het onderhoud van zo’n publieke of openbare weg moet opdraaien is vol-
gens Philips onderwerp van discussie. Zelf trekt hij een parallel met de aanleg van
vestingwerken, die niet slechts de inwoners van een stad beschermen, maar ook
aanwonenden van zo’n stad. Zij moeten daarom ook bijdragen in die vestingwer-
ken.115

Philips’ impliciete mening dat belanghebbenden moeten bijdragen aan het weg-
onderhoud is intrigerend, omdat dit leerstuk prominent wordt uitgedragen in Or-
léans. Echt uitwerken doet hij dit gegeven niet en de reden hiervoor moet zijn dat
een regeling voor wegbeheer vastligt in de Digesten. De graaf vanHolland is een la-
gere vorst en zo’n vorst kan volgens Philips geen Romeinsrechtelijke wetgeving
wijzigen. De koning van Frankrijk kan dat in zijn optiekwel. Op de universiteit van
Orléans, waar Philips studeert, wordt veel geschreven over het publieke karakter
van wegen, niet in de laatste plaats door de beroemdste hoogleraren van die uni-
versiteit, Jacques de Révigny en Pierre de Belleperche. Zij maken tal van distinctio-
nes tussen publieke en niet-publieke wegen. Publieke wegen staan voor iedereen
open, zegt Jacques de Révigny. Dat zijn volgens hem vooral wegen buiten de ste-
den. In steden kan het publieke karakter van wegen beperkt zijn tot directe belang-
hebbenden als de inwoners van de stad in kwestie.116 Pierre de Belleperche noemt
de wegen van de respublica publiek, maar onderscheidt ze in twee soorten. De eer-
ste soort is publiek naar demate waarin ze door allen worden gebruikt, zoals de we-
gen in steden. De tweede soort is publiek omdat ze tot het keizerrijk behoren. Het
werkelijk publieke karakter van wegen wordt bepaald door het gebruik dat ervan
wordt gemaakt. Als dat gebruik algemeen is kan niemand zo’n weg door verjaring
in eigendom verkrijgen. In het andere (het tweede) geval dient volgens hem een ver-
jaringstermijn van veertig jaar gehanteerd te worden.117

Zowel Révigny als Belleperche stelt dat geestelijken niet kunnen weigeren om bij
te dragen aan het onderhoud van wegen waaraan zij wonen.118 Hun mening duidt
er ongetwijfeld op dat geestelijken, en mogelijk ook andere groepen burgers, zich
actief trachten te onttrekken aan onderhoudsverplichtingen. Een opvolger van bei-
de hoogleraren, Lambert de Salins, borduurt voort op hun gedachtegoed. Deze
Lambert de Salins is een belangrijke bron voor Philips van Leiden. Philips heeft in
zijn bibliotheek een exemplaar van de Distinctiones van Lambert. Deze leerling en
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115 Casus 76,10-19. De verplichting om bij te dragen aan de bouw van vestingwerken behandelt Philips
uitgebreid in casus 13. Hij refereert er ook aan in casus 39,10, waarin hij schrijft over zijn verblijf in
Avignon. In die stad rustte destijds ook de verplichting op burgers om bij te dragen aan de bouw van
vestingwerken, zo deelt Philips mee.

116 Commentaar op D.39,1,3,4. Zie Bezemer, ‘The law school of Orleans’, p. 262-263 en 273.
117 Belleperche in zijn Lectura op de Instituten, Rubrica Institutionum: ‘Quedam vero sunt publica, sicut

via reipublice, et ista sunt duplicia. Quedam dicuntur publica per appropriationemmaiorem, ut via pu-
blica expedit omnibus, quod in civitate ista sit via publica, et talia nullo tempore prescribi possunt ...
Quedam sunt que non sunt adeo publica, sed per quandam consequentiam ut sunt illa que sunt impe-
rii et talia quadraginta annorum spatio prescribi possunt ...’ Zie Leyte,Domaine et domanialité publi-
que, p. 313-314.

118 Révigny’s commentaren opD.43,10,1 enC.1,2,7 en Belleperches commentaar opC.1,2,7. Zie Bezemer,
‘The law school of Orleans’, p. 266-267.
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opvolger van Belleperche introduceert een ‘vroege vorm van het profijtbeginsel’ in
het wegbeheer.119 Hij verwijst naar de gewoonte in Orléans om alleen de eigenaren
van rijtuigen aan te slaan voor het onderhoud van wegen. Lambert kan dat billijken,
want zulke eigenaren zijn meer gebaat bij goede wegen dan andere inwoners. Lam-
bert tekent nog aan dat deze regeling afwijkt van de Romeinsrechtelijke.120

Daarmee snijdt Lamberts werk Philips van Leiden letterlijk de weg af. Maar in
Philips’ verwijzing naar de rol van belanghebbenden bij het onderhoud van wegen
valt toch wel een echo vanuit Orléans te beluisteren. Ook elders in Frankrijk wordt
gewerkt met gedetailleerde regelingen voor het gebruik en onderhoud van wegen.
Phillippe de Beaumanoir geeft zo’n regeling in zijn Les coutumes de Beauvaisis. Hij
wijdt daar een compleet hoofdstuk van zijn werk aan. De door hem beschreven re-
geling geldt vrijwel zeker voor een veel groter gebied dan Beauvais, het graafschap
waarvan hij het gewoonterecht beschrijft. Beaumanoir wijst er op verschillende
plaatsen in zijn betoog op dat Beauvais een afwijkende regeling kent van het door
hem beschrevene.121 Hij onderscheidt vijf categoriën van wegen, variërend van pa-
den (sentiers) tot koninklijke wegen (chemins royaux). Hij benadrukt dat deze we-
gen in beginsel publiek zijn, ook als ze over particuliere grond voeren. De grondei-
genaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen die van belang zijn
voor de handel. Met het onderhoud van koninklijke wegen zijn de vorsten belast
overwier domein zij voeren.122Ook stelt hij dat inwoners van een stad verplicht zijn
bij te dragen aan het onderhoud van ‘zaken die gemeenschappelijk zijn’, waaronder
wegen.123 Voor besluiten omtrent dit onderhoud is geen unanimiteit nodig, schrijft
hij. Een meerderheid volstaat. Zo wordt voorkomen dat minder draagkrachtigen
besluiten, die in het publiek belang genomen moeten worden, kunnen tegenhou-
den.124 Beaumanoir legt sterke nadruk op het publiek belang van wegen. Volgens
hem is snel en krachtdadig handelen van de vorst geboden als iemand de toeganke-
lijkheid van een weg blokkeert. De reden waarom de vorst dat moet doen is ‘omdat
hij het in zijnmacht heeft publieke goederen te bewaren voor het publiek belang’.125

Volgens de Franse jurist Guillaume de Cunh (†1336) worden de wegen die niet
in particuliere handen zijn ‘koninklijk’ genoemd.126 In de loop van de 14de eeuw ko-
men de Franse koningen met steeds meer wetgeving ten behoeve van de ‘koninklij-
ke’wegen. In oorkonden uit die tijdwordt een ‘koninklijke’ weg synoniem voor een
‘publieke’weg. Beheer en onderhoud van deze grote doorgaandewegen trekt de ko-
ning naar zich toe,maar hij eist ook het recht op tolheffing op dezewegen op.127 Zul-
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119 Aldus Bezemer in zijn ‘The law school of Orleans’, p. 270.
120 Over C.10,25,2. Zie Bezemer, ‘The law school of Orleans’, p. 270-271.
121 Zie bijvoorbeeld Les coutumes de Beauvaisis, c. 25, § 721 en 722.
122 Les coutumes de Beauvaisis, c. 25, § 718-724. Zie ook Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 176.
123 Les coutumes de Beauvaisis, c. 21, § 647.
124 Les coutumes de Beauvaisis, c. 21, § 648.
125 Les coutumes de Beauvaisis, c. 9, § 289.
126 Commentaar op Nov.115,3. Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 176-177.
127 Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 178-181.
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ke grote stappen zet Philips van Leiden niet. Hij blijft trouw aan zijn eigen uit-
gangspunt dat de graaf zich moet houden aan Romeinsrechtelijke voorschriften. En
de Digesten zijn duidelijk: een weg is slechts publiek als de grond waarover deze
leidt in overheidshanden is.128 De vernieuwing in het Frankrijk van zijn tijd is dat
men daar het publieke karakter van eenweg vooral laat bepalen door het gebruik dat
ervan gemaakt wordt. Maar zoals hiervoor al is opgemerkt, is Philips blijkens zijn
overwegingen niet geheel doof voor deze Franse redenering. Daarom zijn er vraag-
tekens te plaatsen bij de bewering dat juristen in Holland pas ten tijde van de Repu-
bliek de nadruk gaan leggen op het publiek gebruik van wegen om de openbaarheid
daarvan te bepalen, in afwijking van de Romeinsrechtelijke opvattingen. Deze op-
vatting staat in een dissertatie uit 1915, onder aanhaling van het werk van onder an-
deren Johannes Voet (1647-1713).129 Fruin wijst in zijn baanbrekende publicatie
over Philips van Leiden uit 1865 al op de vernieuwende inbreng van de Leidse ge-
leerde, zij het dat hij onbedoeld dezelfde omweg bewandelt als Philips zelf.Hij wijst
namelijk op diens pleidooi dat ‘allen, die zich in de stad ophouden, meêbetalen aan
het onderhoud van hetgeen hen beveiligt’, aldus Fruin. ‘Ziet daar het groote argu-
ment, waarmeê de consumptie-belasting thans nog wordt verdedigd, misschien
voor de eerste maal gebruikt’, zo vervolgt hij.130 Fruin verwijst hiervoor naar casus
39, waarin Philips zelf verwijst naar casus 76.131 In die laatstgenoemde casus trekt hij
zijn parallel tussen het onderhoud van wegen en de vestingwerken in steden. Fruin
ontwaart in Philips’ werk dus al een soortgelijk profijtbeginsel als veel later wordt
toegeschreven aan het denken van Lambert de Salins in Orléans, zoals hiervoor in
deze paragraaf beschreven.

6.3.2 Veerrechten

We hebben hiervoor al gezien hoe bezorgd Philips van Leiden zich toont over het
overdragen van veerrechten door de vorst aan anderen.132 De vorst mag geen in-
komsten uit veren overdragen, deelt hij mee, want zij zijn een teken van zijn heer-
schappij en verschaffen inkomen voor de fiscus.133 Philips bezigt in dit verband de
wat merkwaardige term transmeatus (van transmeare, overtrekken, passeren) en
legt achteraf uit dat hij hiermee het recht van ‘overveer’ bedoelt, één van de zeldza-
me gevallen waarin hij het nodig oordeelt ter verduidelijking eenDiets woord te ge-
bruiken in zijn werk.134 Overbodig is die toelichting niet. Het klassieke Latijnse
woord voor een plaats waar wordt overgezet is traiectus. De stad Utrecht dankt er
haar Romeinse naam aan: aanvankelijk gewoon Traiectum, later Ultraiectum. De
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128 D.43,8,2,21.
129 Kamerlingh Onnes,Openbare wegen over particulieren grond, p. 6-8.
130 ‘Over Philips van Leiden’, p. 155. In de ‘Inleiding’ bij de uitgave van de Cura uit 1915 staat dit op p.

lix-lx.
131 De opvatting van Philips waarop hij doelt staat in casus 39,9.
132 In hoofdstuk 2.1.
133 Casus 38,7: ‘... in signum dominationis et etiam lucri fiscalis causa ...’
134 Tabula Tractatus, 7,30.
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latere naam moest de stad onderscheiden van een ander Traiectum, namelijk Trai-
ectum ad Mosam, het latere Maastricht.135

Veren zijn essentiële schakels in het transportsysteem van de middeleeuwen. Dat
geldt in sterke mate voor het waterrijke Holland, maar in Zeeland zou mobiliteit
vrijwel uitgesloten zijn zonder veren. Zeeland is altijd een eilandenrijk geweest,
maar het heeft nooit zoveel afzonderlijke eilanden geteld als in de middeleeuwen.
Het latere Zuid-Beveland bijvoorbeeld bestaat dan uit de eilanden Zuid-Beveland,
Wolphaartsdijk, West- en Oost-Borssele en West- en Oost-Baarland. In deze we-
reld zijn veren zo alledaags dat later, in de 17de en 18de eeuw, de dan ontstaande re-
gelmatige vervoersverbindingen over land wel ‘wagenveren’ worden genoemd.136

De stelligheid waarmee Philips de praktijk rond het veerrecht hekelt hoeft niet te
verbazen. Het patroon van stelselmatige vervreemding van dit recht uit grafelijke
handen laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. Oorspronkelijk moeten veer-
rechten als onderdeel van de heerlijkheid, het overheidsgezag, zijn uitgeoefend. La-
ter worden veerrechten echter ook los van heerlijkheid in leen gegeven of zelfs ge-
schonken of verkocht.137 In de tweede helft van de 14de eeuw zijn ‘veel’ veren in
Holland definitief verdwenen uit de grafelijke administratie ‘waar zij oorspronke-
lijk thuishoorden’, zo blijkt uit onderzoek.138
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135 De Groot, ‘Van strijdhamer tot bisschopsstaf’ en Van Vliet, ‘De stad van de bisschop’ in De Bruin e.a.
(red.), ‘Een paradijs vol weelde’, respectievelijk p. 15 en p. 50-51.

136 Sandberg,Overzetveren in Zeeland, p. 2.
137 Ketelaar,Oude zakelijke rechten, p. 235-237.
138 De Boer,Graaf en grafiek, p. 329. In het door deze auteur onderzochte noordelijke deel van Holland

is in de tweede helft van de 14de eeuw alleen het veer te Schoonderloo nog in grafelijke handen.

Pontveer op een schilderij van Esaias van der Velde uit 1622. (Rijksmuseum Amsterdam).
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In Zeeland blijkt de graaf omstreeks het midden van de 14de eeuw veerrechten,
waarover hij beschikt, aan anderen te geven. Zo stelt graaf Willem iv in 1345 zijn
veerrecht tussen Borssele en Beveland als zekerheid voor de aflossing van geldle-
ningen die Hollandse en Zeeuwse steden hem verstrekken.139 Het veerrecht be-
hoort in Zeeland vanouds tot de ‘ambachtsgevolgen’ van de heerlijkheden aldaar.140

Als de Zeeuwse ambachtsheerlijkheden in leen van de graaf worden gehouden zijn
de eraan verbonden veerrechten in juridische zin dus in grafelijke handen. De feite-
lijke situatie is echter dat ze de grafelijkheid door de vingers glippen. Het veer Vlis-
singen-Breskens is door opeenvolgende graven aan anderen in gebruik of in leen ge-
geven.Willem iii stelt in 1312 ene Pape Roelofssoone en in 1326 Domaes den Baers
aan als veerman. In 1346 geeft gravin Margareta het veer in leen uit aan Jan van Ne-
derheim. In 1356 beleent graaf Willem v deze zelfde Jan met het veer. Een jaar later
moet het veer in handen zijn gekomen van Hendrik, bastaard van Borssele. In 1357
namelijk staat deze het veer weer af aan de graaf, maar in ruil krijgt Hendrik wel de
beschikking over de duinen vanWalcheren.141 Een ander veer waarover we de graaf
de controle zien verliezen is dat in Yersekeroord. In de jaren dertig van de 14de eeuw
heeft de grafelijkheid recht op een deel van de pachtinkomsten van dit veer. In de
jaren veertig verdwijnen deze inkomsten echter uit de grafelijke rekeningen, waar-
schijnlijk omdat de graaf zijn aandeel is kwijtgeraakt.142

De verwikkelingen rond de veerrechten laten goed zien dat de adviezen van Phi-
lips vanLeiden in de praktijkweinig navolging vinden.Volgens deCura immers zou
de graaf zijn greep op de veren niet mogen verliezen. Een transactie als diemetHen-
drik, bastaard van Borssele, is helemaal niet nodig. Omdat veerrechten in het pu-
bliek belang worden uitgeoefend kan de vorst er constant over beschikken. Zelfs
verkrijgende verjaring is uitgesloten bij publieke rechten, zo schrijft Philips.143 En
verordeningen of beschikkingen, ook die van de vorst zelf, mogen geen inbreukma-
ken op het publiekrecht, betoogt hij eveneens.144 In de praktijk echter blijken gra-
ven hun veerrechten te beschouwen als handelswaar.Dat hetwel degelijk anders kan
laat het optreden zien van de machtigste leenmannen van deHollandse graaf, de he-
ren van Blois. In hun rekeningen behouden de veerrechten steeds hun plaats. De he-
ren van Blois houden in de 14de eeuw de veren te Gouda, Schoonhoven en Ammers
in leen en verpachten deze aan plaatselijke exploitanten, zo blijkt uit de rekenin-
gen.145 Als Guy van Blois in 1397 zonder wettige erfgenamen overlijdt vallen alle
Bloise goederen terug aan de grafelijkheid.146 Zo komt de graaf weer in het bezit van
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139 Sandberg,Overzetveren in Zeeland, p. 55.
140 Sandberg,Overzetveren in Zeeland, p. 170. Voor ambachtsgevolgen zie hoofdstuk 2.7.
141 Sandberg,Overzetveren in Zeeland, p. 17-18.
142 Sandberg,Overzetveren in Zeeland, p. 45.
143 Casus 3,23: ‘... contra iura publica non currit praescriptio’. Zie ook hoofdstuk 4.3.
144 Casus 76,2-3: ‘Nota, quod praescriptio temporis iuri publico non debet obsistere. (...) Nota, quod re-

scripta sive literae ipsius principis iuri publico non obsistunt seu derogant, quod dic supra casu V,3.’
Zie ook hoofdstuk 4.1.

145 De Boer,Graaf en grafiek, p. 329-332.
146 Zie hoofdstuk 5.4.
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enkele lucratieve veren, maar hij slaat de waarschuwingen van de dan al overleden
Philips vanLeiden opnieuw in dewind en vervalt al snel in oude gewoonten. In 1408
koopt Jan, bastaard van Blois, het veer in Gouda van graaf Willem vi. De vorst be-
looft daarbij ook nog eens dat er tussen Haastrecht en Moordrecht geen brug ge-
bouwd zal worden om de niet onaanzienlijke inkomsten uit het veer niet in gevaar
te brengen.147 Het publiek belang is hier de grote verliezer, ondanks het feit dat de
stadGouda de bepaling aan haar laars lapt en zo’n zestig jaar later toch een brug over
de Hollandse IJssel bouwt. De erfgenamen van Jan van Blois brengen de kwestie in
1470 voor de Grote Raad vanMechelen, dan het hoogste rechtscollege in deNeder-
landen. In twee sententies veroordeelt de raad Gouda tot het betalen van schadever-
goeding.148 In 1471 schikken partijen de kwestie. Gerard van Blois krijgt een deel
van het bruggeld en draagt het veer in erfpacht over aan Gouda.

6.3.3 Tolrechten

Men zou tolrechten kunnen beschouwen als onderdeel van het belastingstelsel,
maar historisch gezien is dat niet juist. In deConstitutio de regalibus uit 1158 wordt
met geen woord over belastingen gerept. Wel noemt deze opsomming van de rega-
lia de tolrechten: ‘vectigalia, quae vulgo dicuntur telonea’.149 In de 12de eeuw moet
een goed ontwikkeld belastingstelsel nog van de grond komen. In die tijd zijn za-
ken als rechtspraak en andere publieke voorzieningen daarom mede, en misschien
wel vooral, een bron van inkomsten voor de graaf.150 In de tijd van Philips van Lei-
den is al wel sprake van reguliere belastingheffing.151 Daarnaast zijn de tolrechten
nog zeer lang blijven bestaan. Dat is de reden dat ze hier worden behandeld als aan
verkeer en vervoer gerelateerde rechten.
In de 14de eeuw kennen Holland en Zeeland een stelsel van tien riviertollen, met

de tol in Dordrecht als middelpunt. Andere belangrijke tollen liggen bij Woudri-
chem aan de Waal, bij Gouda aan de Hollandse IJssel en bij Ammers aan de Lek.
De bekendste tol is die van Geervliet aan de Bernisse, die graaf Floris iii in 1179
verwerft van de Duitse keizer Frederik i.152 Tolrechten maken weliswaar deel uit
van de regalia van de landsheer, maar in de loop der tijd worden zij in leen of pacht
uitgegeven. In de 14de eeuw zijn zij daardoor volgens recent onderzoek ‘in de mees-
te gevallen’ al verdwenen uit de grafelijke administratie.153 Toch blijken de graven
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147 Janse, Ridderschap in Holland, p. 148.
148 Algemeen Rijksarchief Brussel, Grote Raad 790.24, fol. 91-94v en 790.54, fol. 194-196. Zie Ketelaar,

Oude zakelijke rechten, p. 241. Ketelaar noemt de uitspraken ‘de enige mij bekende (…) over schen-
ding van een veerrecht door de bouw van een brug van vóór 1936 …’.

149 Voor de tekst van de constitutio zie voetnoot 160 in hoofdstuk 2.
150 De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 162. Een goed overzicht van de geleidelijke groei van reguliere

belastingheffing in de middeleeuwen staat in Leupen, Keizer in zijn eigen rijk, p. 114-120.
151 Zie daarvoor § 4.2 in dit hoofdstuk.
152 In 1195 bevestigt keizer Hendrik vi de Hollandse graaf Dirk vii in het bezit van deze tol. Zie Koch,

Oorkondenboek i, nr 226.
153 De Boer,Graaf en grafiek, p. 316-317.
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hun greep op de tollen niet te hebben verloren. Philips van Leiden wijdt vrijwel een
complete, zij het relatief kleine, casus aan de tollen, maar daarin verzet hij zich
vooral tegen de grafelijke gewoonte om bepaalde handelaren tolvrijdom te verle-
nen.154 Over de feitelijke exploitatie van de tollen laat hij zich nauwelijks uit.
Wél maakt hij elders in deCuramelding van een nooit uitgevoerd besluit uit zijn

eigen tijd om een priester of geestelijke te laten toezien op de ontvangst van de tol-
gelden, vanwege de eerlijkheid van zo’n functionaris. Het is er volgens Philips niet
van gekomen omdat geldgebrek de vorst noopte het beheer over de tollen (‘om niet
te zeggen de diefstal’, voegt hij eraan toe) te aanvaarden van geldschieters.155Met deze
cryptische omschrijving doelt Philips mogelijk op een voorval uit 1334. Dan krijgt
Willem van Duivenvoorde in ruil voor een geldlening aan de graaf de beschikking
over de opbrengst van tol en wissel in Dordrecht.156 Philips hoeft daar eigenlijk niet
meer wakker van te liggen, want de vertrouweling en huisfinancier vanWillem iii en
Willem iv valt in ongenade alsWillem v aan de macht komt. Zijn bezittingen inHol-
land worden dan geconfisqueerd. Maar Philips wijst wel meer met de waarschuwen-
de vinger naar het recente verleden. Zo wijst hij er in zijn Cura ook op dat de ver-
gierroede in Dordrecht in particuliere handen is gevallen.157 Deze stok, waarmee
tegen betaling wijnvaten worden gepeild, is sinds 1326 in handen van dezelfde Wil-
lem van Duivenvoorde. In Philips’ tijd is ook dit dus een afgesloten hoofdstuk, maar
niettemin memoreert hij het nog in zijn Cura. Mogelijk maakt hij er zo’n punt van
omdat de graaf trouwe medewerkers na zeven jaar dienst pleegt te belonen met be-
paalde rechten in Dordrecht. Philips noemt deze privileges voor medewerkers – zo-
als hijzelf – ‘wereldlijke prebenden’ (praebendae saeculares in oppidoDordracensi).158

Wellicht zijn later ook nog tollen in handen van geldschieters van de graaf ge-
vallen. Maar als we de hele 14de eeuw overzien blijkt de feitelijke exploitatie van de
tollen grosso modo toch steeds onder regie van de graven te hebben plaatsgehad. In
het geval van de tol in Gouda is dat zonder meer duidelijk. De inkomsten ervan blij-
ken via de rentmeester van Zuid-Holland nog direct in de grafelijke schatkist te
vloeien. De andere tollen zijn in Philips van Leidens tijd vrijwel zeker verpacht. Dat
is de praktijk sinds de regering van graaf Floris v. Hij verpacht in 1282 voor het
eerst een tol, en wel die in Dordrecht aan Wouter van der Spoie voor een periode
van vier jaar. De pachtsom bedraagt 500 pond per jaar.159 Sindsdien lijken de tollen
bijna standaard te zijn verpacht. De inkomsten voor de graaf bestaan uit de pacht-
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154 Casus 38.
155 Casus 68,6-8. Het actief inzetten van geestelijken door de graaf is een echt stokpaardje van Philips van

Leiden.Wereldlijke heersers doen er goed aan geestelijken in dienst te nemen, schrijft hij in casus 40,19.
Geestelijken zijn immers ‘kloeke mannen, godvrezende, waarachtige mannen, de gierigheid hatende’,
zo citeert hij in casus 32,13 het bijbelboek Exodus (18:21).

156 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 195-196. Voor Willem van Duivenvoor-
de zie hoofdstuk 2.5.

157 Casus 78,16. Zie ook § 4.2 in dit hoofdstuk.
158 Casus 77,1. Zie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 72 en 116. Zie voor het belang dat Philips hecht aan

prebenden het slot van hoofdstuk 2.3.
159 Kruisheer,Oorkondenboek iv, nr 2021 en 2022.
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sommen en de pachter steekt de feitelijke opbrengst van de tol in eigen zak.160 Maar
pachter of niet, als Floris’ opvolger Jan i in 1299 de inwoners van Rotterdam tol-
vrijdom verleent binnen zijn graafschap draagt hij ‘allen onsen tolnaeren in onsen
landen’ op om de Rotterdammers ook werkelijk ongemoeid te laten.161 Per saldo
hebben de graven de uiteindelijke zeggenschap over de tollen gehouden. Dat blijkt
in 1405, een jaar na het aantreden van de nieuwe graaf Willem vi als opvolger van
Albrecht. Hij wordt geconfronteerd met een onrustige politieke situatie en ver-
breekt alle pachtcontracten voor de tollen, op één na. Met uitzondering van de tol
in Woudrichem worden alle tollen in 1405 weer geëxploiteerd door een tolgaarder
in dienst van de graaf. In de jaren daarna worden ze één voor één opnieuw verpacht
en in 1413 laatWillem vi officieel weten dat hij al zijn tollen weer wil verpachten.162

Het is zonneklaar dat deze praktijk de goedkeuring kan wegdragen van Philips
van Leiden. In dienst van de Utrechtse bisschop Arnoud van Hoorn (1371-1378)
brengt Philips immers advies uit over het tolrecht dat Amersfoort in huur (of pacht)
heeft ontvangen. Hij schrijft daarover uitgebreid in zijnCura.163 Philips betoogt dat
het recht in kwestie niet in strijd is met de vrijheid van de kerk en de bisschoppelij-
ke eed om geen kerkelijke goederen te vervreemden. Het gaat immers om huur (lo-
catio), een rechtsbetrekking die tijdelijk dient te zijn en niet voor eeuwig mag wor-
den aangegaan. De bisschop kan dit recht altijd herroepen.164 De praktijk bij het
aantreden van Willem vi laat zien dat deze situatie feitelijk ook heeft bestaan in
Holland en Zeeland. Philips heeft dat tijdens zijn leven kennelijk ook zo ervaren,
want hij wijdt maar weinig woorden aan het exploiteren van de tollen. Als de tol-
len buiten het machtsbereik van de graaf waren geraakt zou hij dat vrijwel zeker aan
de kaak hebben gesteld. Hij brengt het tolrecht namelijk direct in verband met de
‘bepaalde rechten’ waarvan de vorst geen afstand kan doen en verwijst uitdrukke-
lijk naar casus 1,7, waarin hij deze voor de Cura zo cruciale opvatting uitdraagt.165

Verder herhaalt hij in dit verband expliciet dat het geven van tollen bij wijze van
concessie (concessio) is toegestaan.166

Philips laakt wél de grafelijke gewoonte om vrijstelling van tolbetaling te verle-
nen aan personen, niet zelden tegen betaling van een bedrag ineens. Vooral Willem
iv bezondigt zich aan deze praktijk, zo hebben we gezien.167 Met de kritiek op deze
privileges haalt Philips nog tijdens zijn leven zijn gelijk. Voorzover dergelijke pri-
vileges niet voor eeuwig maar tot wederopzeggens zijn verleend, worden ze in 1366
allemaal herroepen door Albrecht in zijn rol als ruwaard voor Willem v.168 Philips
zondert één categorie uit die wel recht heeft op tolvrijdom. Het gaat om schippers
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160 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 32-33.
161 Dijkhof,Oorkondenboek v, nr 3456.
162 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 119-120.
163 Casus 2,18-25. Zie hoofdstuk 2.6.
164 Casus 2,21-25.
165 Zie casus 38,4.
166 Casus 38,10.
167 Hoofdstuk 2.5.
168 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 33.
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die aantoonbaar eigen waren vervoeren. Volgens Philips moeten zij hun vaartuigen
regelmatig beschikbaar stellen voor publieke doeleinden en daarom hebben zij
recht op een tegenprestatie.169 Philips meent ook dat de graaf tolvrijdom mag ver-
lenen aan steden, maar dan alleen voor goederen die zij voor eigen gebruik nodig
hebben.170 Tolvrijdom is op grote schaal verleend in stadsrechten en in literatuur
over Philips van Leiden staat dat de door hem bepleite ‘beperkte vrijheid’ is opge-
nomen in alle door de graven verleende stadsrechten.171 Van clausulering van de tol-
vrijdom is echter geen sprake. Als voorbeeld moge dienen het stadsrecht van Haar-
lem, waarin de graaf vrijheid verleent van alle tollen en tolgelden te water en te land,
overal waar deze in zijn macht zijn.172 Een soortgelijke formulering staat in het
stadsrecht van Alkmaar.173 In het op het Haarlemse stadsrecht gebaseerde stads-
recht van Delft laat de graaf zich nog explicieter uit. Hij verleent volledige tolvrij-
heid voor álle door de stad in- en uitgevoerde goederen.174 Wel blijkt in de praktijk
dat de tolvrijheid kan worden beperkt voor de uitvoer van bepaalde waardevolle
goederen uit een stad. Het voorbeeld van zout is hiervoor besproken.175

Duidelijk is dat Philips forse kritiek heeft op de praktijk van de tolvrijdomverle-
ning, ook al legt de graaf die vast in statuta. Waarschijnlijk valt zo te verklaren
waarom hij in de desbetreffende casus nog maar eens herhaalt dat een gegeven pri-
vilege van nul en generlei waarde is als het inbreuk maakt op het belang van de fis-
cus en leidt tot verarming van de vorst.176 Daarnaast leert de praktijk dat de graven
zich bij herhaling persoonlijk moeten uitspreken over lieden die zich ten onrechte
uitgeven voor poorter van een stad om zo het betalen van tol te ontlopen. Meestal
gaan ze daarbij zo bot te werk dat ze al gauw tegen de lamp lopen. Maar er wordt
ook heel geraffineerd geopereerd. Dat bewijst het voorbeeld van de Delftse poor-
ter en schipper Dirk Kloek. Hij maakt als poorter terecht aanspraak op tolvrijdom,
totdat blijkt dat de hem vergezellende vrouw zijn echtgenote niet is. Zij is zijn min-
nares Alijt en heeft naast een amoureuze ook een lucratieve zakelijke verhouding
met Dirk. Jarenlang loodst het tweetal ook goederen van Alijt zonder betaling langs
de grafelijke tollen, op naam van Dirk. Alijt blijkt echter geen poorter te zijn van
enige stad in Holland en Zeeland. In 1392 worden ze in Woudrichem doorzien en
neemt de tolnaer aldaar Dirks lading in beslag. Hij krijgt deze pas terug als hij graaf
Albrecht 90 gulden heeft betaald.177
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169 Casus 38,5. Meer over deze schippers in § 3.4 van dit hoofdstuk. In de middeleeuwen kennen Utrecht-
se schippers in eigen stad ook bepaalde privileges en tolvrijstelling als zij uitsluitend eigen waren ver-
voeren. Zie daarvoor Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 20 met nt 2.

170 Casus 38,10.
171 Zie Leupen, Philip of Leyden, p. 223. Bos-Rops neemt deze zienswijze, met een verwijzing naar Leu-

pen, over in haarGraven op zoek naar geld, p. 33-34.
172 Kruisheer,Oorkondenboek ii, nr 672, artikel 1.
173 Kruisheer,Oorkondenboek ii, nr 1009, artikel 1.
174 Kruisheer,Oorkondenboek ii, nr 680, artikel 1.
175 In § 2.1 van dit hoofdstuk.
176 Casus 38,8.
177 Van Riemsdijk-DeMonté ver Loren,De rechtspraak van den graaf vanHolland, deel i nr 83 (2 augus-

tus 1392 en 6 oktober 1392).
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In het hiervoor aangehaalde stadsrecht van Haarlem is sprake van alle tollen en
tolgelden te water en te land, voorzover deze in de macht van de graaf zijn. We heb-
ben al gezien dat de riviertollen vrijwel steeds feitelijk binnen het machtsbereik van
de graaf zijn. De beperking in de bepaling zal daaromwel slaan op landtollen. Deze
kunnen ook geëxploiteerd zijn door andere landeigenaren dan de vorst. In deCura
komen ze niet ter sprake.

6.3.4 Transportmiddelen

In de voorgaande paragraaf zijn we gestuit op schippers die volgens Philips van Lei-
den recht hebben op tolvrijdom omdat hun schepen worden gebruikt voor publie-
ke doeleinden.178 Philips formuleert het wat neutraal, maar wat hij aan de orde stelt
is het recht van de graaf om transportmiddelen te vorderen van bepaalde onderda-
nen. En dat recht moet hij houden ook, zo stelt Philips in zijn Cura.179 Hij brengt
het direct in verband met zijn centrale stelling in casus 1,7 dat ‘bepaalde rechten’ in
het belang van de respublica worden uitgeoefend. Dit vorderingsrecht is dus vol-
gens Philips zo’n recht en dat doet wat merkwaardig aan. Het recht is een oud, feo-
daal recht, stammend uit de tijd dat de graaf nog primair een grondheer is. De lie-
den van wie hij bepaalde zaken kan vorderen zijn ‘dienstlieden’ van de graaf.
‘Geboren dienstlieden’, schrijft Philips (obsequiales origine), dienstbaren die af-
stammen van mogelijk onvrije of halfvrije voorouders, van horigen. Het zijn er ‘ve-
len’, schrijft Philips en ze wonen in zijn tijd geconcentreerd in bepaalde plaatsen.
Hij noemt Berkel, Den Haag, Aalbertsberg, Schoten, Tetterode en Velsen. Stuk
voor stuk nederzettingen op het ‘oude’ land, dat wil zeggen het bewoonbare deel
van het graafschap in de tijd dat de uitgestrekte veengebieden nog niet ontgonnen
waren. Het recht van de graaf is dus gebonden aan deze ‘oude’ grond.
De vaststelling dat de Hollandse graven van oorsprong grondheren zijn vereist

nadere beschouwing. Een ‘grondheer’ verschilt nogal van een ‘landsheer’. In Phi-
lips’ tijd zijn de graven zonder twijfel landsheren, maar hun voorouders zijn dat
niet steeds geweest. Voor een goed begrip van het verschil tussen grondheer en
landsheer moeten wij teruggrijpen op de stamvader van het Hollandse gravenhuis,
de Friese graaf Gerulf. Graven uit het Hollandse huis, dat uitsterft met graaf Floris
v (†1296) en zijn jonge zoon Jan (†1299), worden naar deze stamvader ook wel Ge-
rulfingen genoemd. Gerulf ontvangt in 889 van de Frankische koning Arnulf de be-
schikkingsmacht over goederen in Fresia, Friesland. De Frankische koning heeft
Gerulf nodig als poortwachter tegen aanhoudende plunderingen door Noorman-
nen in het kust- en rivierengebied van Fresia.180 Gerulf heeft twee zonen. De eerste,
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178 Casus 38,5.
179 Casus 22,11-12.
180 Voor de geschiedenis van deze poortwachters in Fresia zie Gosses, ‘Deensche heerschappijen in Fries-

land gedurende den Noormannentijd’ in zijn Verspreide geschriften, p. 130-151. Zie voor Gerulf en
zijn optreden ook Gosses, ‘De vorming van het graafschap Holland’ in Verspreide geschriften, p. 239-
260. Zie voor de vorming en groei van Holland ook Janse, ‘Een in zichzelf verdeeld rijk’ in De Nijs en
Beukers (red.),Geschiedenis van Holland, p. 69-81.
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Dirk (i) volgt zijn vader op in het kustgebied, de tweede, Waldger, wordt graaf in
Teisterbant. Dat laatste ligt in het rivierengebied, waarmee duidelijk is dat Fresia
een groot deel van het latere Nederland beslaat. De bezittingen van de eerste Ge-
rulfingen zijn beschreven in vier zogenaamde koningsoorkonden, die in elk geval
aantoonbaar sinds de 12de eeuw worden bewaard in de abdij van Egmond.181 Ze
stammen uit 889, 922, 969 en 985 en ze moeten duidelijk maken dat de Gerulfingen
bevoegd zijn macht uit te oefenen in het kustgebied.
Ze maken ook duidelijk dat de oorspronkelijke bezittingen van de Gerulfingen

niet bestaan uit een aaneengesloten grondgebied, maar uit verspreid liggende do-
meinen. In 889 schenkt koning Arnulf met name genoemde goederen aan graaf Ge-
rulf. Ze zijn gelegen tussen Rijn en ‘Swithardeshaga’, een bos waarvan de exacte lo-
catie tot op heden in nevelen is gehuld. Plaatsnamen als Bodokenlo (Boekel) en
Hornum (Hoorn) geven wel aan dat de locatie moet worden gezocht in het huidi-
ge Noord-Holland.182 Verder worden in de desbetreffende oorkonde183 plaatsen
genoemd als Teole (Tiel), Alburch (Aalburg) en Aske (Asch). Als deze bezittingen
verdeeld worden tussen Gerulfs zonen Dirk en Waldger wordt daar juridisch goed
werk van gemaakt, zo blijkt later. In 944 is er namelijk een koninklijke oorkonde
nodig om de goederen vanWaldger aan de kerk van Utrecht te schenken.184 Koning
Otto i verklaart in die oorkonde dat het gaat om alle goederen die Waldger, en na
hem zijn zoon Radbod, van hem in leen heeft gehouden tussen Lek en IJssel. Waar-
om deze goederen overgaan naar de kerk is niet duidelijk. Zeker is dat een eeuw la-
ter afstammelingen van Dirk i, te weten Dirk iv en Floris i, weer zullen pogen hun
gezag in deze gebieden te vestigen.
Voor het kustgebied dat Dirk i erft van zijn vader Gerulf ligt de zaak minder ge-

compliceerd. In 922 schenkt koning Karel iii (‘de Eenvoudige’) de kerk van Eg-
mond met alle toebehoren in de wijde omgeving aan Dirk.185 Diens zoon Dirk ii
ontvangt in 985 van koning Otto iii goederen, die hij tot dan toe in leen heeft, in al-
lodiale eigendom. De goederen liggen in Maasland, Kennemerland en Tessel, zo
blijkt uit de desbetreffende oorkonde.186 Het verwerven van de domeinen als allo-
dium – als niet in leen gehouden eigendom – verhoogt de status van graaf Dirk,
maar de koning behoudt zich een belangrijk recht voor, te weten dat op de huslo-
tha. Dat is een nog door de Karolingen ingestelde belasting op onroerende zaken in
Fresia.
Hoe machtig Dirk ii ook mag zijn, hij blijft een grondheer die zeer veel, maar

niet alle rechten uitoefent in zijn verspreid liggende gebieden. De eerste echte lands-
heer in het gebied komen wij in de bronnen pas tegen aan het begin van de 12de

eeuw. Graaf Floris iiwordt dan ‘de graaf vanHolland’ genoemd. Hij wordt ons ge-
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181 Koch,Oorkondenboek i, p. 34.
182 Zie voor deze kwestie uitgebreid Allan,Het Kennemer landrecht, p. 37-61.
183 Koch,Oorkondenboek i nr 21.
184 Koch,Oorkondenboek i, nr 32.
185 Koch,Oorkondenboek i, nr 28.
186 Koch,Oorkondenboek i, nr 55.
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schilderd als een machtig man en een geducht concurrent van ’s keizers vertrouwe-
ling, de bisschop van Utrecht. Abt Godfried van Sint-Truiden beschrijft hoe graaf
en bisschop in onmin naast elkaar leven. De graaf van Holland noemt hij ‘zeer rijk
en zeer vet’.187 De titel ‘graaf van Holland’ duikt voor het eerst op in een oorkonde
uit 1101, waarin Floris figureert als getuige van bisschop Burchard.188 De graaf
overtreft al zijn voorgangers in rijkdom, zomelden deAnnales Egmundani. Tijdens
Floris’ bewind (1091-1121) wordt begonnen met het samenstellen van deze Eg-
mondse annalen. Ze vormen de geschiedschrijving van het nieuw gevestigde graaf-
schap.189 De oorkonde uit 1101 is het eerste tastbare bewijs van het bestaan van een
graafschap met de naam Holland, al zijn er aanwijzingen in de Egmondse annalen
dat de naam al werd gebruikt tegen het einde van de 11de eeuw.190 Verder sluit de
hedendaagse onderzoeker Kruisheer niet uit dat het gravenzegel van Dirk v (1061-
1091), bevestigd aan een vervalste oorkonde uit 1083, in tegenstelling tot het stuk
zelf wél authentiek is. Het zegel moet dan afkomstig zijn van een originele oor-
konde uit de 11de eeuw, die als voorbeeld heeft gediend voor het falsum. Als het ze-
gel echt is vormt het de oudste vindplaats voor de naamHolland in verbinding met
het graafschap, want het randschrift luidt: Theodericus dei virtute Hollandensis co-
mes. Kruisheer meent dat diepgaand vergelijkend onderzoek van 11de- en 12de-
eeuwse zegels zal uitwijzen of dit zegel echt is. Hij meent dat het tot nu toe uitge-
voerde onderzoek in elk geval niet volstaat voor de conclusie dat het zegel vals is.191

Of deze eerste graven van Holland alle relevante gezagsrechten over hun on-
derzaten hebben uitgeoefend is niet duidelijk. Zeker is wel dat het uiteindelijk daar-
toe is gekomen. Graaf Willem i kan zwaaien met de oudste overgeleverde rijks-
leenbrief voor het graafschap, en wel van 13 januari 1213. Keizer Otto iv beleent
daarin graaf Willemmet alle lenen, die Floris iii en Dirk vii voor hem hielden, ‘met
al hetgeen tot die grafelijkheid behoort’.192 Deze Hollandse leenbrief is, in vergelij-
king met soortgelijke brieven voor naburige landen, zeker geen laatkomer. De
oudst bewaard gebleven rijksleenbrief voor een Gelderse graaf is die van 1231 voor
Otto ii en voor een Utrechtse bisschop die van 1309 voor Gwijde van Avesnes.193

In de loop van de 12de eeuw ontwikkelen de Gerulfingen zich dus aantoonbaar
tot landsheren. Tot die tijd zijn zij grondheren en maken zij als bestuurders deel uit
van de Frankische hoforganisatie. Zij beschikken over grond en gezagsrechten,
maar binnen de overkoepelende organisatie van het Frankische rijk. Een aspect van
dat grondheerschap is dat zij op hun hoven beschikken over dienstlieden, die ver-
plicht zijn hand- en spandiensten aan hun heer te leveren.194 Het is een restant van
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187 Koch,Oorkondenboek i, p. 197-198.
188 Koch,Oorkondenboek i, nr 92.
189 Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving, p. 47-50. Zie ook De Boer en

Cordfunke,Graven van Holland, p. 44.
190 Koch,Oorkondenboek i, p. 186.
191 Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland, p. 6 en 49-50. Een afbeelding

van het zegel staat op p. 447 van Kruisheers werk.
192 Koch,Oorkondenboek i, nr 316.
193 De Monté ver Loren-Spruit,Hoofdlijnen, p. 127-128.
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deze dienstbaarheid die Philips van Leiden beschrijft in zijn Cura. Het betreffende
recht houdt volgens hem in dat de dienstlieden verplicht zijn de graaf transport-
diensten te leveren met karren en voertuigen.195 Over schepen rept hij niet in dit
verband – wel in het verband van de tolvrijdom – maar uit andere bronnen blijkt
dat ook zulke diensten geleverd moesten worden. Bronnen uit de 15de en de 17de

eeuw maken ook gewag van de dan nog bestaande verplichting om bepaalde vaar-
wegen te onderhouden.196 Dienstlieden spelen dus een belangrijke rol in het trans-
portwezen van het middeleeuwse Holland. Nog in 1400 blijkt het Oostambacht
van Den Haag verplicht tot dienst ‘mit veertien wagen ende elke wagen vier paer-
den tusschen Hairlem ende der Mase ende tusschen Oudewater ende Woerden ende
der Maese’. Ook moeten de bewoners bereid zijn tot het vervoer van ‘provancien’
voor het grafelijke hof binnen het ambacht van DenHaag.197 Eveneens met veertien
wagens en 56 paarden moeten de dienstlieden uit Tetterode en Aalbertsberg desge-
wenst opdraven, zo blijkt nog in 1422.198 Deze bewoners nu blijken ook te behoren
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194 Zie voor deze hoforganisatie en de overgang van grondheren naar landsheren Allan, Het Kennemer
landrecht, p. 78-80 en De Monté ver Loren-Spruit,Hoofdlijnen, p. 106-134.

195 Casus 22,11: ‘… in curribus et vehiculis’.
196 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 71 en 141 met nt 2.
197 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 138.

Restanten van de abdij van
Egmond uit de 12e eeuw,
waar de Egmondse annalen
zijn samengesteld.
Tekening van landmeter
Johannes Heymenbergh (ca
1671). (Stadsarchief
Amsterdam).
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tot degenen die in Philips’ tijd transport per schip moeten aanbieden. In 1344 wordt
turf voor de graaf vervoerd met ‘scepen myns heren dienstlude van Albrechtsberghe
ende van Tedrode’, zo staat in de grafelijke rekeningen.199

Het douceurtje van de tolvrijdom waarop deze dienstlieden-schippers volgens
Philips recht hebben moet kennelijk voorkomen dat ze het bijltje erbij neergooien.
In 1353 zien weWillem v streng optreden tegen onwillige dienstlieden. Hij laat we-
ten dat hij de rentmeester van Noord-Holland opdracht heeft gegeven om dienst te
gebiedenmet ‘waghenen ende scuten’. Wie er geen gehoor aan geeft zal beschuldigd
worden van aantasting van de ‘heerlijkheid’ van de graaf.200 Dat is een zwaar ver-
grijp waarop zelfs verbanning uit het land kan volgen. Maar soms is er echt geen
houden aan. De dienstlieden mogen dan afstammen van vroegere horigen, in Phi-
lips’ tijd zijn sommigen van hen uitgegroeid tot vermogende mannen. Al in 1322
spreekt Willem iii zijn deurwaarder Martijn vrij van de verplichting ‘die die ghe-
bure doen van waghendienste in die Haghe’.201 In 1376 wordt de dienst in Den
Haag helemaal uitbesteed en wordt financiering daarvoor gevonden door de kosten
om te slaan over de dienstlieden.202 Individuele afkoop van het recht moet op gro-
te schaal zijn voorgekomen, zo blijkt uit een mededeling van Van Mieris in zijn
Groot charterboek.203 Het blijkt ook uit indirect bewijs. In het kader van de dienst-
baarheid heeft de graaf vanouds ook rechten op de keurmede. Dat is het recht om
uit de nalatenschap van een overledene als eerste begunstigde het beste (roerende)
stuk te mogen kiezen. Er zijn talloze oorkonden overgeleverd waaruit blijkt dat
deze keurmedeplicht jegens de graaf is afgekocht. Veel van deze ‘vrijlatingsoor-
konden’ dateren uit de eerste helft van de 14de eeuw. Ze laten er geen twijfel over
bestaan dat de voormalige dienstlieden moesten betalen om bevrijd te worden van
hun dienstbaarheid. In 1345 poogt graaf Willem iv zelfs te komen tot een algeme-
ne afkoop van nog bestaande keurmederechten in Amstelland en Waterland. Hij
hoopt zo de beschikking te krijgen over contant geld.204

Dan is er nog een middeleeuwse moderniteit die op gespannen voet staat met het
oude recht van de dienstbaarheid. Ook in Holland geldt het adagium ‘stadslucht
maakt vrij’.205 Het slaat neer in het Haarlemse stadsrecht uit 1245, dat later is ver-
leend aan tal van andere steden. Als iemand poorter is geworden kan hij niet ver-
plicht worden iemands dienstman te zijn, zo bepaalt dit stadsrecht. Hij kan de aan
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198 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 138.
199 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 138, nt 3.
200 Van Riemsdijk-De Monté ver Loren, De rechtspraak van den graaf van Holland, deel i nr 77 (19 ja-

nuari 1353).
201 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 138, nt 2.
202 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 182.
203 VanMieris,Groot charterboek ii, p. 470 (25 november 1328). VanMieris deelt mee dat hij talloze oor-

konden heeft gevonden waarin het vrijkopen van dienstlieden wordt geregeld en dat hij ervan heeft af-
gezien al deze oorkonden in zijn charterboek op te nemen. Zie ook Allan,Het Kennemer landrecht, p.
81. Deze auteur meent dat de graaf een bewust beleid van vrijlating voerde, mede omdat hij er contant
geld door in handen kreeg.

204 Gosses, Welgeborenen en huislieden, p. 148-149 en p. 153. Gosses schrijft de afkoop foutief toe aan
Willem v.
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het poorterschap verbonden vrijheden genieten.206 Philips van Leiden vindt het
maar niets, al bewandelt hij voor de zoveelste keer een omweg om dat duidelijk te
maken. Stel dat de graaf stadsrechten zou verlenen aan de plaatsen waar de dienst-
lieden wonen, schrijft hij, mét het hiervoor bedoelde privilege van de vrijheid, zou
dat dan geldig zijn? Philips zelf beantwoordt die vraag negatief.207 De abdij van Eg-
mond, die vanouds ook beschikt over dienstlieden, ontloopt de door Philips ge-
vreesde consequentie op wel heel praktische wijze. De abt van Egmond geeft zijn
dienstlieden toestemming zich in Beverwijk te vestigen, op voorwaarde dat zij te-
genover schout en schepenen van die stad verklaren dat zij als dienstman beschik-
baar blijven voor de abdij. Beverwijk heeft stadsrecht naar Haarlems model en kent
dus ook de bepaling dat stadslucht vrij maakt.208

De consequentie van de opstelling van Philips van Leiden is volgens Leupen dat
hij de verplichting van de dienstman beschouwt als een persoonlijke verplichting,
en niet één die voortvloeit uit het wonen op grond waaraan de graaf bepaalde rech-
ten ontleent.209 Zo is het en ook Gosses ziet dat als hij de dienst omschrijft als een
prestatie die de dienstlieden moeten leveren vanwege ‘een op hun grond gevestig-
den zakelijken last’.210 Philips van Leiden onderbouwt zijn zienswijze onder ande-
re door te verwijzen naar casus 12 in zijn Cura. In die casus behandelt Philips de
heervaart of expeditio. Dat is de militaire dienstplicht, de op mannelijke inwoners
drukkende plicht om in tijd van oorlog op te komen en krijgsdienst te verrichten.211

In de betreffende casus verdedigt Philips het recht van de vorst om voer- en vaar-
tuigen te vorderen in het kader van de heervaart. De Leidse geleerde maakt een uit-
glijder met zijn verwijzing naar dit recht. Dit vorderingsrecht in verband met
krijgsverrichtingen ligt namelijk vast in deConstitutio de regalibus212 en is daarmee
van een totaal andere orde. Het hoogheidsrecht om krijgsdienst en in verband daar-
mee ook transportmiddelen te vorderen veronderstelt dat de vorst het recht heeft
om oorlog te verklaren en vrede te sluiten in het kader van het overheidsgezag dat
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205 De Monté ver Loren-Spruit,Hoofdlijnen, p. 200.
206 Kruisheer, Oorkondenboek ii, nr 673, artikel 59: ‘Postquam aliquis factus fuerit oppidanus, nulli te-

nebitur esse servilis, sed secundum iura oppidi libertate perfruetur.’
207 Casus 22,11-12. Hij verwijst ook naar de hierna nog te bespreken casus 26, die gewijd is aan het in-

standhouden van horigheid.
208 Allan,Het Kennemer landrecht, p. 70-71.
209 Leupen, Philip of Leyden, p. 126.
210 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 182. Allan omschrijft deze ontwikkeling in zijnHet Kennemer

landrecht (p. 86-87) alsvolgt: ‘Van persoonlijke lasten op basis van hofrecht en dienstmanschap waren
echter deze diensten vervolgens geworden tot zakelijke lasten met als grondslag het bezit van de
grond.’

211 De heervaart betreft alleen veldtochten van de Hollandse graaf tegen andere landen, zoals Friesland en
Utrecht. De dienstplicht hiervoor is slechts algemeen van aard voor edelen. Zij moeten op persoonlij-
ke titel opkomen om hun heer bij te staan. Voor inwoners van ambachten en steden is deze dienstplicht
niet algemeen. Zij moeten een vaststaand contingent van mannen leveren. Algemene dienstplicht voor
alle mannen geldt in de middeleeuwen alleen voor de ‘landweer’, het verdedigen van het eigen woon-
gebied tegen aanvallers van buiten. Zie De Monté ver Loren-Spruit,Hoofdlijnen, p. 148-149.

212 LF.2,56: ‘… et plaustrorum et navium praestationes …’. Voor de volledige tekst van de constitutie zie
hoofdstuk 2, voetnoot 160.
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hij uitoefent.213 Dat is iets totaal anders dan het kunnen beschikken over hand- en
spandiensten als grondheer. Bovendien krijgen schippers, wier schepen worden ge-
vorderd voor de oorlogsvoering, daarvoor een vergoeding plus de toezegging dat
eventuele schade aan hun schip zal worden hersteld.214

Een vergelijking tussen deze verplichting om voer- en vaartuigen te leveren en
die van de dienstlieden gaat derhalve niet op, zelfs niet in de ogen van de graven zelf.
Als Albrecht in 1359 een dienstman ontslaat van zijn dienstachticheyt verklaart hij
deze te maken tot ‘vrij man’ (vriman), maar drukt hij hem wel op het hart dat hij
gehouden is tot het doen van verplichtingen die alle vryliedemoeten nakomen, ‘het
si van herevaerde, van beden, jof van anderen zaken, die een vriman is sculdich te
done’.215 Philips van Leiden gaat met zijn opstelling dwars in tegen de visie van de
graven zelf én tegen de tijdgeest. Hij wijdt een complete casus aan horigheid in het
algemeen. Geen vorstelijk privilege kan boeren, die gebonden zijn aan grond, daar-
van bevrijden, schrijft hij.216 Het zou schadelijk zijn voor de landbouw en daarmee
voor de respublica, meent Philips. Met nadruk vermeldt hij nog eens dat dit ook van
toepassing is voor hetgeen hij heeft geschreven in casus 22 over de dienstbaarheid.
Philips’ opstelling in de kwestie van de dienstbaarheid is merkwaardig omdat hij

er overigens actief naar streeft het optreden van de vorst naar een hoger, publiek ni-
veau te tillen.217 Daarbij stuit hij echter op praktische bezwaren. Zo wordt zijn eis
dat de graaf het publiek belang moet dienen bemoeilijkt omdat deze, conform de
gevestigde opvatting in de middeleeuwen, geacht wordt te leven van de opbreng-
sten van zijn domein.218 Deze opvatting spruit uiteraard ook voort uit het feit dat
de vorst ooit primair een grondheer was. Toch schroomt Philips niet om belangrij-
ke aspecten van dit domeinbeheer direct in verband te brengen met de behartiging
van de belangen van de respublica. Hij vindt bijvoorbeeld niet dat de vorst alle op-
brengsten van de zoutwinning in eigen zak mag steken. Hij vindt dat de vorst de
winning en distributie van zout moet regelen in het publiek belang.219 Waarom hij
deze flexibiliteit niet opbrengt ten aanzien van dienstbaarheid en horigheid, hoewel
de vorsten zelf wel alternatieve arrangementen toepassen, is alleen verklaarbaar als
we kijken naar de nadruk die hij legt op de rol van stadsrechten in deze kwestie.
Philips heeft er waarschijnlijk al moeite mee dat de graaf zelf dienstlieden vrij-
spreekt, maar voor hem moet onverteerbaar zijn dat de steden dit bewerkstelligen.
In algemene zin vindt hij dat de steden geen bevoegdheden mogen uitoefenen die in
zijn visie zijn voorbehouden aan de vorst. We komen daar nog uitgebreid op te-
rug.220
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213 De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 162.
214 De Graaf,Oorlog om Holland, p. 401-404.
215 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 43-44.
216 Casus 26,2.
217 Zie hoofdstuk 1.2.
218 Zie § 4.2 in dit hoofdstuk.
219 Zie § 2.1 in dit hoofdstuk.
220 In § 6.1 en 6.4 van dit hoofdstuk en in hoofdstuk 7.
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6.4 Munt en belastingen

6.4.1 Munt, monetair beleid en wissel

De vorst heeft het exclusieve recht op de munt, stelt Philips van Leiden vast. Hij ha-
mert erop dat het muntrecht een belangrijk teken is van de vorstelijke heerschappij.
Het is één van de regalia, zo schrijft hij, waarover alleen de vorst kan beschikken.221

Hij besteedt nogal wat aandacht aan dit recht. De vorst mag de munt de- of revalu-
eren, stelt hij.222 Het recht om munten te slaan mag hij niet overdragen aan particu-
lieren. Zijn onderdanen mogen ook geen munten slaan voor de vorst van een ander
land.223 Valsemunters moeten volgens Philips de doodstraf krijgen.224 De schrijver
van deCura stelt zich ten aanzien van het muntrecht op conform de gevestigde op-
vattingen in zijn tijd.225 Valsemunterij bijvoorbeeld wordt in de middeleeuwen al-
gemeen gezien als een zeer ernstig misdrijf. In het middeleeuwse Beauvais staat er
een wel zeer zware straf op. Valsemunters moeten daar eerst worden gekookt,
voordat ze worden opgehangen, zo schrijft Philippe de Beaumanoir in zijn Les cou-
tumes de Beauvaisis.226 Elders in zijn werk komt men niet of nauwelijks zulke ver-
zwaarde straffen tegen. Zeker in de latere middeleeuwen is executie in ‘de ketel’ ook
de gebruikelijke straf voor valsemunters in de Lage Landen. In het Sticht is dat aan-
toonbaar het geval.227 Overigens lijkt vrij algemeen de beproeving voor de veroor-
deelde enigszins verzacht te zijn door deze niet daadwerkelijk levend te koken,
maar ondersteboven in een ketel kokend water te laten zakken.228

De stellige en strenge bepalingen omtrent het muntwezen in de middeleeuwen
houden verband met het feit dat het betalingsverkeer in die tijd slecht is geregeld.
Elke vorst probeert het geldstelsel in zijn land naar eigen goeddunken in te richten.
In feite concurreren vorstendommen onderling met hun munten en daarbij stuiten
zij op onverbiddelijke economische wetten. Eén van die wetten, de wet van Gres-
ham, zegt dat slecht geld goed geld verdrijft, omdat sterke munten worden opgepot
als er zwakke munten in omloop zijn.229 De wet van Gresham wordt pas geformu-
leerd in de 16de eeuw,230 maar het verschijnsel dat deze economische wet beschrijft
is al bekend in de klassieke oudheid en in de middeleeuwen. De Griekse dichter
Aristophanes (450-385 v. C.) beschrijft het fenomeen in zijn blijspelDe kikvorsen:
‘De oude munten zijn van uitstekend gehalte en zij worden overal aanvaard, zowel
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221 Casus 41,2 en 4.
222 Casus 41,15.
223 Casus 41,13-14.
224 Casus 41,16.
225 Zie ook Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 35.
226 Les coutumes de Beauvaisis, c. 30, § 834-835.
227 Zie Berents,Misdaad in de middeleeuwen, p. 38 en Halbertsma, Zeven eeuwen Amersfoort, p. 23-24.
228 Zie Van Caenegem,Geschiedenis van het strafrecht, p. 165.
229 Van Houtte, Economische en sociale geschiedenis, p. 122-123.
230 De wet luidt ‘Bad money drives out good’ en is van Sir Thomas Gresham (1519-1579), financieel ad-

viseur van koningin Elisabeth i van Engeland en stichter van de Londense beurs.
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in Griekenland als in den vreemde, en nochtans worden ze aan de circulatie ont-
trokken, terwijl we ons in het verkeer bedienen van de slechte, onlangs gesmolten
en gesnoeide koperstukken’.231 Ook de Franse theoloog en veelzijdige geleerde Ni-
colas Oresmius (1325-1382) wijst op het verschijnsel in zijn Tractatus de moneta,
geschreven omstreeks dezelfde tijd als Philips’ Cura. Als de koning van Frankrijk
de waarde van de munt verlaagt neemt hij het risico dat goud en zilver naar andere
landen worden overgebracht. ‘Mensen proberen immers graag hun geld daarheen
te brengen, waar zij denken dat het meer waard is’, schrijft Oresmius.232 In die tijd
lijkt deHollandse graafWillem v, Philips’ broodheer, doordrongen van de juistheid
hiervan. In een ordonnantie uit 1355 bepaalt hij dat er in zijn land schilden geslagen
moeten worden ‘... alsoe ghoet van goude ende van ghewichte als die Vlaemsche
scilde sijn ...’.233 Het Vlaamse schild is in de 14de eeuw een geliefde munt, die ook in
het Hollandse betalingsverkeer intensief wordt gebruikt. Eerder, in 1337, sluit graaf
Willem ii vanHolland enHenegouwen een verdrag met de Brabantse hertog Jan iii
voor het in omloop brengen van een gezamenlijkemuntmet een vast gewicht en een
vaste waarde, die alleen met gemeenschappelijk goedvinden mag worden veran-
derd. Of dit muntverdrag lang standhoudt mag worden betwijfeld. In 1339 sluit
Brabant een muntverdrag met Vlaanderen, waarbij zich later mogelijk ook Hol-
land, Utrecht en Gelre hebben aangesloten.234

De Franse geleerde Nicolas Oresmius schrijft zijn in de vorige alinea genoemde
tractaat mede omdat de Franse koningen in zijn tijd de munt afwaarderen om hun
Honderdjarige Oorlog tegen Engeland te financieren. Oresmius verzet zich tegen
de opvatting dat de vorst naar goeddunken over de munt kan beschikken. Dat zijn
beeltenis op de munt staat wil niet zeggen dat hij aanspraak kan maken op het geld,
maar wel dat het zijn opdracht is de kwaliteit van de munt te waarborgen, meent
hij.235 De Franse geleerde geeft hier letterlijk beeldend aan wat ook Philips van Lei-
dens kijk in het algemeen is op de taak van de vorst: het beheren van rechten niet
voor het eigen, maar voor het publiek belang. Alleen is Oresmius op dit specifieke
punt aanzienlijk fermer dan Philips, die een veel traditionelere kijk op het munt-
recht verkondigt. Toch valt niet uit te sluiten dat Philips impliciet kritiek levert op
de muntpolitiek van de vorst. Zijn opvatting dat de vorst het muntrecht niet mag
overdragen aan particulieren236 is wel in verband gebracht met het overbrengen van
de munt van Dordrecht naar Geertruidenberg tijdens het conflict vanWillem vmet
zijn moeder Margareta. In Geertruidenberg zou de munt onder de controle van
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231 Geciteerd in Zimmerman, Politieke economie van Plato tot Marx, p. 43-44.
232 In hoofdstuk 19 van zijn tractaat, dat ook bekend staat als Tractatus de origine, natura, iure et muta-

tionibus monetarum: ‘Homines enim libencius conantur suam monetam portare ad loca, ubi eam cre-
dunt magis valere’. Voor Oresmius zie Zimmerman, Politieke economie van Plato tot Marx, p. 61. Veel
uitgebreider Schefold, ‘Nicolaus Oresmius. Die geldlehre des Spätmittelalters’, Kommentarband
(Vademecum) zur Faksimileausgabe seines Werkes, p. 19-72 en 184-195.

233 De Boer,Graaf en grafiek, p. 177.
234 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 208-209.
235 Tractatus, cap. 5.
236 Casus 41,13.
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Willem van Duivenvoorde zijn gekomen, die daar mogelijk misbruik van heeft ge-
maakt.237 Het is echter ook goed mogelijk dat Philips van Leiden het oog heeft op
een veel structureler probleem. Sinds Willem iii maken de graven, vooral in Hene-
gouwen, gebruik van de diensten van Lombarden als muntmeesters. Deze Lom-
barden delen de winst op de munt met de graaf en hebben zo een stevig eigenbelang
bij diens muntpolitiek. Dat belang kán zijn het slaan van munten van bedenkelijk
allooi en die praktijk van muntverzwakking leidt ook in Holland en Zeeland tot
problemen.238 Daarbij komt nog dat de Lombarden gaan optreden als geldschieters
voor het grafelijke huis. Uiteindelijk leidt dit tot het ontstaan van een consortium
van Lombarden, dat bij herhaling grote geldbedragen leent aan Willem iii en Wil-
lem iv.239 Dat gebeurt vooral in Henegouwen, maar dat heeft zijn weerslag op Hol-
land en Zeeland. In Philips van Leidens tijd is het financiële beheer van de verschil-
lende graafschappen nog niet losgekoppeld. Pas in 1389, zeven jaar na Philips’
dood, worden de financiën van Henegouwen enerzijds en Holland en Zeeland an-
derzijds definitief van elkaar gescheiden. In dat jaar wordt Albrecht formeel graaf
van Holland na het overlijden van de krankzinnig verklaarde Willem v.240

Ook in directe zin blijven de werkzaamheden van het consortium van Lombar-
den niet beperkt tot Henegouwen. In Holland en Zeeland vestigen zich vanaf het
eind van de 13de eeuw eveneens Lombarden, onder andere in Leiden, Delft, Dor-
drecht, Middelburg en Zierikzee.241 Zij verwerven van de graaf het exclusieve recht
om geld te lenen tegen pandstelling en verdere privileges, zoals gehele of gedeelte-
lijke vrijstelling van belastingen. Deze beroepsbankiers van de middeleeuwen be-
kleden kortom een aanzienlijke machtspositie. Er zijn aanwijzingen dat de graaf
deze geldschieters soms terugbetaalt door een deel van zijn inkomsten aan hun af te
staan.242 Dat brengt ons natuurlijk op de rode draad in Philips’ Cura over het af-
staan van rechten. Over het optreden van Lombarden als geldschieters bericht Phi-
lips vrij summier in zijn werk en daarbij verwijst hij niet naar de situatie in Holland
en Zeeland, maar naar die in Utrecht. In die stad opereren Lombarden omstreeks
1375 op basis van een concessie van twintig jaar, deelt Philips mee. De geestelijk-
heid in het Sticht verzet zich tevergeefs tegen deze situatie.243 Heel concreet is Phi-
lips wel over de Hollandse wissel(bank). De graaf mag deze niet afstaan aan parti-
culieren, schrijft hij onder verwijzing naar de constitutie van Frederik i waarin de
regalia worden opgesomd.244 In Philips’ tijd is de wissel gevestigd in Dordrecht.
Zoals we al hebben gezien valt de opbrengst ervan in 1334 in handen van de grafe-
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237 Leupen veronderstelt dit, zij het met de nodige slagen om de arm. Zie zijn Philip of Leyden, p. 223-224.
Voor Willem van Duivenvoorde zie hoofdstuk 2.5.

238 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 203-204.
239 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 39 en 118.
240 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 18
241 Voor details zie ook Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 38-39.
242 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 189-191.
243 Casus 61,31-32.
244 Casus 41,20. De constitutie staat in LF.2,56, waarnaar Philips verwijst. Voor de tekst ervan zie noot

160 in hoofdstuk 2.
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lijke financier Willem van Duivenvoorde, samen met de opbrengst van de tol in
Dordrecht.245 Mogelijk doelt Philips op dit incident, dat echter in zijn tijd al ge-
schiedenis is. Niet uit te sluiten valt daarom dat ook Lombarden het oog hebben la-
ten vallen op de wissel.
Terug nu naar de munt zelf. Dat particuliere muntmeesters de winst op de munt

met de graaf kunnen delen, zoals hiervoor is beschreven, houdt verbandmet het be-
staan van een sleischat als onderdeel van het vorstelijke muntrecht. De sleischat is
het recht van de vorst op een deel, meestal een vast percentage, van de waarde van
nieuw uitgegeven munten. In de praktijk leidt deze sleischat ertoe dat vorsten met
een zekere regelmaat nieuwe munten uitgeven om hun financiën op peil te hou-
den.246 Traditioneel is de muntslag goed voor een substantieel deel van de totale
vorstelijke inkomsten, variërend van 20 tot 70 procent.247 Dat in omloop brengen
van nieuwe munten vergroot de geldhoeveelheid, waardoor de munt minder waard
wordt. De graaf heeft een dubbel belang bij deze praktijk. Niet alleen verwerft hij
directe inkomsten uit de sleischat, ook leidt de geldontwaarding ertoe dat het af-
lossen van openstaande schulden goedkoper wordt voor hem.248 In Holland leidt
deze geldontwaarding in het laatste kwart van de 14de eeuw tot een belangenconflict
tussen steden enerzijds en vorst en plattelandsbewoners anderzijds. Op het platte-
land ligt men niet wakker van een waardevermindering van de munt. Integendeel,
deze maakt het betalen van langlopende pachtsommen goedkoper. De steden daar-
entegen zijn gebaat bij een waardevaste munt in verband met hun handelsactivitei-
ten en het daaruit voortvloeiende internationale betalingsverkeer. Uiteindelijk trek-
ken de steden aan het langste eind. In 1393 wordt de sleischat in Holland vervangen
door een jaarlijkse (vaste) belasting met dezelfde naam. De graaf is dan verzekerd
van inkomsten en verlost van de verleiding om ten behoeve van zijn eigen financiën
nieuwe munten te laten slaan. De steden boeken een dubbele overwinning omdat
deze nieuwe belasting mede wordt opgebracht door de plattelandsbewoners, die
juist gebaat zijn bij waardevermindering van de munt.249 In feite wordt de graaf
door het besluit uit 1393 in een onafhankelijkere positie gebracht als hoeder van de
munt. Het besluit is daarmee een vroege voorloper van de latere oplossing om een
onafhankelijke autoriteit, de centrale bank, te belasten met de munt.
Philips van Leiden maakt deze pragmatische oplossing voor de monetaire pro-

blemen in het laatste kwart van de 14de eeuw niet meer mee. Hij overlijdt in 1382.
Wat hij wel van nabij meemaakt is de teloorgang van het geld in zijn tijd. Hij schrijft
daarover niet in zijn Cura, maar hij blijkt maar al te goed te weten wat er aan de
hand is. Als auteur van de zogenaamde incidentia in het Liber Memorialis van de
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245 Zie § 3.3 in dit hoofdstuk.
246 Van Houtte, Economische en sociale geschiedenis, p. 122.
247 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 34.
248 Om deze reden heeft de muntpolitiek van de graaf grote invloed op zijn geldschieters en schuldeisers.

Zij hebben er belang bij ‘invloed te krijgen’ op dit beleid. Zie Smit,De rekeningen der graven en gra-
vinnen, derde deel, p. 198.

249 De Boer,Graaf en grafiek, p. 187.

06 Timmer 149-217:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:18 PM Pagina 188



Leidse St Pancras houdt Philips het nageslacht uitgebreid op de hoogte van het wel
en wee van demunt. Jaarlijks maakt hij historische aantekeningen in het register van
dit kapittel, dat hij in 1366 met enkele andere notabelen sticht in zijn geboorte-
plaats.250 Zo schrijft hij in 1369 dat de munt in dat jaar begon te verzwakken ‘door
de raadgevende schraapzucht van sommigen’. De gemeenschap werd hierdoor ern-
stig benadeeld, zo deelt hij mee.251 In 1370 daalt hij diep af in de details als hij in het
kerkregister opnieuw mededelingen doet over de munt. Het muntgeld is wederom
verzwakt, zo schrijft hij. Voor het oude gouden schild, ooit 18 groot waard, moest
in 1367 34 groot worden betaald en nog later ongeveer 50 groot. De graaf (‘die zich
daar zeer over beklaagde’) heeft daarom bevolen de plak252 van 16 penningen te in-
nen voor 12 penningen.253 Dit grafelijke bevel is dus een echte devaluatie, een waar-
devermindering van de munt door bestuurlijk ingrijpen. Een geleidelijke waarde-
vermindering van de munt als gevolg van marktomstandigheden wordt depreciatie
genoemd. Philips maakt melding van dit laatste fenomeen in de incidentia van 1371,
als het zilvergeld volgens de berekening van kooplieden (‘die het goudgeld meer
verkiezen’) nog zoveel meer verslechterd is dat voor het oude Franse schild 27,5
plak moet worden betaald.254 In 1372 en 1373 daalt de koers van de plak verder.
Voor een schild moet dan respectievelijk 29 en 30 plak worden betaald. Philips van
Leiden schrijft in het Liber Memorialis dat in 1373 tevens is besloten tot het slaan
van een nieuwe zilveren munt ter waarde van acht penningen, maar dat ‘vrijwel nie-
mand’ deze wilde accepteren. ‘Het volk vreesde erbij in te schieten, zoals dat eerder
ook al gebeurd was.’255 In 1374 kost een Frans schild 31 plak, zo blijkt uit de inci-
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250 Zie Leupen, Philip of Leyden, p. 53-62.
251 ‘Item hoc anno avarita suadente quorundam attenuari notabiliter cepit moneta in quo facto communi-

tas valde fuit gravata’. Geciteerd in De Boer, Graaf en grafiek, p. 179. De Boer tekent hierbij aan dat
de opmerkingen van een ‘onbekende auteur’ zijn, maar dat weerspreekt Leupen in zijn Philip of Ley-
den, nt 397 bij p. 148. Dat Philips de auteur is wordt met een grote mate van waarschijnlijkheid aan-
getoond door Leupen. Zie Philip of Leyden, p. 56. HetLiberMemorialis, zo genoemd door Philips zelf
in casus 13,7 van de Cura, wordt in het Leidse gemeentearchief bewaard als registrum antiquum A en
staat ook bekend als hetMemoriale A van de Leidse Pancraskerk. Het is het oudste register van de St
Pancras. De incidentia in dit Memoriale zijn uitgegeven door H.G. Hamaker. Zie zijn ‘Historische
aantekeningen in het Memoriale Fautorum Capituli Sti. Pancratii te Leiden, 1367-1408’ in Bijdragen
voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6 (1870), p. 126-143. De hier geciteerde inciden-
tia zijn ontleend aan de weergave en vertaling in De Boer,Graaf en grafiek, p. 179-180.

252 De plak wordt als nieuwe zilveren munt geïntroduceerd in de tweede helft van de jaren zestig van de
14de eeuw in Holland, Gelre en het Sticht vanwege de ernstige ontwaarding van de groot. Zie De Boer,
Graaf en grafiek, p. 178.

253 ‘Item hoc anno moneta pecuniarum iterum erat deteriorata quare antiquum scutum aureum, quod ab
initio valuit xviii grossos et sub anno sexagesimoseptimo valuit xxxiiii grossos, tunc inciperet valara
fere quinquaginta grossos, ita quod comite nimium de hoc conquerente placka sedecim denariorum
pro xii denariis iussa est recipi.’

254 ‘… sedmoneta argentea etiam rationemarcatorum, qui aureammonetam plus diligebant, in tantum ad-
huc deteriorata exstitit, quod antiquum scutum de Francia solveret vigintiseptem plackas cum dimidia’.

255 ‘Insuper suasu quorundam nescio quorum iniquorum fabricata exstitit adhuc nova moneta argentea,
que taxabatur pro octo denariis, quam nullus pene reicipere libenter voluit, quia populus per eam de-
cipi timuit propter deceptiones precedentes’. De Boer brengt deze munthervorming in verband met
besluitvorming over de invoering van een nieuwe groot van 26 juli 1373. Zie zijn Graaf en grafiek, p.
179-180
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dentia, maar in 1375 blijven mededelingen achterwege, als de munt zich tijdelijk
stabiliseert. Tijdelijk, want in 1376 zet de depreciatie weer door, maar dat jaar deelt
de auteur in het Liber Memorialis mee dat verdere aantekeningen zullen uitblijven
‘omdat dit slechts afkeer en neerslachtigheid zou verwekken’.256

Op één plaats in zijn Cura spreekt Philips van Leiden zijn afschuw uit over de
praktijk van muntverzwakking.257 Hij eist optreden tegen mensen die financiële
verplichtingen aangaan in goed geld en deze later, als het geld is verzwakt, willen
aflossen in de nieuwe, slechtere munt. Elders in zijn werk eist hij optreden – met de
doodstraf nog wel – tegen onderdanen die zich verzetten als de vorst de munt wil
revalueren of devalueren.258 Beide eisen ketsen af op de bestaande praktijk in de
middeleeuwen. In muntordonnanties worden steeds de wisselkoersen vastgelegd
voor nieuw uitgegeven munten. In de praktijk wordt de koers echter gewoon be-
paald door het marktmechanisme van vraag en aanbod.259 Op monetair gebied kan
de graaf regelen wat hij wil, uiteindelijk zijn het marktkrachten die de dienst uit-
maken. Zelfs pogingen van de graaf om zijn ambtenaren actief te laten optreden te-
gen overtreders van de muntordonnanties blijven zonder gevolg.260

6.4.2 Belastingen en heffingen

Philips van Leiden betoogt dat in Holland en Zeeland niemand, hoe machtig ook,
behalve de graaf recht heeft op heffing, bijstand of bede.261 Geen twijfel mogelijk,
hier gaat het om belastingheffing. De belangrijkste middeleeuwse belasting is de
‘bede’ (preces), meer in het bijzonder de gefixeerde variant daarvan, de ‘jaarbede’ of
het schot.262 In 1342 draagt graaf Willem iv zijn baljuwen op te voorkomen dat het
schot in omvang afneemt, omdat het gaat om ‘syn outste recht, ende sine outste heer-
lichede’.263 Philips van Leiden rekent de belastingheffing (tributum) tot de regalia,
zo blijkt uit een beperkte opsomming van hoogheidsrechten in zijnCura.264 Philips
geeft hiermee een aanvulling op de befaamde constitutie van keizer Frederik over
de regalia, want daarin worden belastingen niet genoemd.265
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256 ‘… cum non possit alius generare nisi tedium et merorem’. Mogelijk zijn deze woorden nog geschre-
ven door Philips van Leiden, maar niet uit te sluiten valt dat een wat minder actieve opvolger van hem
hier het bijhouden van het Liber Memorialis overneemt. Het is evident dat Philips niet de auteur kan
zijn van alle incidentia in het kerkregister. De historische mededelingen lopen nog door tot 1408, ter-
wijl Philips in 1382 overlijdt.

257 Casus 28,7.
258 Casus 41,15.
259 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 59.
260 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 87.
261 Casus 43,16: ‘… exactionem, subventionem vel preces …’
262 Deze vaste belasting komt in de grafelijke rekeningen onder verschillende, veelal regionaal bepaalde

namen voor. In navolging van Bos-Rops zal hier steeds de term ‘schot’ worden gebruikt. Zie Graven
op zoek naar geld, p. 24.

263 Van Mieris,Groot charterboek ii, p. 671 (16 december 1342).
264 Casus 41,4, waarin hij naast de belastingheffing ook noemt munt, tol, zout, waterwegen, de wind en

de hoge jurisdictie (merum imperium).
265 Zie § 3.3 in dit hoofdstuk.
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Het recht van de Hollandse graaf op schot bestaat al in de 12de eeuw, zo blijkt uit
een oorkonde van 1199. Daarin bepaalt graaf Dirk vii dat de abdij van Rijnsburg de
beschikking krijgt over schotvrije grond inWalcheren, in ruil voor grond en het ge-
recht in Aalsmeer. Tevens bepaalt de graaf dat bewoners van goederen van de abdij
voortaan een vijfde deel van het schot in Noordwijk moeten opbrengen.266 Helder
blijkt hieruit wat de aard is van het schot. De belasting drukt formeel op de grond,
maar is overigens een persoonlijke belasting. Philips van Leiden geeft er blijk van
deze aard van het schot onrechtvaardig te vinden. Hij verzet zich tegen het ontstaan
van schotvrijdom voor ingezetenen die van het platteland naar de stad trekken en
poorter worden.267 Met een rekenvoorbeeld laat hij zien wat er gebeurt. Het schot
is een vaste belasting en als iemand niet meer schotplichtig is omdat hij zich in een
stad vestigt moet zijn vrijvallende portie worden opgebracht door de achterblijvers
op het platteland. Dit is schadelijk voor zowel de respublica als voor de belasting-
plichtigen die voor een hoger bedrag worden aangeslagen, zo betoogt Philips. Ter
voorkoming van misverstanden moeten we voor ogen houden dat poorters formeel
wel degelijk schotplichtig zijn, maar daar in de praktijk weinig van merken. De stad
als geheel wordt door de graven aangeslagen voor het schot en betaalt daarvoor een
bepaald bedrag uit de stadskas. Poorters betalen, anders dan de schotplichtigen op
het platteland, dus geen persoonlijke bijdrage aan de graaf.268 Dat moet in financië-
le zin voordeliger zijn geweest, anders zou het probleem van deze zogenaamde bui-
tenpoorterij niet zijn ontstaan.
Het probleem is in zijn volle omvang bekend in Philips’ tijd. In 1340 doen de in-

woners van het Westambacht (Den Haag) hierover hun beklag. Zij signaleren re-
gelrecht misbruik nu ‘dat somme van hueren bueren, van haren scotbaerlude poer-
teren geworden sien om hoir land van dien scote te vryen’.269 Bij herhaling trachten
graven deze zogenaamde ‘buitenpoorterij’ te beperken, maar uiteindelijk, tegen het
einde van de 14de eeuw, lijken zij de praktijk althans gedeeltelijk te legaliseren. Wil-
lem v bewerkstelligt in 1355 nog dat Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Rotter-
dam, Schiedam en Alkmaar toezeggen er geen lantpoorters meer op na te zullen
houden. Na onderhandelingen met de vorst verlangen de steden van hun poorters
dat zij binnen de stad wonen, met uitzondering van zes weken in het voorjaar en
zes weken tijdens de oogst. Dan mogen zij op het platteland wonen.270 Niettemin
krijgen bijvoorbeeld Dordrecht en Woerden in 1395 van graaf Albrecht het recht
om toch buitenpoorters te hebben. Het verschijnsel lijkt niet te stuiten in een tijd
dat de omstandigheden voor de landbouw verslechteren en het zijn van poorter –
zij het ook op afstand van de stad – financiële voordelen biedt.271 Het oneigenlijke
arrangement kan voor beide betrokken partijen, de stad en de buitenpoorter, zeer
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266 Koch,Oorkondenboek i, nr 238. Zie ook Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 17-18.
267 Casus 22,3-5.
268 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 44-45.
269 Van Mieris,Groot charterboek ii, p. 641 (10 juli 1340).
270 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 27.
271 De Boer,Graaf en grafiek, p. 137 en 151.
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lucratief zijn. Leiden bijvoorbeeld zal niet ongelukkig zijn geweest met de inschrij-
ving in 1372 van ridder Bartholomeus van Raaphorst als poorter. Hij wordt aange-
slagen voor een jaarlijkse bijdrage aan de stadskas van 500 pond, het allerhoogste
bedrag in de Leidse schotboeken uit de tweede helft van de 14de eeuw. In die tijd be-
taalt gemiddeld zo’n driekwart van de Leidse poorters minder dan 30 pond per jaar
aan de stadskas.272

Naast de vaste jaarbede kan de graaf recht doen gelden op een buitengewone bede
in bijzondere omstandigheden. Volgens Philips van Leiden bestaat in Zeeland de
verplichting deze bede te betalen in een aantal gevallen, waaronder de overduidelij-
ke noodzaak tot landsverdediging.273 In Holland ligt de situatie gecompliceerder en
is de graaf voor buitengewone beden in feite aangewezen op de medewerking van
steden en het platteland. De bede heeft hier haar oorspronkelijke karakter behou-
den. De vorst moet erom vragen en zijn onderzatenmoeten erin bewilligen. In door
de graven verleende stadsrechten aan Hollandse steden wordt daarom wel vastge-
legd onder welke buitengewone omstandigheden de steden verplicht zijn bij te dra-
gen in de bede. Ook wijkt de graaf om deze reden onder buitengewone omstandig-
heden uit naar het heffen van ‘morgengeld’. Dat is geen persoonlijke belasting, maar
een heffing op grondbezit waarvan niemand is uitgezonderd, ook niet de adel of de
geestelijkheid.274 Normaliter zijn geestelijken en welgeborenen wel vrijgesteld van
het meebetalen aan bedes. Philips van Leiden meent overigens dat deze groepen in
buitengewone omstandighedenwelmoeten bijdragen naar vermogen.275Hij is daar-
mee wat voorzichtiger dan zijn tijdgenoot Lucas de Penna, die stelt dat de hele ge-
meenschap, inclusief de geestelijkheid, moet bijdragen aan het publiek belang dat
door de vorst wordt verdedigd. Hij motiveert dit door erop te wijzen dat de clerus
en kerkelijke bezittingen uiteindelijk worden verdedigd door het wereldlijke
zwaard van de vorst.276 Lucas verklaart álle privileges ongeldig die vrijstelling verle-
nen van het medefinancieren van de publica utilitas, ook die voor de kerk. Er valt
niet aan te tornen, meent hij.277 Hij verwijst hierbij naar het canonieke recht, naar de
vaststelling van Gratianus dat men de keizer moet geven wat des keizers is.278

Terug naar de situatie in Holland en het morgengeld, waarop de graaf dan in ar-
ren moede maar een beroep doet. Oorspronkelijk is dat morgengeld bestemd voor
de waterstaat, maar in 1347 wordt het geheven om de vesting Woerden te verster-
ken in verband met de oorlog tegen het Sticht na het overlijden van Willem iv.279

Philips van Leiden deelt mee dat alle grondbezitters verplicht zijn tot betaling van
deze morghenpenninck (zo schrijft hij met een zeldzame gebruikmaking van een
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272 De Boer,Graaf en grafiek, p. 156-157.
273 Casus 43,14: ‘nisi evidentissima urgeret necessitas patriae defendendae’.
274 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 42-45.
275 Casus 6,7-8 en casus 12,4-5
276 Commentaar op C.10,18,1 en C.11,46,1. Zie ook Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 84-87.
277 Commentaar op C.10,48,2: ‘… Et hoc est de iure naturae …’.
278 C.23,q.8,c.20: Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo.
279 Fruin, ‘Over Philips van Leiden en zijn werk’, p. 146. In de ‘Inleiding’ bij de uitgave van de Cura uit

1915 staat dit op p. l. Zie ook Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 44-45.
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woord in de landstaal). Door toedoen van leden van de grafelijke raad mislukt deze
opzet, zo schrijft hij ook. In een uitgebreide tirade legt hij de schuld voor de wei-
nig succesvolle oorlog bij deze raadsleden, die uit zijn op eigen gewin.280

Behalve uit het door de inwoners op te brengen schot bestaan de baten voor de
graaf uit inkomsten uit onroerende zaken als land, hofsteden en molens en uit ver-
schillende heffingen. De graaf wordt conform de gevestigde opvatting in de mid-
deleeuwen geacht te leven van de opbrengsten van zijn domein. De grens tussen op-
brengsten met een publiek en met een particulier karakter is hier vaag. Zo beschikt
de vorst over rechten uit jacht, visserij en bossen en over heffingen als marktgelden,
tolgelden, accijnsen en ‘tienden’. Deze opbrengsten zijn terug te vinden in de reke-
ningen van de grafelijke rentmeesters. Ook geniet de vorst opbrengsten uit boeten
en verbeurd verklaarde goederen. Het deels publieke karakter van deze inkomsten
komt tot uiting in het beheer ervan, want dat ligt bij baljuwen en schouten, beamb-
ten die namens de graaf optreden als bestuurder en gerechtelijk functionaris.281 Phi-
lips van Leiden brengt het recht van de graaf op dit soort heffingen doorgaans in
verband met het belang van de fiscus en neigt dus naar de opvatting dat zij primair
een publiek karakter hebben, al werkt hij op dit punt zeker geen sluitend systeem
uit.282

In het verlengde van de directe belastingheffing ligt de heffing door de graaf van
accijns, zoals men dat in de middeleeuwen al noemt, bijvoorbeeld op het brouwen
van bier. Zowel de inning van deze ‘gruit- en hopgelden’ als die van de nog te be-
handelen ‘tienden’ blijkt niet zelden verpacht te zijn aan particulieren. Zij nemen
het recht op inning over van de (grafelijke) rentmeester en betalen daarvoor een
pachtsom. In de praktijk gaat hiermee het recht van de graaf echter niet verloren.
De overeenkomst tussen rentmeester en pachter wordt namelijk gesloten voor een
beperkte tijd, doorgaans een jaar, en is ‘niet voor langere tijd gefixeerd’.283 Ook de
heren van Blois volgen deze werkwijze. Zij houden het recht op gruit- en hopgel-
den ‘ongedeeld in handen’, maar laten de inning van deze gelden door hun rent-
meester ‘jaarlijks’ verpachten.284 De terminologie in de bronnen laat geen ruimte
voor onduidelijkheid: het gaat om tijdelijke verpachting. Zo vermeldt de rentmees-
tersrekening voor Schoonhoven uit 1371: item had Roelof die Huulre den hoppe
asijns ghehuert tScoenhoven int jaer LXXI….285

In het algemeen kan deze wijze van domeinbeheer Philips’ goedkeuring wegdra-
gen, want hij uit zich er niet of nauwelijks kritisch over. Een specifiek aspect van
het domeinbeheer, de weiderechten, komt in zijnCura slechts terloops aan de orde.
Hij schrijft dat het tarief, de pensio, voor de weiderechten bij Haarlem vanouds
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280 Casus 73,3-9.
281 Smit,De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 180. Bos-Rops,Graven op zoek naar geld,

p. 21-23.
282 Zie hiervoor ook hoofdstuk 5.5 en 5.6.
283 De Boer,Graaf en grafiek, p. 273-275. Het citaat staat op p. 275.
284 De Boer,Graaf en grafiek, p. 280-281.
285 De Boer,Graaf en grafiek, p. 290.
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vastligt en door de graaf niet kan worden verhoogd.286 Als er in Philips’ ogen wel
iets fout gaat maakt hij daar niet mis te verstaan melding van. Zo wijst hij erop dat
de vergierroede in Dordrecht uit handen van de graaf is geraakt.287 De vergierroede
– of virga in Philips’ beschrijving – is de stok waarmee tegen betaling wijnvaten
worden gepeild. Het is volgens hem een recht waarmee zeggenschap wordt uitge-
oefend en waarmee geldelijk gewin wordt behaald en dat dus voor de graaf behou-
den moet blijven. Sinds 1326 is het recht op deze vergierroede in handen van nie-
mand minder dan Willem van Duivenvoorde. In 1334 krijgt hij ook nog eens de
beschikking over de opbrengst van tol en wissel in Dordrecht. Dit in ruil voor een
geldlening aan de graaf.288

Philips van Leiden noemt daarnaast enkele overige inkomsten voor de fiscus, die
in de middeleeuwen niet onomstreden zijn. Het gaat om het recht op onbeheerde
goederen in het algemeen, waarvan Philips er twee expliciet noemt: het recht op na-
latenschappen waarvoor geen erfgenaam beschikbaar is en het recht op strand-
vond.289 Philips brengt deze rechten in verband met de fiscus en het belang van de
respublica en doet dat in de eerste casus van zijn Cura, waarin ook de stelling staat
dat de vorst geen afstand kan doen van bepaalde rechten. Hij zet daarmee direct de
toon van zijn tractaat, want het middeleeuwse recht op onbeheerde goederen is ook
later nog wel een ‘roofstelsel’ genoemd. ‘In de middeleeuwen was er neiging bij de
landsheren, zich de verloren goederen (épaves) toe te eigenen (verbeurd te verkla-
ren), zonder er zich om te bekommeren, of de eigenaar zich had aangemeld of zou
aanmelden om het verlorene terug te krijgen. (…) Reeds in de middeleeuwen kwam
langzamerhand een mildere, humanere regeling dit roofstelsel vervangen.’290 In de
Cura kondigt zich dat al aan. Over goederen uit strandvond kan de graaf pas be-
schikken een jaar nadat de betreffende schipbreuk zich heeft voorgedaan, stelt Phi-
lips. En nalatenschappen kan hij pas opeisen vier jaar nadat zij zijn opengevallen.291

Het recht op ‘tienden’ is eigenlijk een verhaal apart en heeft met belastingheffing
niets te maken. Het is een recht, verbonden aan het zijn van grondeigenaar. Deze
grondeigenaar heeft het zakelijke recht om een vast deel, doorgaans een tiende, op
te eisen van de gewassen die anderen verbouwen op zijn grond en van het vee dat
zij er telen. Dit van oorsprong kerkelijke recht is later ook in handen gekomen van
wereldlijke heersers en van rijke particulieren.292 In het geval van de graaf betekent
dit recht dat elke elfde korenschoof op land dat hij tot zijn domein kan rekenen
voor hem is. Met de inning zijn de grafelijke rentmeesters belast. Ook andere tiend-
gerechtigden laten hun recht effectueren door rentmeesters. Dat geldt bijvoorbeeld
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286 Casus 43,19.
287 Casus 78,16.
288 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 195-196. Zie ook § 3.3 en § 4.1 in dit

hoofdstuk.
289 Casus 1,2 en 1,11 e.v.. Onbeheerde goederen worden als ‘bona vacantia’ genoemd in de Constitutio de

regalibus. Voor de tekst van de constitutio zie voetnoot 160 in hoofdstuk 2.
290 Citaten uit De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 92.
291 Respectievelijk casus 1,11 en 1,19.
292 De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nrs 149-158.
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voor de heren van Blois en de abdij van Egmond. Al deze tiendheffers laten hun
rentmeesters de ingezamelde korentienden verkopen, met uitzondering van een
deel dat bestemd is voor de eigen consumptie van het huis van de graaf, de heer of
het klooster.293 Tienden zijn een belangrijke bron van inkomsten. Graaf Willem iii
bijvoorbeeld streeft actief naar het verwerven van nieuwe tienden. Zo koopt hij in
1310 alle tienden die de Utrechtse St Pieterskerk bezit in Zeeland.294

6.4.3 Lijfrenten

We hebben al gezien dat Philips van Leiden voorbijgaat aan het feit dat in zijn tijd
de meerderheid van de belastinginkomsten helemaal niet wordt aangewend voor de
behartiging van het publiek belang. Zo’n 60 procent van de grafelijke inkomsten
wordt gebruikt voor instandhouding van de ‘herberg’, zoals de grafelijke hofhou-
ding wordt genoemd.295 Verondersteld mag echter worden dat dit gegeven Philips
niet ontgaat. Hij houdt namelijk een opmerkelijk pleidooi voor het verbreden van
de grondslag voor de fiscale inkomsten. We zullen in een volgende paragraaf nog
zien dat hij zeer huiverig is voor de manier waarop de graaf geld pleegt te lenen.
Maar het verkopen van lijfrenten aan burgers acht Philips gerechtvaardigd, zo blijkt
uit deCura. Wemoeten hierbij aantekenen dat het verkopen van lijfrenten geen spe-
cifiek grafelijk recht is. Het is een financieel instrument waarmee zaken bekostigd
kunnen worden. Ook steden en zelfs particulieren kunnen hun toevlucht nemen tot
dat instrument. We behandelen het hier omdat Philips van Leiden het instrument
van de lijfrenten naar voren schuift als alternatief voor andere financieringswijzen –
vooral de nog te behandelen leningen op ambten – die hij schadelijk acht voor het
publiek belang.
Lijfrenten bestaan in de middeleeuwen uit een vaste periodieke, vaak jaarlijkse,

uitkering aan een persoon, zolang deze in leven is. De uitkering wordt verstrekt
door een vorst of een stadsbestuur in ruil voor een bedrag ineens dat de begunstig-
de aan deze bestuurders verstrekt. Het voordeel dat de geldschieter – de ‘koper’ van
een lijfrente – kan behalen als hij een lang leven geniet, weegt voor Philips op tegen
het risico dat deze neemtmet de inzet van zijn vermogen.296 Een krachtige uitspraak
die in 1425, bijna 45 jaar na Philips’ dood, de officiële zienswijze wordt van de kerk.
In een dan verschijnende pauselijke bul worden overeenkomsten over lijfrenten
toegestaan, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden
is dat rente en koopprijs in een redelijke verhouding staan. Belangrijk is dat de kerk
dan stelt dat lijfrentecontracten niets te maken hebben met een lening (mutuum),
omdat bij de koop van een lijfrente geen verplichting bestaat de hoofdsom terug te
storten.297 Philips van Leiden ziet dat eerder al zo. Hij bezigt, schrijvend over lijf-
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293 De Boer,Graaf en grafiek, p. 213-216.
294 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 71.
295 Zie hoofdstuk 5.6.
296 Casus 3,16-17.
297 VerLoren van Themaat,Oude Dordtse lijfrenten, p. 10-11.

06 Timmer 149-217:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:18 PM Pagina 195



renten, niet de termmutuum, maar rept van het kopen (emere) van lijfrenten (redi-
tus ad vitam).298

Leningen worden in de middeleeuwen op grote schaal aangegaan, maar staan in
een kwaad daglicht vanwege het kerkelijke verbod op het heffen van rente. Dit al
langer bestaande verbod op rente of ‘woeker’ wordt nog eens officieel bevestigd op
het derde Lateraans Concilie van 1179. Lijfrenten nemen, mede vanwege dit ver-
bod, een grote vlucht vanaf het einde van de 13de eeuw. In de 14de eeuw gaan cano-
nieke rechtsgeleerden zich daarom intensief met het verschijnsel bezighouden.299

Ook voor Philips van Leiden is de kwestie actueel, omdat Willem iv in 1345 lijf-
renten verkoopt, mogelijk vooral aan burgers van Vlaamse steden. In Vlaanderen
maakt men dan al langer gebruik van dit financieringsinstrument. De Hollandse en
Zeeuwse steden Dordrecht, Zierikzee, Middelburg, Delft, Leiden enHaarlem staan
in 1345 borg voor de betaling van de renten en verwerven ‘alrehande scone goet’ van
de graaf als zakelijke zekerheid in onderpand.300 Zo staat het in de oorkonde die in
juni 1345 is uitgevaardigd ‘up die weyde voir Uytrecht’, waar Willem gewoontege-
trouw weer eens op veldtocht is. Aan te nemen valt dat de lijfrentecontracten be-
doeld zijn ter financiering van zijn oorlog tegen het Sticht.301

Philips van Leidens pleidooi voor lijfrenten betreft een voor zijn tijd en land dus
betrekkelijk nieuw fenomeen, waarvan hij vindt dat de graaf er zijn voordeel mee
moet doen. Wat Philips niet voorziet is dat de periodiek uit te betalen lijfrente (lijf-
pensie) op langere termijn de grafelijke rekeningen behoorlijk kan belasten. Uitke-
ringen voor de in 1345 verkochte lijfrentecontracten zijn tegen het eind van de 14de

eeuw nog terug te vinden in de rekeningen. Graaf Albrecht zal zich in het begin van
de 15de eeuw gedwongen zien geld te lenen van zijn ambtenaren om de schulden,
mede veroorzaakt door deze uitkeringen, te dekken. Mogelijk trekt Albrecht hier-
uit de les dat hij in elk geval geen nieuwe lijfrentecontracten moet uitgeven om de
tekorten te dekken, want zulke nieuwe emissies zijn tijdens zijn regeerperiode in de
bronnen niet te vinden. Pas zijn opvolger Willem vi gaat hiertoe aantoonbaar weer
over vanaf 1405.302

De wijze waarop Philips van Leiden lijfrenten legitimeert wordt nog eeuwen la-
ter, in 1601 herhaald door Paulus Busius (Buis), al heeft deze heel wat meer woor-
den nodig dan Philips. Busius wijdt een compleet hoofdstuk van zijn boek aan de
vraag of lijfrenten zijn toegestaan.303 Anders dan Philips beschrijft Busius, later
hoogleraar geworden aan de universiteit van Franeker in Friesland, ook een me-
thode om hoogte en prijs van de lijfrente te berekenen. Zeven decennia later, in
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298 Casus 3,16. Zie ook casus 61,31, waar hij schrijft dat lijfrenten verkocht worden: ‘Vendidit namque ci-
vitas plurimos ad vitam reditus …’.

299 VerLoren van Themaat,Oude Dordtse lijfrenten, p. 10.
300 Voor dit verwerven van zakelijke zekerheid in de middeleeuwen zie § 5.2 in dit hoofdstuk over het

‘verpanden’ van ambten.
301 VerLoren van Themaat, Oude Dordtse lijfrenten, p. 9. De desbetreffende oorkonde is als bijlage op-

genomen in dit werk, op p. 93-94, en wordt daar foutief toegeschreven aan Willem v.
302 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 39-40, 93-94 en 128-131.
303 Zie Busius’ Tractatus de annuis reditibus libris duobus explicatus, Liber Primus, Caput 8.
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1671, maakt Johan de Witt van dat laatste nog veel meer werk. Hij laat statistiek en
kansrekening los op het fenomeen lijfrente. In zijn Waerdye van lyf-renten naer
proportie van los-renten vergelijkt DeWitt lijfrenten met traditionele leningen. Ge-
bruikelijk in zijn tijd is een rente van vier procent voor leningen. DeWitt toont aan
dat bij gelijk geleend bedrag een rente van vier procent voor een gewone lening
evenveel oplevert als een lijfrente tegen 6,25 procent. De zuinige Hollandse raad-
pensionaris bewijst zijn land daarmee een dienst, want in zijn tijd keert de overheid
meer dan zeven procent uit op lijfrenten. Johan de Witt gaat tegenwoordig door
voor de grondlegger van het actuarieel rekenen en daarmee voor de vader van het
huidige, geavanceerde pensioenstelsel. Op die reputatie valt niets af te dingen, maar
er valt wel op te wijzen dat De Witt een verre aartsvader heeft in de persoon van
Philips van Leiden.

6.5 Bestuur, rechtspraak en ambten

6.5.1 Pax et iustitia

Het publiek belang is in de middeleeuwen aanvankelijk beperkt tot twee hoofdza-
ken. Dat zijn het waarborgen van de vrede, zowel intern als door militaire verdedi-
ging van het land, en de rechtspraak. Pax et iustitia vormen het bestaansrecht van
de zich in de middeleeuwen ontwikkelende staat.304 Het middeleeuwse iustitia
moeten we ruim definiëren. Het omvat niet alleen rechtspraak maar ook wetgeving
en bestuur. De in dit verband zo belangrijke hoge jurisdictie of hoge justitie is een
van de voornaamste regalia. Zij valt samen met het merum imperium, dat oor-
spronkelijk het vorstelijke recht behelst om te beschikken over leven en dood. Ju-
risdictie wordt door Odofredus gedefinieerd als de aan vorsten toekomende macht
om recht te spreken en de wet te stellen.305 Odofredus (†1265) is een van de laatste
bekende glossatoren, die doceert aan de universiteit van Bologna. In zijn werk geeft
hij ook definities voormerum imperium enmixtum imperium, de hoge en lage jus-
titie. Alleen de hoge justitie behelst het recht om de doodstraf op te leggen.306

In Philips’ Cura wordt veel aandacht geschonken aan het belang van pax et ius-
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304 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 147. Zie ook Immink, De wording van staat en souvereini-
teit in de Middeleeuwen, p. 23 en 63.

305 Commentaar op D.2,1,3: ‘Iurisditio est quedam potestas non dico summa vel medio de publico intro-
ducta, cum necessitate iudicandi, iurisdicendi et equitatis statuende, ac iudicis dandi permissa licentia
... dixi quod iurisditio est ... de publico introducta quia iurisditio conceditur a principe non a privatis’.
Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 84.

306 Commentaar op D.2,1,3: ‘... merum imperium est summa potestas de publico introducta penam infe-
rens capitalem ...’ en ‘... mixtum imperium est quedam media potestas de publico introducta partim ex
iurisdictione collecta ...’. Zie Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 85. Het feit dat hoge en lage
justitie al in het geleerde recht van de 13de eeuw worden gedefinieerd is in de eigentijdse literatuur nog
niet algemeen bekend. Reynolds bijvoorbeeld schrijft dat men er in die tijd nogal ongericht mee om-
ging en de termen niet helder omschreef. Zie Fiefs and Vassals, p. 290.
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titia. Vooral op het tweede gebied
wenst hij fors te vernieuwen. In alge-
mene zin beklemtoont Philips op ver-
schillende plaatsen in zijn werk het be-
lang van verdedigingswerken, zoals
kastelen en stadsmuren, en van de
(hoge) jurisdictie. Zulke zaken moeten
tot de directe invloedssfeer van de
vorst blijven behoren. Ook gaat hij uit-
gebreid in op de heervaart307 en betoogt
hij dat niemand zich door een privilege
kan onttrekken aan deze verplichting
tot militaire bijstand aan de vorst.308

Dat is een stevige opvatting, want in de
14de eeuw ontstaat het verschijnsel dat
de heervaartplicht wordt afgekocht.309

Philips oefent onverholen kritiek uit
op de situatie in eigen land. Hij betoogt
dat in Holland en Zeeland buiten de
graaf niemand, hoe machtig ook, er een
eigen gevangenis of leger op na mag
houden. Deze rechten zijn uitsluitend
aan de graaf voorbehouden, voegt hij er

voor alle duidelijkheid nog aan toe.310 Met de ‘eigen gevangenis’ duidt Philips op de
hoge jurisdictie, de berechting van misdrijven waarop een lijfstraf of de doodstraf
staat. Deze hoge rechtspraak is in principe voorbehouden aan de landsheer, die er
zijn baljuwsgerechten mee belast. Op het niveau van de ambachten wordt uitslui-
tend de lage rechtspraak uitgeoefend. Deze lage jurisdictie betreft vergrijpen waar-
op hooguit geldboetes tot een bepaald bedrag staan. Toch gaan ook sommige heer-
lijkheden (de zogenaamde ‘hoge’ heerlijkheden) prat op de hoge jurisdictie. Ze
symboliseren deze macht met een eigen galg en een eigen gevangenis.311

Met de door Philips gelaakte particuliere legers lijkt het in Holland te zijn mee-
gevallen. Aan het eind van de 14de eeuw moeten de gezamenlijke Hollandse edelen
in het kader van de heervaart zo’n 700 gewapende mannen kunnen leveren, de Hol-
landse steden samen 5000. Het grootste contingent (100 man) is toebedacht aan de
heer van Arkel. Verder bestaan de contingenten uit vier tot tien man (voor zo’n
tweederde van alle edelen) tot 40, 50 of 60 man voor een klein aantal hoge edelen.312
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307 Zie voor de heervaart ook § 3.4 in dit hoofdstuk.
308 Casus 12,4.
309 Zie Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 46-47, 99-103, 143-146, 179-182, 217-220 en 237.
310 Casus 43,16.
311 Janse, Ridderschap, p. 152-153.
312 Janse, Ridderschap, p. 296.

Tekening van een ridder in de marge van een
Hollandse tresoriersrekening uit 1368-1369.
(Algemeen Rijksarchief).

06 Timmer 149-217:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:18 PM Pagina 198



Verondersteld mag worden dat van ‘staande legers’ geen sprake is en dat het vereis-
te aantal mannen alleen in het kader van een heervaart wordt opgetrommeld. Per-
manent omringd met een groot contingent eigen soldaten zijn Hollandse edelen in
de dagelijkse praktijk niet. Uit een rekening van 1373 blijkt dat Jan van Blois – een
zeer machtig edelman – jaarlijks een wedde betaalt aan 32 dienaren, onder wie één
kruisboogschutter en vier wachters.313 Philips’ klacht over eigen legers heeft dan
ook vrijwel zeker betrekking op Zeeland. Daar raken heren en hun volgelingen re-
gelmatig onderling slaags. In zijnCura beklaagt Philips zich erover. Hij schrijft dat
de deugdzaamheid in Zeeland is verdwenen omdat velen het land aantastenmet hun
onwettige optreden.314 De Zeeuwse Keur van Floris de Voogd getuigt van die si-
tuatie in Zeeland en bevat tal van bepalingen die het krijgsgeweld op de eilanden
moeten beteugelen. Als Margareta van Beieren zich in 1351 opmaakt voor de oor-
log tegen haar zoon Willem (v) moet zij in Zeeland eerst een einde maken aan een
al sinds 1347 bestaande vete tussen de invloedrijke geslachten van de Borselens en
de Haamstedes aldaar. Margareta doet uitspraak om wraakacties over en weer te
beëindigen nadat Arnoud vanHaamstede enWolfert, bastaard van Borselen, het le-
ven hebben gelaten in het conflict.315

Philips kan ook zeer wel duiden op de verschrikkingen die particuliere legers op
grote schaal in Frankrijk aanrichten. Hij is daar zelf getuige van. Deze legers, ge-
vormd door tijdelijk werkloos geworden militairen, plunderen het land na de gro-
te nederlaag van de Franse koning en zijn ridders in de slag bij Poitiers in 1356. In
1357 raast één van deze bendes door de Provence. Het is het privéleger van de Fran-
se aanvoerder Arnaut de Cervole, bijgenaamd de ‘aartspriester’ omdat hij ooit een
kerkelijk beneficium wist te verwerven. In Avignon in de Provence slaat hij de slag
van zijn leven. Paus Innocentius vi voelt zich zo onveilig met Arnauts leger van cir-
ca 2000 man in de buurt dat hij de ‘aartspriester’ ontbiedt in het pontificale paleis.
Arnaut wordt daar onthaald als een vorst, ontvangt absolutie voor al zijn zonden
en 40.000 écu op voorwaarde dat hij het gebied verlaat. In 1361 moet de paus zijn
schatkist opnieuw openen, dan om de bende van de Engelsman Sir John Hawk-
wood af te kopen. Diens leger bestaat uit 3500 ruiters en een voetvolk van 2000
man. Innocentius’ opvolger als paus, Urbanus v, geeft in 1364 twee bullen uit, Co-
git nos enMiserabilis nonullorum. Hierin dreigt hij met excommunicatie voor een-
ieder die bij de bendes hoort of deze helpt. Wie sterft in de strijd tegen de particu-
liere legers kan rekenen op absolutie.316 Dit alles voltrekt zich onder Philips’ ogen.
Hij verblijft van 1357 tot 1363 als gezant van de Hollandse graaf aan het pauselijke
hof. In zijn Cura maakt hij melding van de in die tijd in Avignon bestaande ver-
plichting voor burgers om bij te dragen aan de bouw van vestingwerken.317We heb-
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313 Janse, Ridderschap, p. 98-99.
314 Casus 59,17.
315 Brokken,Het ontstaan, p. 80 en 49.
316 Tuchman, A Distant Mirror, p. 163-168 en 222-225.
317 Casus 39,10. Zie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 143.
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ben hiervoor al gezien dat hij deze verplichting ook van toepassing acht in eigen
land.318

We hebben Philips leren kennen als iemand die instellingen uit het verleden wil
behouden, bijvoorbeeld het leenstelsel in zijn zuivere vorm en vormen van horig-
heid. Maar niet alles uit vroegere tijden is volgens hem nastrevenswaardig. Als het
aan Philips ligt gaat het rechtsstelsel op de schop. In zijn tijd wordt nog gewerkt
met lekenrechtspraak naar oud Germaans gebruik. De ‘buren’ of ‘geburen’ spreken
recht op voorspraak van een rechtskenner, de asega in de van oorsprong Friese ge-
bieden en de azing in het middeleeuwse Noord-Holland, dat is het gedeelte van
Holland tussen IJ en Hollandse IJssel.319 Deze lekenrechtspraak en de toepassing
van vooral gewoonterecht laakt Philips. Rechters moeten professioneel zijn en de
leges toepassen, schrijft hij.320 Professionalisering is ook nodig in die gebieden
(Zuid-Holland en de steden) waar met schepenrechtbanken wordt gewerkt. Elke
baljuw moet bijstand hebben van een ‘rechtskundige’ (iurisperitus) schrijft hij.321

Philips’ pleidooi voor het toepassen van de leges, van geschreven recht in plaats van
gewoonterecht, is niet verwonderlijk. In de praktijk van de middeleeuwenmoet het
recht nog vaak als vanouds ‘gevonden’ worden. Bij gebrek aan geschreven rechts-
bronnen neemt men daarbij wel zijn toevlucht tot de collectieve herinnering van de
rechtsgenoten. Aan een turbe (van het Latijnse turba, menigte) wordt dan gevraagd
hoe de rechtsregels luiden.322

In laatste instantie geeft het oordeel van de graaf als hoogste rechter de doorslag.
Philips van Leiden pleit uitgebreid en uitgesproken voor het recht van burgers om
bij de vorst in beroep te gaan. De graaf mag zo’n beroep op hem niet weigeren.323

Onduidelijk is of deze kwestie volgens Philips onbevredigend is geregeld of dat hij
melding maakt van de feitelijk bestaande situatie. Formeel maakt Holland in de
middeleeuwen deel uit van het Duitse rijk. Op grond daarvan kunnen vrije ingeze-
tenen van het rijk in laatste instantie een beroep doen op de rooms-koning als hoog-
ste rechter. Voorbeelden van inschakeling van dit hofgerecht stammen echter voor-
al uit het Sticht en Gelre. Feit is dat men er in Holland en Zeeland al vrij vroeg van
afziet de rechtsgang naar de koning temaken. Kennelijk heeft men er voldoende aan
de rechtspraak van de graaf. Deze situatie wordt twee jaar na Philips’ dood zelfs ge-
formaliseerd. In 1384 verschaft rooms-koningWenceslas van Bohemen het privile-
ge de non evocando, het recht om niet buiten het eigen land terecht te hoeven staan,
aan Hollandse en Zeeuwse ingezetenen.324

Philips keert zich verder tegen het wijdverbreide werken met zeven getuigen,
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318 In § 3.1 van dit hoofdstuk.
319 De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 17.
320 Casus 60,1-13.
321 Casus 60,16.
322 Gerbenzon-Algra,Voortgangh des rechtes, p. 22, 78, 103-105, De Blécourt-Fischer,Kort begrip, nr 13.
323 Casus 80,1-6.
324 Kosmann-Putto, ‘Bestuur en rechtspraak tussen Eems en Schelde’ in Algemene Geschiedenis der Ne-

derlanden, deel 3, p. 18 en 35.
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hoewel deze praktijk ook vastligt in het Romeinse recht. Deze Romeinsrechtelijke
bepalingen zijn echter buiten werking verklaard door Paus Alexander iii. Deze
kerkvorst schrijft voor, in afwijking van de bepalingen in de Codex, dat een testa-
ment niet in het bijzijn van zeven of vijf getuigen moet worden opgemaakt.325

Alexander verklaart dit in strijd met de Bijbel en de leer van de kerk en brengt het
aantal getuigen terug tot twee of drie, conform de bijbeltekst ‘... in ore duorum vel
trium stet omne verbum.’326 Het ingrijpen ligt vast in twee decretalen, later opge-
nomen in het Corpus iuris canonici.327 Ondanks dit pauselijke ingrijpen blijft het
optreden van zeven getuigen wijdverbreid, ook in de van oorsprong Germaanse
wereld van de middeleeuwen. In Orléans verwijst de hoogleraar Pierre de Belle-
perche ernaar als hij het gewoonterecht aanhaalt van ‘deze streken’ (partes iste). Zo
moet volgens hem een testament ondertekend zijn door zeven getuigen om rechts-
geldig te zijn.328 Philips van Leiden moet niets hebben van deze gewoonte en grijpt
met graagte naar het pauselijke gebod om de praktijk van de rechtspraak inHolland
te hekelen. Op twee plaatsen in zijn Cura haalt hij daartoe letterlijk de door paus
Alexander ingeroepen bijbeltekst aan.329 Philips schrijft dat in ‘veel’ stadsrechten
voor Hollandse en ‘Friese’ (hij bedoelt West-Friese) steden bepaald wordt dat een
vrouw een aanklacht wegens verkrachting slechts kan indienen als zij zeven getui-
gen kan vinden die haar klacht steunen.330 Hij wijst op de hiervoor aangehaalde bij-
beltekst, waaruit volgens hem blijkt dat met twee of drie getuigen kan worden vol-
staan. De kwestie van de getuigen rakelt hij ook op elders in deCura, maar dan om
de inschakeling van leken bij de rechtspraak te hekelen.331 Hij beschrijft de ge-
woonte in Holland om recht te vinden met behulp van zeven getuigen, herhaalt dat
volstaan kan worden met twee of drie getuigen en oefent vervolgens kritiek op het
optreden van dit zogenaamde zeventuig. Vroeger plachten deze zeven af te gaan op
het advies van deskundigen in het recht voordat zij tot een oordeel kwamen, schrijft
hij. Tegenwoordig echter is die voorzichtigheid ver te zoeken en is partijdigheid er-
voor in de plaats gekomen.332 Philips wijst op de situatie in Zeeland, waar burgers
zich bij voorkeur wenden tot kerkelijke rechtbanken. In Holland rukt dit gebruik
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325 Zie hoofdstuk 5.5, voetnoot 158.
326 Mattheus 18:16. In de statenvertaling uit 1637 wordt dit weergegeven als ‘opdat in den mond van twee

of drie getuigen alle woord besta’. Zie ook nt 157 in hoofdstuk 5.5.
327 X,3,26,10 en 11. Zie ook nt 158 in hoofdstuk 5.5.
328 Repetitio over C.1,1,1. Zie Bezemer, Pierre de Belleperche, p. 79.
329 Casus 70,7 en 85,16.
330 Casus 70,6. Philips citeert in zijn Cura letterlijk artikel 48 uit het Haarlemse stadsrecht van 1245: ‘Si

femina vi oppressa et stupro violata querimoniam fecerit sine septem testibus tam viris quam mulier-
ibus probatis et honestis, processum in querimonia habere non debet.’ Deze bepaling is letterlijk over-
genomen in het stadsrecht van Alkmaar uit 1254 (artikel 47) en in gewijzigde vorm in het stadsrecht
van Delft uit 1246 (artikel 50): ‘Si virum aliquem femina de oppressione violenta septem testibus, tam
viris quam mulieribus, probis et honestis, in iudico convicerit, ille violator debet decollari.’ Zie Kruis-
heer,Oorkondenboek ii, nrs 672-673, 1009 en 680 (p. 277, 706 en 299).

331 Casus 85,12-13 en 21-23.
332 Casus 85,12-22. Zie voor deze kwestie ook De Blécourt, ‘Philippus van Leiden en het zeventuig’ in

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8 (1928), p. 336-358.
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volgens hem op.333 Volgens de historicus Fruin laat deze opmerking van Philips
‘ons een diepen blik slaan in het maatschappelijk leven van den tijd (…). De kerk,
in het bezit van geleerdheid en wetenschap, deed alles met beter inzicht, met meer
beleid, dan de staat’.334

Behalve de rechtspraak wenst Philips ook het landsbestuur te moderniseren. De
Cura is doortrokken van pleidooien om geleerde juristen een grotere rol te laten
spelen bij het optreden van de vorst. In oudere literatuur over Philips en zijn werk
wordt aangenomen dat de Leidse geleerde zelf deel uitmaakt van de grafelijke raad.
Die veronderstelling wordt het eerst geopperd door Fruin. Hij meent dat Philips
‘waarschijnlijk (...) den toegang tot ’s vorsten Raad’ verwerft als dank voor het
schrijven van de Cura. Na het krankzinnig worden van Willem v treedt Albrecht
van Beieren op als voogd en deze ‘schijnt’, aldus Fruin, Philips ‘niet in zijn Raad ge-
bruikt te hebben’.335 In werkelijkheid verwerft Philips nimmer een zetel in de raad.
Dat blijkt uit recent onderzoek naar de samenstelling van de raad in de periode
1337-1357.336 Philips is in zijn tijd getuige van een trendbreuk bij het samenstellen
van de raad. Onder Willem iii en Willem iv weten nogal wat geschoolde klerken
een plaats in de raad te bemachtigen, maar aan die trend komt een abrupt einde na
de dood van Willem iv. Mogelijk houdt dit verband met de innige samenwerking
van Willem v met edelen en steden bij het verwerven van de grafelijke macht.337

6.5.2 Ambten in de verkoop

Hiervoor is gewezen op Philips’ pleidooi voor het verkopen van lijfrenten.338 Hij
ziet dit financieringsinstrument kennelijk als een welkom alternatief voor de wijze
waarop de graaf doorgaans geld pleegt te lenen. Geen enkel ambt mag worden ver-
worven bij wijze van gunst of tegen betaling, stelt Philips. Hij laakt de praktijk dat
de vorst baljuwen, schouten of andere beambten benoemt in ruil voor een geldle-
ning en met dezen overeenkomt dat zij het ambt mogen uitoefenen totdat het be-
taalde bedrag is afgelost.339 Dit verstrekken van ambten in ruil voor een lening (mu-
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333 Casus 70,14. Zie voor deze kwestie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 134-135. Ook in Kennemerland
wenden rechtzoekenden zich in Philips’ tijd tot de kerkelijke rechter, mede vanwege diens grotere be-
kwaamheid dan de civiele rechter. Zie Allan,Het Kennemer landrecht, p. 146-147. Deze auteur meldt
dat graaf Albrecht in 1401 verbiedt om schuldvorderingen en andere civiele zaken voor de kerkelijke
rechter te brengen.

334 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’, p. 149-150 In de ‘Inleiding’ bij de uitgave van de Cura uit 1915 staat
dit op p. liv.

335 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’, p. 125-129 [‘Inleiding’, p. xxix-xxxiii].
336 Brokken,Het ontstaan, p. 169 en p. 443-521.
337 Zie ook hoofdstuk 2.4. Zie Brokken,Het ontstaan, p. 168-169. Zie voor deze kwestie ook Smit,De re-

keningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 119: ‘Het voorkomen van zegelaars, die niet tot de
eigenlijke hofhouding behoorden, wijst er m.i. op, dat tijdens Willem iv de hofambtenaren werden te-
ruggedrongen en dat elementen buiten den herberge, uit de raad en zelfs daarbuiten, grooteren invloed
kregen op de bestuurszaken.’ Volgens Smit werd deze wijze van zegelen van oorkonden verboden tij-
dens de regering van Willem v.

338 Zie § 4.3 in dit hoofdstuk.
339 Casus 17,8 en casus 65,13-14. Philips waarschuwt hier tevergeefs tegen een toenemende praktijk. On-
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tuum) is volgens Philips kenmerkend voor het bestuur in zijn tijd, voor de admini-
strationes nostri temporis, schrijft hij.340 Ook merkt hij op dat deze praktijk ‘on-
langs’ (nuper) opgeld heeft gedaan. Philips verwijst naar een gebeurtenis uit zijn
eigen tijd (tempore meo) om zijn gelijk te staven. De bevolking van Kennemerland
heeft de graaf dik moeten betalen om de schuld op het baljuwschap in hun land-
streek af te lossen. Daarbij is bedongen dat het ambt nooit meer in ruil voor een le-
ning (mutuum) zal worden verstrekt, zo schrijft hij in deCura.341 Het door hem be-
schreven incident doet zich voor in 1355, het betaalde bedrag beloopt 6000 schilden
en de baljuw is Jan, heer van Egmond.342 Lering wordt er overigens niet uit getrok-
ken in Den Haag. In 1358 verwerft dezelfde Jan uit handen van de graaf Wierin-
gerland en het baljuwschap van Medemblik tegen betaling van in totaal 9000 schil-
den.343 Dit optreden van de graven is in meerdere opzichten aanmatigend. In het
door Floris v verleende Kennemer landrecht wordt nota bene bepaald dat de schout
als grafelijke beambte ‘nymant onder hem setten’ mag.344 Gosses signaleert terecht
dat dit wel een eufemisme zal zijn voor ‘het ambt verpachten’.345 Eigentijds onder-
zoek onderschrijft deze conclusie voluit en gaat nog een stap verder. Ambten als dat
van de schout zijn ‘in de handel’ in de middeleeuwen.346 Philips van Leiden zelf zin-
speelt er in de Tabula Tractatus van zijn Cura op dat deze praktijk zich ook voor-
doet bij het uitoefenen van ambten op stedelijk niveau en wijst dit uiteraard af.347

De heldere omschrijving van de door Philips aangevochten praktijk en zijn ge-
bruik van het Romeinsrechtelijkemutuum laat weinig ruimte voor twijfel omtrent
de rechtsbetrekking tussen graaf en begunstigde. Het gaat om een lening in ruil
voor het verstrekken van een ambt.348 In de literatuur is veelvuldig sprake van het
verpanden van ambten in de middeleeuwen.349 Bij dit verpanden moeten we echter
niet direct denken aan het vestigen van een pandrecht in moderne zin en zelfs niet
in Romeinsrechtelijke zin. Was dat wel het geval geweest, dan zou Philips van Lei-
den vrijwel zeker hebben gemeld dat hier pignus, pand, in het geding is. Hij pleegt
zich in juridische zin zorgvuldig uit te drukken. Elders in de Cura wijst hij wel op
het bestaan van ‘echte’ pandrechten. Zo stelt hij dat schuldeisers hun boekje te
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der graaf Albrecht wordt dit lenen van baljuwen normaal en wordt standaard in de aanstellingsakten
voor baljuwen en andere beambten de bepaling opgenomen dat de graaf deze niet uit hun ambt zal zet-
ten voordat de schulden afbetaald zijn. Zie Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 79.

340 Casus 17,8.
341 Casus 47,4.
342 Van Mieris, Groot charterboek ii, p. 823 (22 maart 1355). Zie ook Allan,Het Kennemer landrecht, p.

131.
343 Janse, Ridderschap, p. 397.
344 Dijkhof,Oorkondenboek v, nr 2710, art. 40.
345 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 81.
346 Allan,Het Kennemer landrecht, p. 240-243.
347 Tabula Tractatus 1,123.
348 Ook elders omschrijft hij de rechtsbetrekking in deze zin. Zie Tabula Tractatus 1,74 en 2,119.
349 Zie bijvoorbeeld Van Holk, ‘Over een Oud-Nederlandse rechtslegende’ in Samenwinninge, p. 184:

‘De baljuw genoot zelden een vaste bezoldiging. Hij kon zijn ambt als tegenprestatie voor aan de graaf
geleend geld in pand hebben ontvangen en was dan in feite onafzetbaar zo lang het pand niet werd ge-
lost.’
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buiten gaan als zij een pandrecht willen vestigen op de grond of het vee van hun
schuldenaren. In verband met dít pandrecht bezigt Philips wel de gebruikelijke Ro-
meinsrechtelijke terminologie.350 Een tweede verwijzing naar het Romeinsrechte-
lijke pignus staat in Philips’ beschrijving van zijn bibliotheek. In deze beschrijving
bepaalt Philips dat iemand die bepaalde waardevolle boeken uit de door hem na de
laten bibliotheek wil lenen niet alleen een borgsom (caucio) moet betalen, maar ook
pand of borgtocht moet verlenen: per pignora aut fideiussores sufficientes.351 Ver-
derop in zijn beschrijving zondert hij nog eens zo’n waardevol werk af: ook voor
zijn Brevariummoet borgtocht of pignora worden verleend.352

Als er volgens Philips bij het verstrekken van ambten in ruil voor een lening
sprake was van het vestigen van een pandrecht, dan zou hij dat gewoon zo hebben
opgeschreven, met gebruikmaking van de term pignus. Hij doet dat echter niet,
maar omschrijft zo nauwkeurig mogelijk de rechtsbetrekking tussen graaf en beta-
lende begunstigde. Hij heeft er wel woorden voor, maar geen naam. Dat roept de
vraag op welke rechtsbetrekking hier nu werkelijk in het geding is.
In de middeleeuwen is niet vanzelfsprekend dat aan een schuld van rechtswege

verhaalsaansprakelijkheid is verbonden. De Fransman Beaumanoir beroept zich op
het gewoonterecht als hij schrijft dat ‘niemand gevangen wordt gezet vanwege een
schuld’, tenzij schuldenaar en schuldeiser dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn over-
eengekomen.353 In het gecodificeerde gewoonterecht vanOrléans staat dat niemand
vanwege een schuld gevangen kan worden gehouden, tenzij het een schuld aan de
koning betreft.354 Onomstreden is deze praktijk zeker niet. InOrléans hekelt hoog-
leraar Pierre de Belleperche de gewoonte.355 Maar zolang deze bestaat zal een
schuldeiser zelf zekerheid moeten zoeken om nakoming van een verbintenis veilig
te stellen. Dat kan een zaak zijn, een verhaalsobject, maar ook de schuldenaar zelf,
dat wil zeggen zijn vrijheid of eer.356

Zakelijke zekerheid wordt in de middeleeuwen dus steeds gezocht bij het ver-
strekken van leningen. Daarnaast wordt het lenen bemoeilijkt door het kerkelijke
renteverbod.357 Men tracht dit te ontduiken door te bepalen dat de vruchten van de
zaak, die aan de schuldeiser als zekerheid wordt verstrekt, aan deze ten goede ko-
men. Deze Romeinsrechtelijke figuur, antichresis genoemd, leidt er natuurlijk toe
dat in feite wél rente wordt betaald.358 Als de verstrekte zekerheid niet bestaat uit
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350 Casus 59,9: ‘... nec terrulae ipsorum vel pecora impignorari possunt ...’
351 Editie Fruin-Molhuijsen, p. 476.
352 Editie Fruin-Molhuijsen, p. 480. In casus 35,45 van Philips’ werk wordt tweemaal met de term ‘sub

pignore’ ook naar een echt pandrecht verwezen. De betreffende passage maakt echter deel uit van het
door Philips overgenomen werk van Johannes van Borselen (zie hoofdstuk 1.4). Ook in casus 39,16 en
39,28 wordt verwezen naar pand in Romeinsrechtelijke zin, maar ook deze verwijzingen staan in pas-
sages die oorspronkelijk van Johannes van Borselen zijn.

353 Les coutumes de Beauvaisis, c. 24, § 696.
354 Usage d’Orlenois, § 22. Zie Akehurst, The Etablissements de Saint Louis, p. 142-143.
355 Commentaar op C.4,10,12. Zie Bezemer, Pierre de Belleperche, p. 85.
356 De Smidt, Compendium, § 177 en 187.
357 Bijvoorbeeld vervat in een decretale van Gregorius ix uit 1234 in het Liber Extra, V,19,1 en 2. Zie De

Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 175.
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een zaak, maar uit een ambt als het baljuwschap, bestaan de vruchten uit opbreng-
sten als boetes. Eén stap verder en de schuldeiser-baljuw gaat zelf bepalen hoe hoog
deze boetes zijn, al dan niet met medeweten van de schuldenaar-graaf. Het zal ze-
ker gebeurd zijn. Hoe anders valt te verklaren dat de inwoners van Kennemerland
in 1355 grof geld betalen voor het lossen van de grafelijke lening? Een praktijk als
deze kan ook verklaren waarom Philips van Leiden weigert de in het geding zijnde
rechtsbetrekking te benoemen als ‘pand’. Een baljuw die beschikt over de hoogte
van boetes heeft geen ambt ‘in pand’, maar treedt op als wetgever, beschikt volledig
over een deel van de overheidsmacht. Precies daarop zinspeelt Philips elders in zijn
Cura, waar hij schrijft dat de graaf aan de baljuw een portio verstrekt.359 We hebben
hiervoor al gezien dat Philips hiermee doelt op medezeggenschap in overheidsge-
zag dat volgens hem in handen van de vorst moet blijven.360 Dat deze praktijk in-
derdaad tot ongewenste situaties kan leiden illustreert Philips door ook op deze
plaats nog eens expliciet te verwijzen naar zijn beschrijving van de gebeurtenissen
in Kennemerland in 1355.
De wijze waarop Philips schrijft over deze praktijk doet denken aan de uit het

klassieke Romeinse recht stammende figuur van de fiducia, de overdracht van ei-
gendom tot zekerheidstelling.361 Philips moet deze praktijk wel laken omdat de
graaf het risico loopt met dit ‘verpanden’ de zeggenschap over het betreffende ambt
te verliezen. Maar als Philips zo zorgvuldig is in het benoemen van rechtsfiguren,
waarom schrijft hij dan niet eenvoudig dat hier sprake is van fiducia? Het antwoord
op die vraag is even kort als bondig. Hij kent deze benaming niet. Keizer Justinia-
nus laat de fiducia schrappen uit de klassieke Romeinsrechtelijke teksten bij zijn co-
dificatie van het Corpus iuris civilis. Hij doet dat waarschijnlijk omdat de fiducia
door een aantal oorzaken minder bruikbaar was geworden en er inmiddels betere
alternatieven waren ontwikkeld, waaronder pignus.362 Latere wetgevers hebben de
omstreden fiducia welbewust verboden. In de praktijk komt fiducia door de eeu-
wen heen steeds weer tot ontwikkeling, waarna zij in het kader van (her)codifica-
ties steeds weer wordt afgeschaft. In Nederland gebeurt dat in de tweede helft van
de 20ste eeuw ook weer, bij de algehele herziening van het Burgerlijk Wetboek. Ar-
tikel 3:84 lid 3 van het huidige bw bepaalt dat een rechtshandeling die ten doel heeft
een goed over te dragen tot zekerheid, of die de strekking mist het goed na de over-
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358 Zie hiervoor De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 175, Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen,
§ 199, De Smidt, Compendium, § 165.

359 Casus 65,13.
360 In hoofdstuk 2.7.
361 Een goede typering van verpanden in deze zin staat in de Utrechtse stadsgeschiedenis van De Bruin

e.a., Een paradijs vol weelde, p. 125. Daar omschrijft Van den Hoven van Genderen verpanden als het
afstaan van het gebruiksrecht op bezittingen tot geleend geld is terugbetaald. Ook Bos-Rops drukt
zich zorgvuldig uit. Zij signaleert dat na de Henegouwse periode – dat is na het overlijden van Willem
iv – de gewoonte ontstond dat iemand al voordat hij tot ambtenaar werd benoemd geld leende aan de
graaf. ‘Het ambt fungeerde dan in feite als onderpand’, aldus Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p.
30 (cursivering toegevoegd). Elders in haar werkmaakt zij consequent gewag van ‘leningen op de amb-
ten’. Zie bijvoorbeeldGraven op zoek naar geld, p. 77-82.

362 Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen, § 189.
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dracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, geen geldige titel is van
overdracht van dat goed.363 Met andere woorden, zo staat in de toelichting op het
ontwerp-Meijers, ‘fiduciaire titels worden niet erkend als geldige titels tot over-
dracht van een goed’.364

Meijers zelf spreekt in 1953, een jaar voor zijn dood, de Tweede Kamer nog toe
over het ongewenste karakter van de eigendomsoverdracht tot zekerheid.365 Hij
doet dat als tijdelijk raadsadviseur van de minister van Justitie. Eigendomsover-
dracht tot zekerheid, zegt hij, is niets meer dan een pandrecht waarbij de zaak on-
der de pandgever blijft, zij het dat hieraan geen publiciteit wordt gegeven. Het be-
langrijkste bezwaar tegen de fiducia is echter, aldus Meijers, dat zij inbreuk maakt
op het beginsel dat geen crediteur door een overeenkomst met zijn schuldenaar een
voorrang boven andere schuldeisers kan krijgen. De raadsadviseur is niet onder de
indruk van het argument dat de Hoge Raad deze praktijk heeft goedgekeurd. ‘Ie-
dere keer als de rechtspraak een vormvereiste laat vallen, is in een minimum van tijd
dat vormvereiste weg en past iedereen de handeling toe zonder de vorm in acht te
nemen.’ Hij overlaadt de Kamer met voorbeelden uit honderden jaren historie uit
eigen land, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten: een opsomming
van testamenten waaraan getuigen noch een notaris te pas komen en van hypothe-
ken zonder publiciteit. Tenslotte houdt hij een pleidooi voor het geregistreerde
pandrecht, dat volgens hem alom opgeld doet, en roept hij de Kamer op dit in te
voeren als alternatief voor de fiducia. ‘Ik heb gemeend, hier een ernstig woord te
moeten doen horen met het oog op de gevaren die mijns inziens het stelsel (…) be-
dreigen’, aldus Meijers.366

Hiermee treedt hij in de voetsporen van Justinianus, die immers ook een streep
laat zetten door de fiducia. Pas de ontdekking van de Instituten vanGaius in het be-
gin van de 19de eeuw werpt licht op het bestaan van deze constructie in het klassie-
ke Romeinse recht.367 Gaius onderscheidt twee vormen van fiducia, de fiducia cum
creditore en de fiducia cum amico. In eerstgenoemd geval krijgt een schuldeiser een
fiduciair eigendomsrecht op een zaak, in het tweede geval krijgt een vriend een zaak
in eigendom om iets te kunnen doen ten behoeve van de fiduciaris, bijvoorbeeld bij
diens afwezigheid.368 Deze vorm van zakelijke zekerheid is te beschouwen als de
voorloper van de latere rechten van pand en hypotheek en is mogelijk al in de der-
de eeuw voor Christus door de praetor erkend. De praetor is in het oude Rome de
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363 In het ontwerp-Meijers luidde dit lid (art. 3.4.2.2.3): Een rechtshandeling, die de overdracht van een
recht tot zekerheid van een schuld of tot uitoefening van het over te dragen recht in het belang van de
vervreemder of van een derde ten doel heeft, is geen geldige titel van overdracht van dat recht.

364 Van Zeben e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 3, p. 317.
365 Het gaat hier om de Leidse rechtsgeleerde E.M. Meijers, die we in hoofdstuk 3 hebben leren kennen

als dé onderzoeker naar de betekenis van de universiteit van Orléans in de middeleeuwen.
366 Handelingen van de Tweede Kamer, zitting 1952-1953, p. 2691-2695. Van Zeben e.a., Parlementaire

geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 3, p. 700-706.
367 Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen, § 189.
368 Gai. Inst. II,60. ‘Sed cum fiducia contrahatur aut cum creditore pignoris iure, aut cum amico quo tu-

tius nostrae res apud eum essent …’
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met de rechtsbedeling belaste magistraat. Niet alleen in de Instituten van Gaius
duikt de fiducia op. In later ontdekte, pre-Justiniaanse geschriften van klassieke
rechtsgeleerden, is dit eveneens het geval. Bijvoorbeeld in de Pauli Sententiae,
hoogstwaarschijnlijk een bewerking van nagelaten geschriften van de klassieke ju-
rist Paulus die gewerkt moet hebben in het begin van de 3de eeuw na Christus.369 In
dit werk wordt de rechtsfiguur bekend verondersteld en komt deze vrij frequent
voor.370

In het latere Nederland is het uiteraard niet de praetor, maar wel de Hoge Raad
die de fiducia erkent, en wel in uitspraken uit 1929 en 1938.371 Meijers is deze prak-
tijk een doorn in het oog. Hij meent dat de fiduciaire eigendomsoverdracht steeds
een middel is om dwingende bepalingen, die de praktijk als verouderd beschouwt,
te omzeilen. ‘Het recht wordt echter veel beter gediend door in zodanige gevallen
de verouderde dwingende wet te veranderen dan door toe te laten dat door wets-
ontduiking het gezag van de dwingende bepalingen wordt ondermijnd,’ aldus de
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369 Spruit, Enchiridium, p. 214-217.
370 Voorbeelden: Pauli sententiae i, xx, 1– De fideiussore et sponsore. Idem ii, iv, 1-4 – De commodato et

deposito pignore fiduciave. Idem ii, xiii, 1 – Debitor distractis fiduciis a creditore de superfluo adver-
sus eum habet actionem.

371 HR 25 januari 1929, NJ 1929, 616; HR 14 juni 1929, NJ 1929, 1434; HR 13 januari 1938, NJ 1938, 566.

E.M. Meijers (1880-1954),
internationaal bekend
rechtsgeleerde uit Leiden en
grondlegger van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek (illu-
stratie uit Gerbenzon/
Algra, Voortgangh des
rechtes).
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toelichting op het ontwerp-Meijers.372

De stelligheid waarmee Philips van Leiden het feitelijk overdragen van rechten
door de graaf in ruil voor geld aan de kaak stelt werpt een verrassend licht op de
schrijver van deCura. Het juridische probleem dat hij ermee aansnijdt is zo oud als
de weg naar Rome en doet zich ook in het heden nog voor. Het is zo’n intrigerend
probleem omdat het gaat over een rechtsbetrekking die in de praktijk wordt om-
armd en door de wetgever ongewenst wordt geacht. De fiducia is een niet-transpa-
rante rechtsbetrekking die het zicht op heldere eigendomsverhoudingen ontneemt.
Met zijn kritiek op de constructie schaart Philips zich in een lange traditie van op-
treden van de wetgever. En net als voor hem Justinianus en na hemMeijers reikt hij
er alternatieven voor aan. In algemene zin gaat hij de constructie te lijf met zijn zeer
stellige mededeling in de Cura dat verkrijgende verjaring is uitgesloten bij publie-
ke rechten: contra iura publica non currit praescriptio.373 Philips neigt hiermee naar
de radicale kant van de opvattingen over verjaring en deelt deze opstelling met bij-
voorbeeld zijn tijdgenoot Baldus.374

Meer in het bijzonder bepleit Philips het gunnen van ambten voor bepaalde tijd.
Hij wijdt daar uitgebreide beschouwingen aan in de Cura. Dit deel van zijn werk
wordt omstandig beschreven in de oudere literatuur over Philips van Leiden.375 We
volstaan daarom hier met een ruwe schets van de maatregelen die Philips voorstelt.
Zijn uitgangspunt is dat de vorst niet financieel afhankelijk mag zijn van beamb-
ten.376 Het verschijnsel is volgens hem te wijten aan geldgebrek van de graaf en
daarommoet een vorst rijk zijn, meent Philips, in het belang van het land en zijn in-
woners.377 De vorst moet ambten als dat van schout, baljuw en dergelijke niet voor
het leven gunnen.378 Philips wijst erop dat schepenen in steden voor bepaalde tijd
worden gekozen en dat het ambt moet circuleren om te voorkomen dat iemand het
voor altijd uitoefent.379 Volgens Philips is het tekenend voor de staat van wanhoop
waarin een land verkeert, als ambten voor onbepaalde tijd worden toebedeeld.380

Hij keert zich verder tegen een opeenstapeling van ambten in één enkele persoon,
in het bijzonder als die persoon een ridder is.381 Ridders zijn nu eenmaal beter be-
dreven in het krijgswezen dan in bestuurlijke aangelegenheden, vindt hij.382
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372 Van Zeben e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 3, p. 317.
373 Casus 3,23. Zie ook hoofdstuk 4.3.
374 Commentaar op D.1,8,3: ‘... quia iura publica omnium publicum non potest prescribi’. Zie Chevrier,

‘Les critères de la distinction’ in Études d’histoire du droit canonique, p. 857.
375 Vooral door Fruin, Wilfert, Berges, Romein en Geurts. Zie de bespreking van hun werken in bijlage 1.

Ook Leupen gaat uitgebreid in op deze aanbevelingen van Philips van Leiden, maar verbindt daar niet
meer de conclusie aan dat Philips de vorming van een ‘ambtenarenstaat’ voor ogen stond. De eerder-
genoemde auteurs doen dat wel.

376 Casus 17,8, casus 47,2 en casus 65,13-14.
377 Casus 17,10. Zie ook de bondige mededeling in Tabula Tractatus 1, 53: ‘Ex paupertate principis reipu-

blicae derogatur maxime’. Beschouwingen hierover ook in casus 5,6, casus 10,4 en casus 45,49.
378 Casus 17,11.
379 Casus 50,4-5.
380 Casus 17,11-12.
381 Casus 32,1 e.v. Hierover uitgebreid Leupen, Philip of Leyden, p. 85-86 en 136.
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Dat ook in hedendaagse literatuur de door Philips gelaakte constructie zo vaak
‘verpanding’ wordt genoemd valt wel te verklaren. De termen pand en verpanden
worden te pas en te onpas gebruikt in de middeleeuwen. Ook in onze tijd wordt
met pand nog op twee dingen geduid. In de eerste plaats is dat de rechtsbetrekking
waarbij een schuldeiser het recht bedingt zich bij voorrang te verhalen op een zaak
van zijn schuldenaar als deze niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. In de
tweede plaats wordt ook die zaak zelf aangeduid als pand, soms als onderpand.
Maar als in de praktijk een zaak in onderpand wordt gegeven – bijvoorbeeld een
reisdocument in een hotel of op een camping – hoeft er nog geen sprake te zijn van
‘pand’. In de middeleeuwen wordt pand in nog veel meer betekenissen gebruikt. Zo
wordt in het middeleeuwse Holland de term ‘afpanden’ gebruikt voor het beslag
leggen op onroerende zaken bij wanbetaling en het desnoods executoriaal verkopen
daarvan.383 In Zeeland wordt deze praktijk ‘panding’ of ‘panden’ genoemd.384 De
(ongetwijfeld geleerde) redacteuren van de Zeeuwse Keur uit 1256 begrijpen wel
dat dit ‘panden’ iets anders is dan het Romeinsrechtelijke pignus inhoudt. Van de
keur is zowel een versie in het Latijn als in de landstaal overgeleverd. Het ‘panden’
in de Dietse versie (art. 81) wordt in de Latijnse uitgave vertaald met pandare (art.
54).385 Met deze vondst wringen de vertalers zich letterlijk in bochten, want dit La-
tijnse woord betekent krommen of buigen en heeft niets te maken met beslagleg-
ging.

6.6 Steden, gilden, openbare werken en openbaar onderwijs

6.6.1 Stadsrechten herroepbaar

Ophet Binnenhof inDenHaag staat een fontein die is gewijd aan deHollandse graaf
Willem ii. Op de voet van de fontein wordt de vorst onder andere omschreven als
‘begunstiger der stedelijke vrijheden’. Een romantische visie. De fontein is dan ook
gebouwd aan het einde van de 19de eeuw naar een ontwerp van architect Pierre Cuy-
pers (1827-1921). Willem ii en zijn opvolgers hebben inderdaad veel stadsrechten
verstrekt aan steden. Maar de ware begunstigden daarbij zijn vooral de graven zelf.
De stadsrechten zijn verstrekt als privilege en er is vrijwel zeker voor betaald door
de steden.386 Veel van de aldus ‘verleende’ rechten zijn in feite ‘verkochte’ rechten en
vallen in Philips’ visie onder de rechten die de vorst niet mag vervreemden.
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382 Casus 62,14-15.
383 Van der Linden, ‘Een nieuw publiekrechtelijk fenomeen in de veertiende eeuw: de Rijnlandse polder’

in Samenwinninge, p. 142.
384 Dekker, Zuid-Beveland, p. 443 en 542. In het Kennemer landrecht wordt panding gebruikt in de be-

tekenis van beslag leggen op een persoon, deze persoon in gijzeling nemen. Zie Allan,Het Kennemer
landrecht, p. 189-190.

385 Kruisheer,Oorkondenboek iii, nr 1135 (p. 91 en 121).
386 Zie Cox, Repertorium van de stadsrechten, p. 21 en De Monté ver Loren-Spruit,Hoofdlijnen, p. 194.
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Philips is behoorlijk kritisch over stadsrechten. Voorbeelden hebben we eerder
in dit hoofdstuk gezien. Zo betoogt Philips dat de verlening van tolvrijdom aan ste-
den beperkt moet blijven tot goederen die een stad nodig heeft voor eigen ge-
bruik.387 Hij hekelt de toepassing van het beginsel ‘stadslucht maakt vrij’ in stads-
rechten.388 En hij wil af van de bepaling in ‘veel’ stadsrechten dat een vrouw zeven
getuigen nodig heeft om een aanklacht wegens verkrachting te kunnen indienen.389

Philips richt zich in de Cura ook tegen het privilege, aan veel steden verleend, dat
een eenstemmig oordeel of meerderheidsbesluit van schepenen ‘vast en gestadig’
moet zijn en door niemand mag worden tegengesproken.390 Dit privilege verklaart
hij ongeldig en daarmee keert hij zich tegen wetgevende bevoegdheid voor een
stadsbestuur. Deze bevoegdheid ligt, al dan niet onder voorwaarden, vast in talrij-
ke stadsrechten.391 In de later dan de Cura zelf geschreven Tabula Tractatus komt
Philips terug op de kwestie en stelt hij iets milder dan in deCura zelf dat stedelijke
wetgeving, die schadelijk kan uitwerken, door de vorst moet worden herroepen.392

Philips brengt het door hem gelaakte privilege direct in verband met ongeregeldhe-
den op Walcheren in 1358. De stad Middelburg beroept zich dan op het privilege
om een conflict met ambachtsheren te kunnen beslechten.393

Stadsrechten moeten dus herroepen kunnen worden in de visie van Philips. We
zien hem hier ver vooruitlopen op de gedecentraliseerde eenheidsstaat van Thor-
becke uit de 19de eeuw. Ook nu nog zijn gemeenten weliswaar autonoom, maar
overigens onderworpen aan de landelijke wetgever. Hiervoor hebben we al gezien
dat Philips een stad als Leiden ook beschouwt als een respublica.394 Maar uit zijn
kijk op stadsrechten wordt glashelder dat hij deze stedelijke respublica beschouwt
als integraal onderdeel, als afgeleide, van de landelijke respublica, geleid door de
vorst. Philips deelt deze visie met een tijdgenoot als Baldus. Feit is dat de steden
zich juridisch gezien in de middeleeuwen veel sterker ontwikkelen tot echte geor-
ganiseerde rechtsgemeenschappen dan het land als geheel. Het stadsbestuur zet zich
actief en van rechtswege in voor de behartiging van belangen van de leden van deze
gemeenschap, de poorters. Zo kunnen poorters elders, buiten de stad, worden aan-
gesproken voor de schulden van medepoorters. Als dat gebeurt verleent het stads-
bestuur hen bijstand. Rechten als deze gelden, anders dan op het platteland, voor
alle poorters, ongeacht hun status als edele of niet-edele en ongeacht hun grondbe-
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387 § 3.3.
388 § 3.4.
389 § 5.1.
390 Casus 80,4: ‘… quicquid scabini illius oppidi iudicaverint concorditer vel maior pars eorum, erit fir-

mum et ratum …’.
391 Zie bijvoorbeeld art. 69 van het Haarlemse stadsrecht uit 1245 (Kruisheer,Oorkondenboek ii, nr 672-

673), art. 61 van het hierop gebaseerde Alkmaarse stadsrecht uit 1254 (Kruisheer,Oorkondenboek ii,
nr 1009) en art. 54 van het Delftse stadsrecht uit 1246, ook grotendeels gebaseerd op het Haarlemse
stadsrecht (Kruisheer,Oorkondenboek ii, nr 680).

392 Tabula Tractatus 3,64.
393 Hierover uitgebreid Leupen, Philip of Leyden, p. 138-142 en 234-235. Zie ook hoofdstuk 4.5. Philips

verwijst naar deze kwestie in casus 49,9-13.
394 In hoofdstuk 1.3.
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zit. De aard van deze rechtsgemeenschap van de stedelijke burgers is met subtiel ge-
voel voor de verhoudingen in de middeleeuwen wel omschreven als een ‘quasi
maagschap’, een quasi familieband.395

In Philips’ tijd is deze stedelijke ontwikkeling actueel in grote delen van het kei-
zerrijk en vooral in het noorden van Italië. Daar ontwikkelen steden zich tot auto-
nome stadstaten. Reeds Azo kent aan steden regeringsmacht toe, maar tracht deze
toch te beperken. Zo maakt hij onderscheid tussen private en publieke zaken in
eigendom van steden en beredeneert welke van deze zaken wel en welke niet ver-
vreemd mogen worden. In principe is vervreemding verboden, tenzij dat het pu-
bliek belang dient en dan nog uitsluitend na toestemming van de poorters van een
stad. Bartolus acht vervreemding van stedelijke eigendommen slechts toegestaan als
deze geen betekenis hebben voor het publiek belang. Baldus verbiedt steden fisca-
le bevoegdheden te vervreemden omdat zij daarmee afbreuk zouden doen aan de
uiteindelijk op de keizer terug te voeren regeringsmacht.396

Hoezeer Philips de graaf beschouwt als de eigenlijke machthebber in de steden
blijkt uit zijn aanbeveling dat de vorst in elke stad een jurist moet aanstellen die in
staat is geschillen te beslechten, zoals volgens hem het geval is in Frankrijk, Enge-
land, Vlaanderen ‘en andere geordende landen’. Zo kan het gebruik van gewoonte-
recht teruggedrongen worden, meent hij.397 Tegenover deze ‘geordende landen’
stelt hij elders in zijn Cura Duitsland. Daar wordt het geleerde recht niet zo beoe-
fend als in Frankrijk, schrijft Philips, waardoor het behartigen van het belang van
de respublica niet goed uit de verf komt.398 De veronderstelling dat Philips dit ne-
gatieve oordeel ook van toepassing acht op Holland – formeel onderdeel van het
Duitse rijk – ligt voor de hand, al schrijft hij dat niet.399Wel komt hij elders nog eens
terug op de noodzaak in de steden van Holland en Zeeland een rechter te benoe-
men, die in staat is geschreven recht toe te passen.400

Philips deelt zijn kritiek op het verlenen van rechten aan steden met andere
middeleeuwse juristen. Zij baseren hun angst op een tekst uit het Romeinse recht.
Daarin wordt de vraag opgeworpen of aan een municipium (een plaatselijke ge-
meenschap) grond in vruchtgebruik (usus fructus) kan worden gegeven. Zo’n ge-
meenschap overlijdt immers niet, waardoor het vruchtgebruik een eeuwig karakter
kan krijgen en het eigendomsrecht, waarvan het is afgeleid, waardeloos dreigt te
worden. De Digestentekst noemt het daarom heersende leer dat het vruchtgebruik
voor honderd jaar moet worden verstrekt, omdat dit de levensgrens van een hoog-
bejaard mens is.401
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395 De Monté ver Loren-Spruit, Hoofdlijnen, p. 200 en Berkenvelder, Stedelijk burgerrecht en burger-
schap, p. 673-674.

396 Riesenberg, Inalienability, p. 45-46.
397 Casus 60,31.
398 Casus 6,14.
399 Feenstra, Philip of Leyden, p. 67-68.
400 Casus 70,12.
401 D.7,1,58.
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6.6.2 Gilden

De angst van de middeleeuwse juristen geldt niet slechts steden, maar corporaties
in het algemeen. Behalve stedelijke gemeenschappen kunnen dat ook gilden of an-
dere broederschappen zijn. Gilden zijn nauw verbonden met de opkomst van ste-
den in de middeleeuwen. In wezen zijn het eedgenootschappen en als zodanig ty-
pisch voor de middeleeuwen. Overal proberen heersers ze in hun macht te krijgen,
want een eedgenootschap, coniuratio,402 slaat al snel om in conspiratio, in samen-
zwering. Dat woord, samenzwering of aliances, gebruikt Philippe de Beaumanoir
als hij omstreeks 1280 al over dit fenomeen schrijft in zijnCoutumes de Beauvaisis.
Hij beschrijft hoe genootschappen worden opgericht waarvan de leden ‘zweren of
garanderen of overeenkomen dat zij niet meer zullen werken voor zo’n lage prijs
als vroeger, maar die prijs op eigen gezag zullen verhogen’. Wie zich niet bij zo’n
alliantie aansluit wordt bedreigd, schrijft Beaumanoir. Hij ziet dit optreden als een
aanslag op het publiek belang (l’intérêt commun) omdat het risico bestaat dat er niet
meer wordt gewerkt. De vorst en andere heren raadt hij aan lieden die zulke af-
spraken maken in het gevang te gooien en ze te beboeten met 60 sous. In het Frank-
rijk van die tijd is dat de normale boete voor het maken van inbreuk op de openba-
re orde, destijds de publieke vrede genoemd.403

Ook Philips van Leiden trekt fel van leer tegen het maken van onderlinge prijsaf-
spraken door ambachtslieden en handelaren. We zijn eerder al uitgebreid ingegaan
op zijn tirade tegen deze afspraken in casus 37.404 Voorzover beroepsgroepen het
recht daartoe hebben verworven verwerpt hij dat als strijdig met het publiek belang.
Ook elders in zijnCura besteedt Philips aandacht aan de gilden. Zo laakt hij een pri-
vilege dat wevers en vollers (wolkammers) uit Leiden het alleenrecht geeft te wer-
ken in een straal van enkele mijlen rond de stad, met uitsluiting van anderen. Het
gaat om een privilege uit 1351, dat in 1355 wordt vernieuwd. Philips meent dat het
in het kader van de revocatio generalis van dat laatste jaar herroepen had moeten
worden.405 Hij heeft hier een punt. Graaf Willem iii vaardigt al in 1312 een verbod
uit op het oprichten van gilden.Het verbod richt zich specifiek op de situatie in Lei-
den, waar volgens de graaf ‘alrehande luyden’ zich in gilden hebben verenigd.406

Gilden staan aan de basis van zelfbestuur in steden, met name in Noord-Italië en
Frankrijk.407 Soms eisen ze de heerschappij volledig op, zoals gebeurt in Straatsburg
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402 Ook Philips van Leiden gebruikt deze term als hij op de gilden doelt. Zie casus 37,3. Hij doet dat in
navolging van het Romeinse recht, te weten C.4,59,2.

403 Les coutumes de Beauvaisis, c. 30 § 883-884. Zie ook Mollat-Wolff, Ongles bleus, Jacques et Ciompi,
p. 46-47. Eenmin of meer verwante problematiek stelt Beaumanoir eveneens aan de orde, te weten spe-
culatie. Hij waarschuwt voor het opkopen van graan en wijn in tijden van schaarste met de bedoeling
deze op te slaan, zodat de prijs ervan stijgt. Ook in dit geval moet het publiek belang prevaleren boven
‘de wens van hen die willen profiteren van slechte tijden’. Zie Les coutumes de Beauvaisis, c. 49 § 1511.

404 In hoofdstuk 2.2.
405 Casus 42,5-6. Zie Leupen, Philip of Leyden, p. 130-131 en nt 264.
406 Van Mieris,Groot charterboek ii, p. 122 (28 februari 1312).
407 Burns,Medieval Political Thought, p. 162.
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tegen het midden van de 14de eeuw. Ze doen dat als het stadsbestuur zich keert te-
gen de vervolging van joden, die door delen van de bevolking verantwoordelijk
worden gehouden voor de pestepidemie die door Europa raast. De gilden weten het
zittende bestuur te vervangen door een nieuw, dat wel bereid is de volkswil uit te
voeren. Begin 1349, nog voor de pest de stad heeft bereikt, worden de 2000 joodse
Straatsburgers naar een executieplaats gebracht waar ze kunnen kiezen tussen be-
kering tot het christendom of de brandstapel.408

Philips, een bereisd man, draagt niet alleen kennis van de situatie in Frankrijk.
Hij ziet een bui hangen. In zijn werk betoogt hij dat ‘herbergiers, bakkers en graan-
handelaren’ niet met het stadsbestuur mogen worden belast.409 In Utrecht zijn de
gilden buitengewoon machtig. Sinds het laatste kwart van de 13de eeuw proberen ze
met wisselend succes het bestuur van de stad in handen te krijgen. In 1304 slagen ze
daar formeel in. Bisschop Gwijde van Avesnes vaardigt dan de zogenaamde Gil-
denbrief uit die de gilden grote invloed geeft op de samenstelling van het stadsbe-
stuur. Gwijde doet dat onder druk van de aanwezigheid van Vlaamse troepen in
Utrecht. In de Vlaamse steden hebben de gilden veel macht, zeker na de Gulden-
sporenslag, de overwinning van de Vlamingen op troepen van de Franse koning in
1302.410 DeUtrechtse Gildenbrief wordt in 1341 in uitgebreide vorm bevestigd, dit-
maal onder druk van de weggekwijnde zelfstandigheid van het Sticht, waar de gro-
te Hollandse invloed als knellend wordt ervaren.411 De gilden worden dan nog
machtiger en zullen die positie behouden tot in de 16de eeuw.412 In Utrecht bestaat
in Philips’ tijd feitelijk de door hem aangevochten situatie dat ‘herbergiers, bakkers
en graanhandelaren’ met het stadsbestuur zijn belast. Philips zinspeelt daarop in
zijn werk als hij, schrijvend over de Hollands-Utrechtse oorlog van 1374-1375, niet
zozeer de Utrechtse bisschop neerzet als de tegenstander van de Hollandse graaf,
als wel het stadsbestuur van Utrecht.413

Schrijvend over Philips’ werk hebben nogal wat auteurs beweerd dat deze zich
tegen de gilden keert om sociale redenen. Fruin verklaart Philips’ afkeer van gilden
uit het feit dat de schrijver van deCura een ‘burger-aristocraat’ is, die meent dat ‘de
deftigste burgers de regeering zullen uitmaken’. Gilden zijn opgericht om ‘de lage-
re klasse der stadsbevolking door samenwerking gehalte en invloed te verschaffen’,
aldus Fruin.414 Ook Romein legt een verband tussen Philips’ kritiek op gilden en
het feit dat deze ‘burger-aristocraat’ is.415 Volgens Pikkemaat moest Philips de gil-
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408 Tuchman, A Distant Mirror, p. 113-114.
409 Casus 36,3.
410 Van den Hoven van Genderen, ‘Op het toppunt van de macht’ in De Bruin e.a. (red.), Een paradijs vol

weelde, p. 113-116.
411 Zie voor deze kwestie hoofdstuk 2.6.
412 Van den Hoven van Genderen, ‘Op het toppunt van de macht’ in De Bruin e.a. (red.), Een paradijs vol

weelde, p. 126-127 en 132-133.
413 Zie hoofdstuk 3.7.
414 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’, p. 157-158. In de ‘Inleiding’ bij de editie van de Cura uit 1915 staat

dit op p. lxii.
415 Romein, ‘Filips van Leiden’, p. 24.
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denwel zien als een vehikel voor het ‘minder ontwikkelde volk’.416 De opkomst van
gilden heeft zeker te maken met de ‘sociale kwestie’ in de middeleeuwen. Maar Phi-
lips’ kritiek, die hij deelt met andere geleerde juristen uit zijn tijd, is primair be-
stuurlijk-juridisch van aard. Zij komt erop neer dat de vorst bestuursmacht, zeg-
genschap, niet definitief uit handen moet geven. Niet aan ambtenaren, niet aan
steden en niet aan gilden. In Utrecht gebeurt dat wel en bewilligt de bisschop zelfs
in het toenemen van de macht van de gilden. Het ligt veel meer voor de hand dat
Philips zijn vorst, de graaf van Holland, voorhoudt het in eigen land nooit zo ver te
laten komen. Hij wijst in zijnCura op gebeurtenissen in Dordrecht, waar de plaat-
selijke magistraten het veld moeten ruimen voor ‘anderen’.417 Hij moet wel doelen
op het jaar 1367, als het patriciaat van Dordrecht wordt verdreven door de opko-
mende burgerklasse en de gilden invloed weten te verwerven op het stadsbestuur.
Graaf Albrecht weet deze ontwikkeling in 1369 weer terug te draaien.418

6.6.3 Openbare werken

‘Niemand’ kan zich volgens Philips van Leiden onttrekken aan de verplichting tot
onderhoud van havens en het uitbaggeren van vaarwegen. Hij stelt deze ‘publieke
werken’, zoals hij ze noemt, op één lijn met het bouwen en onderhouden van stads-
muren.419 Het gaat hier primair om een verplichting voor burgers, uit te oefenen in
het belang van de respublica, en daarmee in feite om een grafelijk recht. De vorst kan
deze verplichting vorderen in het belang van de gemeenschap. Dat Philips nogal
wat woorden wijdt aan deze verplichting duidt op het niet goed functioneren ervan
in de praktijk. Hij duikt niet diep in de details, maar bekend is dat bij de exploita-
tie van de in Holland zo belangrijke sluizen noodgedwongen particulier kapitaal
wordt ingezet. De sluisgelden in Gouda bijvoorbeeld maken deel uit van de rech-
ten van de heren van Blois, die hun gebied in leen houden van de graaf. Als Guy van
Blois in 1397 zonder wettige erfgenamen overlijdt vervallen deze rechten weer aan
de Hollandse graaf. De inning van de sluisgelden in Gouda blijkt in de 14de eeuw
door de rentmeester van de heren van Blois te zijn verpacht aan vooraanstaande ste-
delingen. Kennelijk zijn alleen rijke poorters in staat het financiële risico van de ex-
ploitatie van de sluis te dragen. Dat risico bedraagt aanvankelijk 150 pond per jaar,
maar loopt in enkele decennia op tot 1000 pond per jaar. In de rekeningen wordt
met regelmaat melding gemaakt van reparaties aan de sluis. Mede in verbandmet dit
risico vertonen de jaarlijks betaalde pachtsommen in de administratie van de heren
van Blois een grillig verloop.420

Hier zien we een praktijkvoorbeeld van toepassing van het profijtbeginsel, zoals

214 6 van ambten tot zout

416 Pikkemaat, ‘Philips van Leiden, de eerste magistraat’, p. 41.
417 Casus 61,11.
418 Leupen, Philip of Leyden, p. 146-147.
419 Casus 73,1-2 met verwijzing naar casus 13,2, waar hij de verplichting met betrekking tot de stadsmu-

ren behandelt. Zie voor deze laatste kwestie ook hoofdstuk 5.5.
420 De Boer,Graaf en grafiek, p. 320-325.

06 Timmer 149-217:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:18 PM Pagina 214



dat ook al ter sprake is gekomen in verband met het wegenonderhoud.421 De rijke
poorters, veelal betrokken bij handel en nijverheid, hebben alle belang bij goede ha-
venwerken. Philips lijkt deze oplossing weliswaar niet optimaal te vinden, maar
wijst toch op het belang van een voorkeursbehandeling voor degenen ‘die de res-
publica bevorderen’, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de bouw van muren. In
veel steden wordt jaarlijks een openbare mis voor ze opgedragen, deelt hij mee. Ter
ere van God, maar ook ter ontwikkeling van de respublica, stelt hij vast.422 Zulke
mensen verdienen het ook te worden genoemd in de gedenkboeken van de stad,
schrijft hij.423 Zo bekeken is een investering in verdedigings- en havenwerken ook
een investering in het eigen zielenheil. Maar voor alle zekerheid wijst Philips ook
nog op de mogelijkheid dat het stadsbestuur rijke inwoners dwingt om geldlenin-
gen te verstrekken voor de financiering van openbare werken.424

6.6.4 Openbaar onderwijs

Op het eerste gezicht lijkt bij onderwijs nauwelijks sprake van een recht van de
vorst, maar de schijn bedriegt hier. In werkelijkheid is in het middeleeuwse Hol-
land op onderwijsgebied namelijk wél sprake van de concessionarissen, die Philips
van Leiden zo node mist bij bijvoorbeeld de zoutwinning. In de wat grotere steden
is een scholasticus of scholaster belast met de instandhouding van de stedelijke La-
tijnse school, vrijwel overal gesticht door de kerk en oorspronkelijk verbonden aan
kerken en kapittels. Deze scholaster kan zichzelf belasten met het geven van onder-
wijs of daarvoor personeel in dienst nemen. Zijn inkomsten haalt hij uit het school-
geld van de scholieren, zoals in Leiden, Dordrecht en Gouda.425 Wat betreft die
laatste stad wordt uit bronnen uit de vroege 15de eeuw duidelijk wat de precieze po-
sitie is van deze scholaster. Hij is rechthebbende op grond van een concessie van de
landsheer, die in dit speciale geval bij wijze van gunst de inkomsten uit de school
aan de scholaster schenkt.426 Er is dus wel degelijk sprake van een recht van de vorst,
dat deze aan anderen uitgeeft.
Philips stelt zich op het standpunt dat ‘schoolmeesters’ (magistri scholarum)

goed bezoldigd moeten worden. Als de belangstelling voor het vak zou afnemen
zou dat tot grote publieke schade leiden, meent hij.427 Mogelijk doelt hij op de gra-
felijke praktijk om vertrouwelingen te begunstigen met dit kennelijk lucratieve
recht. In Philips’ eeuw stelt Willem iii zijn klerk Claes Merre aan als het hoofd van
de school in Leiden. Willem iv begunstigt hem bovendien nog eens met de inkom-
sten van de school in Delft. Onder Willem iii krijgt Claes Merre ook nog eens een
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421 In § 3.1 van dit hoofdstuk.
422 Casus 85,32-33.
423 Casus 13,3.
424 Casus 51,22.
425 Nauwelaerts, ‘Scholen en onderwijs’ in Algemene Geschiedenis der Nederlanden 4, p. 366-371.
426 Goudriaan e.a., ‘Rijk liefdewerk in een arme stad’ in Abels e.a. (red.),Duizend jaar Gouda, p. 159.
427 Casus 6,19-20.
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geestelijke prebende en een jaargeld. Willem iv doet daar later nog een schepje bo-
venopmet jaargelden en andere privileges.428 Deze klerk wordt kortom rijkelijk be-
dacht door de graven. Claes Merre is één van de deskundigen in de directe omge-
ving van de graven. Voor Willem iv treedt hij zelfs op als ondertekenaar van
oorkonden als de graaf niet in Den Haag verkeert.429

In Philips’ tijd is het niet steeds vanzelfsprekend dat de vorst het recht op on-
derwijs uitoefent. In de Duitse landen en in Vlaanderen is sprake van een ware
schoolstrijd tussen het wereldlijke gezag en de kerk, die zich beroept op haar ius
scholarum, haar recht om als monopolist scholen te stichten en in stand te houden.
In het Duitse rijk komt in het midden van de 14de eeuw de keizer zelf eraan te pas
om steden het recht te verstrekken scholen op te richten.430 Philips ziet zo’n actief
optreden ookweggelegd voor deHollandse graaf. Hij laat zich lovend uit overWil-
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428 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 107.
429 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 113.
430 Genzmer, ‘Kleriker als Berufsjuristen im späten Mittelalter’ in Études d’histoire du droit canonique, p.

1212-1215.

Stadsschool. Titelpagina
van de Latijnse grammatica
van Martinus van Gouda uit
1509. (Koninklijke Biblio-
theek Brussel).
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lem iv omdat deze graaf de scholing bevordert van geleerden en luistert naar hun
adviezen.431 In de aanbiedingsbrief voor graaf Willem v bij de oorspronkelijke ver-
sie van zijn Cura spreekt Philips de hoop uit dat de universiteit van Orléans, die
vroeger veel studenten uit het graafschap Holland mocht ontvangen en deze nu
moet missen, hen in de toekomst weer mag verwelkomen.432

Op enkele plaatsen in zijnCura breekt Philips ook een lans voor het bevorderen
van de volksgezondheid in de steden. Hiervoor hebben we al gezien hoe hij de ver-
vuiling van water door ververijen laakt.433 Hij spreekt zich ook uit voor de aanwe-
zigheid van artsen in dichtbevolkte gebieden. Men heeft er daar recht op, evenals de
vorst recht heeft op zijn eigen medicus, zo schrijft Philips veelzeggend.434 Kenne-
lijk duidt deze toevoeging erop dat hij ook hier actief optreden van de vorst gewenst
acht.
Al het voorgaande overziende moeten we vaststellen dat Philips zeker geen aan-

hanger is van opvattingen die onder omstandigheden onafhankelijkheid toeschrij-
ven aan steden. Bartolus bijvoorbeeld onderscheidt wel degelijk onafhankelijke ste-
den en meent dat deze vrij zijn zelf te beslissen of en welke zaken zij vervreemden.
Bartolus wijst er weliswaar op dat in het algemeen steden geen rechten kunnen ver-
kopen, omdat dit voorbehouden is aan vorsten.Maar dat ligt anders als een stad niet
onderworpen is aan paus of keizer (‘… sed dico quod in istis civitatibus quae non
cognoscunt superiorem papam vel principem quod illae possunt’). Zo’n stad moet
wel eerst een eigen wet uitvaardigen om te bepalen wat er verkocht kan worden, en
vervolgens kan zij verkopen (‘... fieret primo lex municipalis quod possit vendi et
postea vendatur’).435 Alleen al de eigen wetgevende bevoegdheid van steden, waar-
voor Bartolus pleit, moet Philips van Leiden een doorn in het oog zijn. Bartolus had
hierbij wel het oog op de stadstaten in het noorden van Italië. Hun onafhankelijke
positie laat zich niet vergelijken met de positie van Hollandse steden, die deel uit-
maakten van het graafschap.
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431 Casus 60,19.
432 Ervan uitgaande dat het inderdaad Philips is die deze aanbiedingsbrief in naam van de universiteit

schrijft. Zie daarvoor hoofdstuk 1.1.
433 In § 2.3 van dit hoofdstuk.
434 Casus 71,8.
435 Commentaar van Bartolus op D.45,1,137 § 6 en op D.43,8,2. Zie Vegting, Publiek domein en zaken

buiten den handel, p. 76-77 enDomaine public et res extra commercium, p. 75-76.

06 Timmer 149-217:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:18 PM Pagina 217



7 Conclusies: Philips en zijn
werk op waarde geschat

Je kunt iemand het graf in prijzen. De historicus Robert Fruin vergelijkt Philips van
Leiden in 1864 met grote denkers als Macchiavelli, Montesquieu en Rousseau. Zijn
vakgenoot Jan Romein valt hem daarin in 1938 volmondig bij.1 De Leidse hoogle-
raar Van Vollenhoven oppert in 1930 de mogelijkheid om het begin van de studie
van het staatsrecht te leggen bij Philips van Leiden en noemt hem in één adem met
Dante en William of Ockham.2 Deze oudere literatuur bewijst zoveel eer aan Phi-
lips van Leiden dat het zicht op zijn werkelijke betekenis ontnomen wordt. En die
betekenis is er wel degelijk. Philips werkt in de traditie van de postglossatoren, mid-
deleeuwse geleerde juristen die proberen een brug te slaan tussen het inheemse
recht van hun tijd en het door hen als superieur beschouwde Romeinse recht. Ver-
gelijking van het werk van Philips van Leiden met dat van erkend grote tijdgenoten
van hem als Bartolus, Baldus en Lucas de Penna leert dat de Leidse geleerde welis-
waar niet zo fraai en zeker niet zo systematisch schrijft als deze beroemdheden,
maar overigens wel dezelfde problematiek aan de orde stelt als zij. Dat is een be-
langrijke eerste conclusie waarmee recht wordt gedaan aan Philips. Zo valt te ver-
klaren waarom de gezaghebbende historicus Ernst Kantorowicz Philips aanhaalt
naast middeleeuwse rechtsgeleerden als Accursius, Azo, Bartolus en Baldus.3 Ook
de historicus Walter Ullmann trekt in zijn werk over de beoefening van het geleer-
de recht in de middeleeuwen een vergelijking tussen Philips van Leiden en ‘voor-
treffelijke’ rechtsgeleerden in Italië en Frankrijk.4

Nogmaals, in termen van scherpte en systematiek gaat een vergelijking van het
werk van Philips met dat van deze rechtsgeleerden mank. Maar ook dat valt te ver-
klaren. De beroemd geworden juristen in de middeleeuwen werken in een relatief
veilige, academische omgeving. Philips van Leiden schrijft zijn Cura in de ruwe
werkelijkheid van het alledaagse leven. Hoe ruw die omgeving is blijkt wel uit een
incident dat hijzelf beschrijft in zijn werk. GraafWillem v, tot wie hij zich richt met
zijn tractaat, wenst in 1355 persoonlijk de brand te steken in zijn secretaris, omdat
deze zich onwaardig jegens de kerk zou hebben gedragen.5 Alleen al een incident

1 Zie voor het werk van Fruin en Romein bijlage 1.3 en 1.6.
2 Zie hoofdstuk 1.4.
3 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 175. Zie bijlage 1.1.
4 Ullmann, Law and politics in the Middle Ages, p. 114-115. Zie ook bijlage 1.12.
5 Casus 70,20. Philips deelt niet mee of de beklagenswaardige medewerker van de vorst inderdaad ver-
brand is. Zie voor deze kwestie en een mogelijk verband metWillems latere krankzinnigheid ook Leu-
pen, Philip of Leyden, p. 133
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als dit kan verklaren waarom Philips zich nogal eens cryptisch uitdrukt als hij be-
paalde hervormingen in het graafschap bepleit. Hier is een tweede conclusie op zijn
plaats. Philips’ tractaat komt tot stand in en richt zich op een reëel bestaande wer-
kelijkheid in zijn tijd en voor hem als schrijver brengt dat risico’s en beperkingen
met zich mee.
Concreet stelt Philips van Leiden dat het de taak van de overheid is – en in zijn

tijd is dat de vorst – om het publiek belang te behartigen. Om dat waar te kunnen
maken moet hij eerst aantonen dat de graaf van Holland meer is dan een traditio-
nele leenman van de Duitse keizer. De graaf is volgens Philips als lagere vorst wel-
iswaar gebonden aan het Romeinse en het canonieke recht, maar heeft overigens het
recht om in eigen land op te treden zoals de keizer dat doet in het keizerrijk. Dewij-
ze waarop Philips dit onderbouwt is bijzonder. De gangbaremiddeleeuwse leer, ge-
baseerd op de pauselijke decretale Per venerabilem, is voor hem onbruikbaar. Deze
decretale zegt dat de koning van Frankrijk keizer is in zijn eigen land, maar maakt
ook duidelijk dat een graaf geen aanspraak kan maken op dit recht.6 Philips voert
daarom bewijs op basis van een glosse van Accursius, waarin staat dat het keizer-
rijk verscheurd is. Dat hij deze glosse volledig uit zijn oorspronkelijke verband rukt
is niet ongewoon in de middeleeuwen.7 Belangrijk is dat Philips hiermee een eigen
leerstuk ontwikkelt om de onafhankelijkheid van lagere vorsten te verdedigen. Er
zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat juristen voor hem deze zelfde weg hebben
bewandeld. Wel is duidelijk dat na hem dit leerstuk ook nog wordt toegepast, en
wel door Jacobus Rebuffus (†1428).8 De tijd zal leren of het houdbaar is, maar
voorlopig staat Philips in een modern standaardwerk te boek als de jurist die het
leerstuk van de zelfstandige koning heeft ‘uitgebreid tot hertogen, graven en ba-
ronnen’9, al brengt hij voor lagere vorsten beperkingen aan op die zelfstandigheid.
Dit is een derde conclusie die kan worden getrokken over Philips en zijn werk.
Een vierde conclusie luidt dat Philips er niet op uit is de absolute macht bij zijn

vorst te leggen. In oudere literatuur wordt soms eenzijdig de nadruk gelegd op Phi-
lips’ streven om de positie van zijn vorst te versterken. Omstreeks het midden van
de 20ste eeuw wordt Philips nog getypeerd als ‘een overtuigd voorstander van het
absolutisme als de enige waarborg van orde en rechtszekerheid’.10 In werkelijkheid
is versterking van de rol van de vorst voor Philips geen doel op zich, maar een mid-
del om te komen tot betere behartiging van het publiek belang. Verder betekent het
in dit verband nogal wat dat Philips een lagere vorst als een graaf gebonden acht aan
Romeins en canoniek recht. Als hij inderdaad de eerste is die het leerstuk van de
zelfstandige koning uitbreidt tot lagere vorsten, dan introduceert hij daarmee te-
vens een vroege voorloper van een ‘constitutioneel’ bestel. Hij beperkt immers de
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6 Zie hoofdstuk 5.1 en 5.3.
7 Zie hoofdstuk 3.2.
8 Zie hoofdstuk 5.3.
9 Wolf, ‘Die Gesetzgebung’ in Coing (red.),Handbuch der Quellen, deel i, p. 533. Zie noot 34 in hoofd-
stuk 5.3.

10 Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, deel I tot 1581, p. 123. Zie hoofdstuk 1.4 en bijlage 1.1.
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handelingsvrijheid van de vorst door deze te binden aan in zijn ogen ‘hoger’ recht
als het Romeinse en het canonieke.11 Als die twee elkaar tegenspreken gaat voor
hem het canonieke recht voor. Toernooien verklaart hij buiten de orde op grond
van een canoniekrechtelijke regel, hoewel ze volgens de leges zijn toegestaan.12 Ook
vindt hij dat de vorst – in zijn tijd belast met zowel wetgeving, bestuur als recht-
spraak – een einde moet maken aan het werken met zeven getuigen in de rechtsple-
ging. Philips beroept zich daarvoor op een voorschrift in het canonieke recht, waar-
mee een Romeinsrechtelijke regel buiten werking wordt verklaard.13

Dat er naar hem niet wordt geluisterd en dat men in de praktijk gewoon met ze-
ven getuigen blijft werken doet hier minder ter zake. Het gaat erom dat Philips –
ondanks het rommelige en weinig systematische karakter van zijn werk – wel de-
gelijk een visie ontwikkelt op een volgens hem gewenst stelsel. Voor ons is het nu
vanzelfsprekend dat de regering bij haar handelen gebonden is aan en beperkt
wordt door de Grondwet. In de middeleeuwen is daarvan geen sprake en als een ju-
rist in die situatie toch zoekt naar een vorm van binding – hoe primitief en beperkt
ook – getuigt dat van visie. We zullen nog wel onder ogen moeten zien dat Philips
deze visie buitengewoon star hanteert en blind is voor reëel bestaande alternatieven
in zijn tijd die het binden van de vorst aan recht kunnen vergemakkelijken.
Dat Philips een visie heeft valt ook af te leiden uit de aard van de rechten die vol-

gens hem in handen van de vorst moeten blijven om het publiek belang te beharti-
gen. Vrijwel al deze rechten hebben een gemeenschappelijk, tweeledig kenmerk. Zij
leveren inkomsten op voor de fiscus en zij stellen de vorst in staat macht uit te oe-
fenen over anderen. Philips schrijft dit dubbele kenmerk expliciet toe aan het veer-
recht. De vorst kan geen inkomsten uit veren overdragen, tekent hij op. Zij zijn een
teken van zijn heerschappij en verschaffen inkomen voor de fiscus.14 De laatste op-
vatting is natuurlijk bestemd om het kortetermijndenken van de vorst te keren. In
de praktijk verkopen de graven rechten als zij acuut geld nodig hebben, waarmee
zij een inkomstenbron voor de lange termijn verspelen. Maar wat Philips duidelijk
veel meer dwarszit is dat zij daarmee ook zeggenschap uit handen geven. In zijn
maatschappijvisie is geen plaats voor wat tegenwoordig het middenveld heet, een
maatschappelijke laag tussen overheid enmarkt waar zelfstandige bestuursorganen,
stichtingen en publiekrechtelijke bedrijfsorganen zeggenschap uitoefenen. De
vroege voorloper van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie – het middeleeuwse
gildenwezen – krijgt er in Philips’ Cura genadeloos van langs.15 Als de graaf dan
toch zo nodig het tafelzilver te gelde wil maken moet hij dat maar doen in de vorm
van het verlenen van concessies, zo beveelt Philips aan. Op die manier houdt hij in
ieder geval de uiteindelijke zeggenschap als rechten worden uitgeoefend. Een dui-
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11 Zie hoofdstuk 5.4.
12 Zie hoofdstuk 2.4.
13 Zie hoofdstuk 6.5.1.
14 Casus 38,7: ‘... in signum dominationis et etiam lucri fiscalis causa ...’. Zie hoofdstuk 2.1.
15 Zie hoofdstuk 2.2 en hoofdstuk 6.6.2.
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delijk voorbeeld hiervan vormt de verpachting van tollen in Philips’ tijd. Aan deze
praktijk geeft hij volledig zijn zegen.16

Het probleem dat Philips hiermee aanroert is dat van de legitimiteit van machts-
uitoefening. Hij vindt dat het uitoefenen van zeggenschap over inwoners van het
land bij voorkeur direct moet uitgaan van de vorst. Als dat niet mogelijk is moet het
in elk geval terug te voeren zijn op de vorst. Met dit legitimiteitsvraagstuk loopt
Philips vooruit op de in de moderne rechtsgeleerdheid ontwikkelde leerstukken
omtrent het legaliteitsbeginsel en het wetsbegrip. Een behandeling van deze ge-
compliceerde leerstukken valt buiten het bestek van dit werk, maar wat de leer-
stukken zeggen is dat overheidsoptreden jegens burgers – of in een wat beperktere
visie overheidsoptreden dat burgers verplichtingen oplegt – gebaseerd moet zijn op
een wet. De wet wordt gesteld door de formele wetgever, dat wil zeggen regering
en Staten-Generaal gezamenlijk, waarmee het uitoefenen van zeggenschap over
burgers uiteindelijk democratisch gelegitimeerd wordt door de volksvertegen-
woordiging.17 In één concreet geval schrijft de Grondwet dat zelfs expliciet voor.
Belastingen van het Rijk moeten worden geheven uit kracht van een wet.18 Deze
bijzondere bepaling grijpt terug op de middeleeuwse situatie, waarin de graaf moet
overleggen met vertegenwoordigers van de bevolking over de ‘bede’.19 In de huidi-
ge situatie betekent het dat de regering voor belastingmaatregelen steeds te rade
moet gaan bij de Staten-Generaal als medewetgever. Bij de grondwetsherziening
van 1983 wilde de regering deze bepaling schrappen, maar de Tweede Kamer ver-
hinderde dit met gebruikmaking van haar recht op amendement.
Met het voorgaande wil uiteraard niet gezegd zijn dat Philips van Leiden een le-

galiteitsbeginsel propageert. Zo’n beginsel kan pas opkomenmet het groeien van de
democratische rechtsstaat. Maar Philips blijkt zich wel druk te maken over het uit-
oefenen van zeggenschap door lieden die daarvoor in zijn ogen niet of onvoldoen-
de gelegitimeerd zijn. En als we dan kijken naar de praktische gevolgen van zo’n
opstelling loopt de cirkel tussen toen en nu weer rond. Ook in onze tijd menen ad-
viseurs dat ‘bepaalde rechten’ vanwege dit legitimiteitsvraagstuk niet mogen wor-
den vervreemd. Zo adviseert de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in 2003 aan
de regering om geen verordenende bevoegdheden te verlenen aan zelfstandige be-
stuursorganen.20 Deze zbo’s zijn verzelfstandigde delen van de Rijksdienst, die be-
last zijn met specifieke uitvoerende taken. Ze hebben geen eigen democratische le-
gitimatie. Daarmee doorbreken ze het uitgangspunt bij de inrichting van het
openbaar bestuur dat de uitvoerende macht wordt gecontroleerd door rechtstreeks
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16 Zie hoofdstuk 6.3.3.
17 Belangrijke stappen in de hier beschreven doctrine vormen het werk van J.T. Buijs, De Grondwet,
Arnhem 1883, 1887, 1888 (drie delen) en van F.R. Böhtlingk,Het wetsbegrip in Nederland, Alphen aan
den Rijn 1966. Een uitstekend overzicht van de totstandkoming, de groei en de betekenis van de doc-
trine geeft F.J. van Ommeren,De verplichting verankerd, Deventer 1996.

18 Artikel 104 Grondwet.
19 Zie hoofdstuk 6.4.2. Zie ook Van der Pot-Donner,Handboek, p. 659-660.
20 Raad voor het openbaar bestuur, Andere openbare lichamen in de Grondwet, p. 47-55.
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gekozen vertegenwoordigende organen, aldus de Rob. Alleen democratisch gelegi-
timeerde organen mogen exclusief over verordenende bevoegdheden beschikken.
De Rob adviseert om zbo’s door te lichten op hun bevoegdheden en eventuele re-
gelgevende bevoegdheden terug te geven aan de minister, de wetgever of de Kroon.
Een vijfde conclusie die op grond van het voorgaande is te trekken luidt dat Phi-

lips van Leiden het uitoefenen van gezagsrechten exclusief voorbehouden acht aan
een gelegitimeerde gezagsdrager. In zijn ogen is dat de vorst. Deze mag rechten, die
hij uitoefent in het publiek belang, wel delegeren of concederen, maar hij mag ze
niet definitief vervreemden uit zijn patrimonium. Philips deelt deze visie met ande-
re juristen uit zijn tijd, waaronder Lucas de Penna en Baldus.21 Philips accepteert
dat stedelijke overheden bepaalde rechten uitoefenen, maar laat er geen twijfel aan
bestaan dat zij de bevoegdheid daartoe ontlenen aan de vorst.22 Zeer negatief oor-
deelt hij over de macht van ambachtsheren in Zeeland. Zij hebben volgens hem ten
onrechte een deel (portio) verworven van de zeggenschap die de vorst uitoefent in
het publiek belang.23 Philips’ advies in een kwestie als deze is even simpel als radi-
caal. De vorst moet de ontstane situatie terugdraaien. Zelfs verkrijgende verjaring
is uitgesloten bij rechten die in het publiek belang worden uitgeoefend, stelt hij.24

De beantwoording van enkele centrale vragen, doelstelling van deze studie, is
met de vijf voorgaande conclusies gedeeltelijk een feit. De ‘bepaalde rechten’ die de
vorst volgens Philips van Leiden niet mag vervreemden zijn rechten die hij uitoe-
fent ter behartiging van publieke belangen. Philips zegt dat zelf met zoveel woor-
den als hij stelt dat de vorst deze rechten uitoefent ten behoeve van de respublica.
Onder de respublica verstaat hij, met veel van zijn tijdgenoten, de belangenge-
meenschap van vorst en bevolking.25 Onder het vervreemden van rechten verstaat
hij het definitief afstand daarvan doen door de vorst. Resteert de hamvraag welke
rechten de vorst uitoefent in het publiek belang. Op het eerste gezicht komt Philips
daarmee niet veel verder dan andere geleerde juristen uit zijn tijd. Ze definiëren het
publiek belang als dat wat de hele bevolking aangaat, wat in het landsbelang is. Ook
Philips’ tijdgenoot Lucas de Penna onderscheidt ‘bepaalde rechten’ die de vorst niet
mag vervreemden. Hij noemt ze bona fiscalia, een term die ook Philips gebruikt.26

Maar welke die bona fiscalia concreet zijn blijft onduidelijk bij de Napolitaanse ju-
rist. Andere juristen noemen hooguit voorbeelden.
Zo niet Philips van Leiden. Bewust of onbewust verbindt hij aan zijn centrale

stelling de enig juiste conclusie en dat levert een zesde conclusie op. Philips van Lei-
den brengt het publiek belang in kaart. Helaas doet hij dat allesbehalve systema-
tisch, maar uit zijn werk valt een staalkaart af te leiden van wat hij beschouwt als het
publiek belang. En die opsomming, hoe impliciet hier en daar ook, is in elk geval
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21 Zie hoofdstuk 4.3.
22 Zie hoofdstuk 6.6.1.
23 Zie hoofdstuk 2.7.
24 Zie hoofdstuk 4.1 en 4.3.
25 Zie hoofdstuk 1.1 en 1.3.
26 Zie hoofdstuk 5.5.

07 Timmer 218-228:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:19 PM Pagina 222



geen abstracte. Zij heeft betrekking op concreet uit te oefenen overheidsrechten in
zijn eigen land en in zijn eigen tijd. Dat is de enige manier om het publiek belang
effectief te benoemen. In de regel verschilt dat namelijk naar tijd en plaats, zo is in
recent onderzoek nog eens vastgesteld. Een ‘Archimedisch punt’ voor het bepalen
van het publiek belang is niet vast te stellen, zo blijkt ook uit dat onderzoek.27

Dit mag zo zijn, als we de door Philips her en der in zijn Cura behandelde ‘be-
paalde rechten’ systematisch onderbrengen in clusters zoals ‘delfstoffen, energie en
water’ en ‘verkeer en vervoer’, ontstaat wel degelijk een overzicht dat bekend oogt.
Hedendaagse politieke en maatschappelijke discussies over de behartiging van het
publiek belang gaan steevast over de energie- en watervoorziening en over verkeer
en vervoer. Daarmee houdt de overeenkomst dan ook onmiddellijk op. In Philips’
tijd wordt energie gewonnen uit turf en is de wind als opwekker van energie nog in
opkomst. Philips’ zorgen omtrent de watervoorziening betreffen vooral de vrije
toegang tot oppervlaktewater, een probleem dat tegenwoordig alleen nog volop
speelt in ontwikkelingslanden. Tegenwoordig wordt de vraag gesteld of burgers
meer gebaat zijn bij publieke dan wel bij private energie- en waterleidingbedrijven.
Mobiliteit draait in Philips’ tijd om de toegang tot en het onderhoud van water- en
landwegen en de instandhouding van veerdiensten. In onze tijd zijn daar voorzie-
ningen bijgekomen als spoorwegen, de luchtvaart en post- en telecommunicatie-
diensten. Frappant is wel dat al deze netwerksectoren, inclusief de energie- en wa-
terleidingbedrijven, aanhoudend en intensief onderwerp blijven van discussies over
de behartiging van publieke belangen. Als wordt overwogen deze voorzieningen te
privatiseren komt onmiddellijk de vraag op die Philips van Leiden stelt met be-
trekking tot het water. Is de onbelemmerde toegang van iedereen tot deze voorzie-
ningen wel gewaarborgd? De reden voor Philips om in zijn tijd te pleiten voor het
in overheidshanden brengen of houden van zulke voorzieningen is nu juist dat hij
vreest voor aantasting van vrije toegang voor iedereen. Dit leidt tot een zevende
conclusie. Philips van Leiden staat aan het begin van een ontwikkeling die moet lei-
den tot betere behartiging van het publiek belang. Wij zijn in onze tijd veel verder
op de weg van die ontwikkeling, maar we hebben het over vergelijkbare voorzie-
ningen en rechten. Philips wil ze in publieke handen brengen of houden om te
voorkomen dat delen van de bevolking worden uitgesloten van het gebruik van
deze voorzieningen. Als wij ze tegenwoordig in private handen willen brengen
komt onmiddellijk de vraag op hoe de in het geding zijnde publieke belangen –
waaronder algemene toegankelijkheid – geborgd moeten worden. Die hedendaag-
se vraag komt voort uit het besef dat algemene toegankelijkheid vanzelfsprekend is
als de te privatiseren voorzieningen nog in publieke handen zijn.
We hebben het hierbij steeds over voorzieningen die van vitaal belang zijn voor

het economisch leven. Onze economie is een wezenlijk andere dan die in de mid-
deleeuwen. Maar vraagstukken omtrent de behartiging van het publiek belang blij-
ken zowel in Philips’ middeleeuwse Holland als in het hedendaagse Nederland pri-
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mair betrekking te hebben op voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het func-
tioneren van de samenleving in het algemeen en de economie in het bijzonder. Dat
begint bij zoiets elementairs als een goed rechtsstelsel, waarin eigendomsrechten en
de mogelijkheid om de naleving van contracten af te dwingen vastliggen. ‘Dit pu-
blieke belang lijkt dus zonder meer gegeven,’ aldus de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid in het jaar 2000.28 Dat is nu vanzelfsprekend, maar Philips
van Leiden voelt zich nog gedwongen om gedreven te pleiten voor de invoering van
een goed rechtsstelsel. Ook een goed geldstelsel acht hij elementair. In zijn Cura
beklemtoont hij dat in het muntwezen geen plaats is voor particuliere inmenging,
waaruit al blijkt dat deze in zijn tijd gemeengoed is.29 Die situatie heeft in Holland
lange tijd bestaan. De eerste centrale bank ter wereld, de Amsterdamse Wisselbank
uit de tijd van de Republiek, is een particuliere bank belast met de zorg voor het
geldstelsel. Pas later dringt het besef door dat de centrale bank een overheidsinstel-
ling moet zijn en nog weer later de opvatting dat deze een zelfstandige positie moet
hebben ten opzichte van het landsbestuur.
Van dit laatste inzicht – dat publieke machthebbers evenzeer geneigd zijn de

waarde van het geld te manipuleren als particuliere belanghebbenden – is bij Philips
van Leiden nog weinig te ontdekken. Hij verwacht alle heil van een monetair beleid
dat exclusief door de vorst gevoerd wordt. Sommige van zijn tijdgenoten denken
daar anders over. In 1393 wordt de sleischat in Holland vervangen door een vaste
belasting om de graaf ervan te weerhouden onnodig nieuw geld te slaan en daarmee
de waardevastheid van de munt op het spel te zetten. Het zijn de door Philips zo
kritisch bejegende steden die tekenen voor deze bestuurlijke innovatie.30 Dit voert
ons tot een achtste conclusie. Philips van Leiden is behoorlijk star en weinig creatief
in het zoeken naar wegen voor een betere behartiging van het publiek belang. On-
verlet blijven de eerder getrokken vierde en vijfde conclusie. Philips ziet het ver-
sterken van de positie van de vorst niet als een doel op zich, hij tracht de vorst te
binden aan het recht en zoekt naar legitimatie voor machtsuitoefening. Maar daar-
bij heeft hij geen oog voor alternatieven die in de praktijk van zijn tijd groeien. Hij
gaat vrijwel voorbij aan de rol van de steden bij het bezegelen van de zogenaamde
Kabeljauwse Verbondsakte in 1351.31 Voor hem staat voorop dat het de graaf is die
dan belooft geen belangrijke rechten meer uit zijn patrimonium te zullen ver-
vreemden. In werkelijkheid zijn het de steden en enkele aan Willem v getrouwe
edelen die deze concessie afdwingen. Het ontgaat Philips dat de opkomende stede-
lijke burgerij beseft gebaat te zijn bij een goede behartiging van het publiek belang.
In 1364 verklaart de stad Utrecht dat zelfs met zoveel woorden als zij eisen stelt aan
een nieuw te benoemen bisschop in het Sticht.32 Te gemakkelijk is ook nog in de
20ste eeuw aangenomen dat Philips een actieve rol wil spelen in deze stedelijke ont-
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28 Het borgen van publiek belang, p. 48. Zie hoofdstuk 2.2.
29 Zie hoofdstuk 6.4.1.
30 Zie hoofdstuk 6.4.1.
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32 Zie hoofdstuk 2.6.
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wikkeling. De historicus Romein kiest ervoor zijnErflaters te beginnen met Philips
van Leiden omdat die ‘de burgerijen der steden zag als de eigenlijke dragers van de
Nederlandse, voor hem nog Hollandse staat en beschaving’.33 In werkelijkheid
dicht Philips de steden hooguit een functie toe als filiaal van de door de vorst gelei-
de respublica.34 Philips is vooruitstrevendmet zijn pleidooien voor een beter rechts-
stelsel en een beter bestuur35, maar aartsconservatief als hij het oog heeft op de sa-
menleving die daarmee bediend moet worden. Anders dan de auteurs Fruin en
Geurts stellen legt Philips geen bom onder het feodale stelsel, maar laakt hij de ver-
wording van dat stelsel.36 Hij pleit hartstochtelijk voor het instandhouden van de
horigheid, terwijl opeenvolgende Hollandse graven zich nu juist actief inspannen
om vorm te geven aan wat later burgerschap zal worden genoemd. Zij ontslaan ho-
rigen van hun verplichtingen (tegen betaling, dat wel) en geven ‘eigen’ grond uit aan
hun onderzaten in het gebied van de Grote Ontginning.37

Philips’ streven om de vorst te binden aan het Romeinse en canonieke recht ge-
tuigt van visie, zo is hier eerder gesteld. Maar in de praktijk is die binding niet af-
dwingbaar. Zoals zoveel tijdgenoten van hem neemt Philips zijn toevlucht tot het
opperwezen om zijn vorst tot deze binding te bewegen. Hij waarschuwt de graaf
dat deze eens voor God moet verschijnen om verantwoording af te leggen.38 On-
dertussen groeien in zijn tijd de steden. Compacte maar complexe gemeenschappen
waar een goede behartiging van publieke belangen een eerste noodzaak is om deze
samenlevingen te kunnen doen functioneren. Met het groeien van de steden ont-
staat vanzelf een tegenmacht – een countervailing power – om mogelijke spilzucht
van de vorst in toom te houden. Philips ziet het niet of, nog waarschijnlijker, wenst
het niet te zien.
Deze doctrinaire kant van zijn denken wordt heel zichtbaar als hij schrijft over

het beheer en onderhoud van landwegen. Philips acht lagere vorsten gebonden aan
het Romeinse recht en daarin ligt een regeling besloten voor het beheer en onder-
houd van wegen, waaraan hij onverkort vasthoudt. Ondertussen groeit in zijn tijd
en in zijn wereld – Frankrijk, zijn tweede vaderland – een veel pragmatischer om-
gang met het probleem. De oplossing die daar wordt ontwikkeld is neergeslagen in
de hedendaagse praktijk. Wegen zijn in principe in overheidshanden en op grond
van het profijtbeginsel betalen gebruikers mee aan het beheer en onderhoud van die
wegen. Philips heeft duidelijk geroken aan deze oplossing, maar kan deze op grond
van zijn eigen inzichten niet verdedigen.39 Een gemiste kans voor de op andere ter-
reinen soms zo vooruitstrevende geleerde uit Leiden.
Philips lijkt bepaalde moderniteiten te schuwen omdat hij vreest dat daardoor
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33 Romein, ‘Filips van Leiden’ in Erflaters van onze beschaving, p. 14. Zie ook bijlage 1.6.
34 Zie hoofdstuk 6.6.1.
35 Zie hoofdstuk 6.5.1.
36 Zie hoofdstuk 2.1. Voor het werk van Fruin en Geurts zie bijlage 1.3 en 1.7.
37 Zie hoofdstuk 6.3.4 en hoofdstuk 2.7.
38 Zie hoofdstuk 2.4.
39 Zie hoofdstuk 6.3.1.
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rechten, die in zijn visie vitaal zijn voor het behartigen van publieke belangen, in an-
dere handen dan die van de vorst dreigen te komen. In het stelsel dat hem voor ogen
staat moet alle heil uiteindelijk van de vorst komen. Nergens anders in zijn Cura
geeft hij daar zo helder blijk van als in de casus waarin hij de winning en distribu-
tie beschrijft van turf en zout. Natuurlijk moet primair de markt haar werk kunnen
doen, zo zegt hij vrij vertaald. Maar als producten schaars kunnen worden, en als
de winning ervan ook nog eens moet worden afgewogen tegen de milieuschade die
deze kan opleveren, dan moet de vorst belast zijn met winning en distributie van
deze goederen.40

Philips’ kijk op de mogelijke schadelijke gevolgen van de winning van turf, zout
en hout voor het leefmilieu zijn, in tegenstelling tot zijn visie op de rol van de ste-
den, nu juist weer verrassend vooruitstrevend. Een toekomstgerichte blik heeft hij
ook als hij het belang van goed onderwijs en de behartiging van de volksgezondheid
behandelt.41 Een negende conclusie luidt dat Philips’ denken en streven haaks staan
op de opvatting dat de middeleeuwse mens niet in staat of geneigd is na te denken
over of te werken aan een betere toekomst.42

Al het voorgaande overziende komen we tot een laatste tiende conclusie over de
betekenis in algemene zin van Philips van Leiden als geleerd jurist en zijn juridische
werk. Die betekenis is drieledig. In de eerste plaats construeert en onderbouwt Phi-
lips met in zijn tijd gebruikelijke juridische middelen een theorie om lagere vorsten
te bekleden met bevoegdheden die oorspronkelijk zijn voorbehouden aan de keizer
en later ook aan koningen. Zijn kunststukje is puur academisch. In de praktijk van
zijn tijd functioneren graven en hertogen al grotendeels als echte landsheren. Maar
een kunststukje blijft het, omdat Philips geen gebruik kan maken van de in zijn tijd
heersende leer, gebaseerd op de decretale Per venerabilem, zijn eigen weg moet
gaan en bewijs moet voeren op basis van een glosse vanAccursius. Die weg valt hem
niet steeds licht en we zien hem in deCura zelfs vastlopen op het door hemzelf ge-
bezigde begrippenapparaat.43 Naast het construeren van deze theorie laat Philips
van Leiden in de tweede plaats met zijn werk zien hoe het denken en handelen van
middeleeuwse postglossatoren neerslaat in een concrete situatie, te weten die van
Holland, Zeeland en Utrecht in de 14de eeuw. Ook zijn pogingen om Romeins-
rechtelijke leerstukken te verbinden met het inheemse recht van deze landen heb-
ben een hoog academisch gehalte. Tot echte receptie van het Romeinse recht zal het
pas later komen. Maar een deel van dit optreden als postglossator levert een verras-
send praktisch resultaat op. In de derde en zeker niet de minste plaats laat Philips
van Leiden zien hoe het te behartigen publiek belang er volgens hem in zijn tijd uit-
ziet. Dit deel van zijn werk geeft ons het inzicht dat een precieze benoeming van
publieke belangen weliswaar veranderlijk is naar tijd en plaats, maar dat enkele
hoofdkenmerken van die publieke belangen door de eeuwen heen overeind blijven.
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42 Zie hoofdstuk 2.9.
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Het gaat daarbij primair om de uitoefening van rechten die de samenleving als ge-
heel moeten doen functioneren en om rechten die individuele burgers in staat stel-
len deel te hebben aan die samenleving. Het ging toen en het gaat nu nog altijd om
essentiële voorzieningen als energie en water, mobiliteit, een goed rechts- en be-
stuursstelsel en een betrouwbaar geldstelsel. Er zijn op belangrijke hoofdlijnen ook
verschillen. Philips ziet in zijn tijd het geestelijk leven als essentieel onderdeel van
dit stelsel van publieke belangen, te behartigen door de vorst. Die visie van hem
wordt tegenwoordig niet meer gedeeld en kerk en staat zijn juridisch nu zelfs ge-
scheiden.Maar immateriële kwesties maken ook nu nog deel uit van het publiek be-
lang. Zo is het in onze tijd vanzelfsprekend dat de overheid zich mede bekommert
om de bevordering van het culturele leven. Onderwijs en gezondheidszorg zijn nu
een erkend onderdeel van het publiek belang. In Philips’ tijd is dat nog niet het ge-
val, maar hij beveelt van harte aan het zover wel te laten komen. Het belang van wa-
terstaat is zowel in Philips’ tijd als tegenwoordig onomstreden. Beveiliging van de
laaggelegen delta tegen overstromingen is existentieel voor het land. Zonder dat kan
het niet bestaan.44

Afrondend kunnen we stellen dat we dankzij Philips van Leiden weten dat het bor-
gen van publieke belangen al eeuwenlang als noodzakelijk wordt onderkend en dat
het al even lang in dienst staat van het samenleven, het individueel en collectief over-
leven en het hebben van kwaliteit van leven. Bij het borgen van publieke belangen
moeten afwegingen worden gemaakt tussen die belangen en particuliere belangen.
We zien het Philips volop doen en de Leidse geleerde jurist houdt ons daarmee een
verre spiegel voor. De vragen die hij opwerpt steken door de eeuwen heen steeds
weer de kop op. RebeccaWalker, politiek activist en schrijfster van het in 2001 ver-
schenen Black, White and Jewish, heeft ze onlangs nog eens gesteld: ‘Wat is er no-
dig om mensen hun privileges in te laten ruilen voor werkelijke wederzijdse sa-
menwerking? Zelfprotectie is heel primair, ik voel het ook, maar ik vermoed dat we
onze privileges moeten loslaten. Uiteindelijk willen we in essentie allemaal hetzelf-
de, we zoeken allemaal naar geluk. Daar moet een overeenkomst in te vinden zijn
die voor iedereen acceptabel is.’45

Het is de vraag of dat laatste – een overeenkomst die voor iedereen acceptabel is –
werkelijk te vinden is. Philips van Leiden neemt in ieder geval het zekere voor het
onzekere en draagt zijn vorst op particulieren hun privileges te ontnemen als deze
botsen met de behartiging van het publiek belang. Philips van Leiden is geleerd ju-
rist. De geleerde juristen in de middeleeuwen leggen de basis voor wat later de staat
zal heten, de georganiseerde rechtsgemeenschap waarin bestuur en bestuurden over
en weer rechten en plichten hebben en waarin particuliere belangen soms moeten
wijken voor het publiek belang. Onder deze middeleeuwse grondleggers van de la-
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tere staat behoort Philips van Leiden tot de actievere vormgevers en neemt hij een
prominente plaats in.

So wirkt mit Macht der edle Mann
Jahrhunderte auf seinesgleichen:
Denn was ein guter Mensch erreichen kann,
Ist nicht im engen Raum des Lebens zu erreichen.
Drum lebt er auch nach seinem Tode fort
Und ist so wirksam, als er lebte;
Die gute Tat, das schöne Wort,
Es strebt unsterblich, wie er sterblich strebte.
So lebst auch du durch ungemessne Zeit;
Geniesse der Unsterblichkeit.

(J.W. von Goethe, Künstlers Apotheose)
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Bijlagen

Bijlage 1 Erflater of voetnoot? Literatuur over Philips van Leiden

1.1 Internationaal erkend

Philips van Leiden is in de 20ste eeuwwereldberoemd geworden vanwege zijn tractaatDe
cura reipublicae et sorte principantis. Dat heeft zijn nadelen. In een studie over middel-
eeuwse politieke theologie van Ernst Kantorowicz, uitgegeven door de Princeton Uni-
versity Press, wordt Philips geciteerd naast grote middeleeuwse rechtsgeleerden als Ac-
cursius, Azo, Bartolus enBaldus.1 Vrijwel uitsluitend in voetnotenweliswaar figureert de
Leidse geleerde, maar toch in zeer respectabel gezelschap. En nu het nadeel van te wor-
den geëerd in zo’n veelomvattend werk. Op de enige plaats in Kantorowicz’ boek waar
Philips opduikt in de platte tekstwordt zijn identiteit grof geweld aangedaan. Philips heet
daar ‘een Vlaamse civilist’ en even later ‘een Nederlandse (Dutch) jurist’. In alle latere
drukken van Kantorowicz’ werk, hoewel herzien, zijn deze fouten blijven staan. Tot
troost moge dienen dat de auteur Philips kenschetst als een jurist die in bepaalde opvat-
tingen behoorlijk vooroploopt en die zijn klassieken kent.2

De Duitse auteur Friedrich Meinecke schaart in zijn studie naar het wezen van de
staat Philips van Leiden onder de eerste middeleeuwse denkers die de noodzaak van de
staat onderkennen.3 Hij identificeert de schrijver van de Cura geografisch juist als ‘een
geestelijke in dienst van de graaf vanHolland’, maar doet daarmee onrecht aan diens sta-
tus van geleerd jurist. Wel wijst hij op het publiek belang, de publica utilitas, als leidend
beginsel in het denken van Philips. Ook bij Meinecke dus waardering voor Philips.

In eigen land is het met die waardering wel anders geweest. De historicus Geyl noemt
Philips van Leiden ‘een rechtsgeleerd ambtenaar die in het derde kwart van de veertien-
de eeuw een merkwaardig boek over de taak des vorsten schreef’.4 Hij typeert Philips
als ‘een overtuigd voorstander van het absolutisme als de enige waarborg van orde en
rechtszekerheid’. Het steekt Geyl dat Philips in het Latijn schrijft, terwijl hij een Hol-
landse graaf dient. Hij ziet hem als een wegbereider voor de Bourgondiërs, met wier
komst het Frans zegevierde aan het Hollandse hof. ‘In ieder geval werd alle mogelijk-

1 E.H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology. Oorspronkelijk
verschenen in Princeton 1957, sindsdien zevenmaal herdrukt, voor het laatst in 1997. Naar deze laat-
ste uitgave wordt hier verwezen.

2 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 175.
3 F. Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, 3de druk, München-Berlijn 1929, p.

34-35.
4 P. Geyl,Geschiedenis van de Nederlandse stam, deel I tot 1581, Amsterdam/Antwerpen 1961, p. 123.
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heid tot ontwikkeling van een nationale geschiedschrijving in grote stijl door de komst
der Boergondiërs afgesneden’, aldus Geyl.5

Er zit veel ruimte tussen internationale erkenning als belangrijk denker en nationale
brandmerking als landverrader. In deze bijlage willen we die ruimte verkennen aan de
hand van publicaties die in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten zijn versche-
nen over Philips van Leiden. We zullen zien hoe Philips van Leiden in de 20ste eeuw
langzaam maar overtuigend oprukt in het wetenschappelijke denken. Aanstichter van
die opmars is de historicus Robert Fruin, die al in de 19de eeuw, in 1865, een baanbre-
kende publicatie wijdt aan Philips van Leiden, die bij het aanbreken van de 20ste eeuw
haar weg vindt via Fruins Verspreide geschriften en via een nieuwe editie van de Cura.
Fruins beschouwing is baanbrekend omdat hij de schrijver van de Cura daarmee ont-
rukt aan de nevelen van het verleden. Fruin heeft bovendien het initiatief genomen tot
de uitgifte van een nog altijd gebruikte editie van Philips’ werk, die zijn weg heeft ge-
vonden naar bibliotheken overal ter wereld. Deze editie is mede verzorgd door P.C.
Molhuysen. Fruins beschouwing over Philips van Leiden is een constituerende voor de
literatuur over de Leidse geleerde, zij het achteraf gezien niet meer de beste. Fruin prijst
de geleerde Hollander zeven hemelen in en vergelijkt hem met grote denkers als
Macchiavelli, Montesquieu en Rousseau. Later wordt meer en meer duidelijk wat de
werkelijke betekenis is van Philips’ werk.

Afgezien van die betekenis wordt de Cura al langere tijd gebruikt als historische
bron. Tegenwoordig verschijnen nog zelden studies over de Hollandse geschiedenis
waarin aanhalingen van deCura ontbreken. Philips verwijst in zijn werk naar nogal wat
gebeurtenissen in zijn tijd en in historische studies wordt daar veel gebruik van gemaakt.
De historicus Hugenholtz heeft over dit aspect zelfs een verhandeling geschreven.6

Sommige historici zien de Cura, in essentie een juridisch tractaat, uitsluitend als histo-
risch werk. Een treffend voorbeeld levert het Handboek tot de Staatkundige Geschie-
denis van Nederland van Gosses en Japikse, waarmee generaties studenten zijn opge-
groeid. In de eerste twee drukken van dit werk, uit 1920 en 1927, ontbreekt elke
verwijzing naar Philips van Leiden. Pas in de derde druk, verschenen in 1947, wordt
aandacht besteed aan de schrijver van ‘het eerste groote politieke geschrift in de Noor-
delijke Nederlanden’, zoals het dan ineens heet.7 Dat gebeurt op basis van een in 1942
verschenen proefschrift van Paul Geurts.8 Het verschijnen van Fruins en Molhuysens
editie van de Cura lijkt de schrijvers van de eerdere drukken van het Handboek volle-
dig te zijn ontgaan. In dit geval is dat Isaäc Gosses, want hij tekent voor het eerste deel,
dat de geschiedenis tot aan het begin van de tachtigjarige oorlog beschrijft.9 Dat Philips’
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5 Geyl,Geschiedenis van de Nederlandse stam, p. 170.
6 F.W.N. Hugenholtz, ‘Enkele opmerkingen over Filips van Leidens “De cura reipublicae et sorte prin-

cipantis” als historische bron’ in Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, 7 ([1952-]1953), p.
169-182.

7 I.H. Gosses en N. Japikse, Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland, 3de druk, be-
werkt door R. Post en N. Japikse, ’s-Gravenhave 1947, p. 197-198.

8 P.H.J.M.Geurts,Overzicht vanNederlandsche politieke geschriften tot in de eerste helft der 17de eeuw,
Maastricht 1942.

9 Zie het ‘Levensbericht’ van C.W. van der Pot over Gosses in de Verspreide geschriften van laatstge-
noemde, Groningen-Batavia 1946, p. 7.

08 bijlagen 229-272:04b Korsten 93-112  7/3/08  12:20 PM  Pagina 230



werk de Groningse historicus echter geenszins is ontgaan blijkt uit het feit dat Gosses
al in 1926 elders in zijn werk omstandig verwijst naar ‘de legist Philippus van Leiden’,
gebruikmakend van de uitgave van diens tractaat uit 1900.10 Gosses blijkt deCura in die
tijd louter te zien als historische bron, niet als belangrijk juridisch of politiek geschrift.

In een ander veelgebruikt handboek, hetHandboek van het Nederlandse staatsrecht,
is Philips al decennialang nauwelijks meer dan een voetnoot.11 In welgeteld één zin
wordt in dit handboek meegedeeld dat Philips van Leiden opkomt tegen de versnippe-
ring van de rechten van de graven van Holland en tegen het geven van lenen en privile-
ges die de overheidsbevoegdheid verkorten en die hij daarom strijdig met het recht acht.
In rechtshistorisch gespecialiseerde literatuur komt de geleerde Leidenaar er wat beter
vanaf. In het veelvuldig herdrukteHoofdlijnenwordt zijn tractaat geplaatst in ‘de Fran-
se traditie’ en het doel ervan beschreven als het verstevigen van de positie van graaf Wil-
lem v.12 Een ander boek voor studiedoeleinden, Voortgangh des rechtes, legt ook een
verband tussen Philips’ studie in Frankrijk en zijnCura. In dit werk wordt tevens vast-
gesteld dat hij in eigen land ‘een roepende in de woestijn’ blijft. Pas de Bourgondisch-
Habsburgse vorsten voeren de centralisatie in die Philips zou hebben bepleit.13 Het uit-
gebreidst worden Philips en zijn Cura behandeld in de Aantekeningen van Van der
Heijden en Hermesdorf.14 Hierin wordt kort Philips’ leven beschreven en wordt inge-
gaan op de hoofdlijnen van zijn tractaat. Dat gebeurt aan de hand van markante citaten
uit het werk. De conclusie luidt dat Philips’ stellingen ‘de feodaliteit in haar hart aan-
tasten’. Studenten worden zeker niet aangemoedigd de Cura zelf te raadplegen. ‘Van
Leidens tractaat is een langdradige, met weinig kunst geschreven verhandeling, waarin
allerlei invallende gedachten in eindeloze herhaling wederkeren.’ De ontwikkeling
mondt er ten slotte wel in uit dat Philips van Leiden zijn plaats als belangrijk middel-
eeuws jurist verovert in standaardwerken. Zestig juristen is zo’n boek, over de geschie-
denis van de rechtsgeleerdheid inNederland.Het bevat portretten van zestig juristen uit
de 14de tot en met de 20ste eeuw en deze galerij wordt geopend met een portret van Phi-
lips, geschreven door de Amsterdamse historicus Cees Cappon.15 Eerder vindt Philips
al zijn plaats in een Duits standaardwerk.16
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10 I.H. Gosses, Welgeborenen en huislieden, Groningen-Den Haag 1926, p. 32-33, 46, 80, 101, 134, 138,
141 en 153.

11 Van der Pot-Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, bewerkt door L. Prakke, J.L. de
Reede en G.J.M. van Wissen, 14de druk, Deventer 2001, p. 7.

12 J.Ph. de Monté ver Loren, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de noordelijke
Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, 7de druk, bewerkt door J.E. Spruit, Deventer 2000, p. 235-236.

13 P. Gerbenzon/N.E. Algra, Voortgangh des rechtes. De ontwikkeling van het Nederlandse recht tegen
de achtergrond van de Westeuropese cultuur, 6de druk, Alphen aan den Rijn 1987, p. 115-116.

14 E.J.J. van derHeijden,Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht, bewerkt door
B.H.D.Hermesdorf, 6de druk,Nijmegen-Utrecht 1958, p. 127-130.Nijmegen heeft iets met Philips van
Leiden. De stad heeft een straat (Philips van Leydenlaan) naar de middeleeuwse jurist genoemd, anders
dan zijn geboortestad Leiden. Zie Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 6 noot 2. En be-
halve Van der Heijden hebben twee andere Nijmeegse geleerden (historici) min of meer uitgebreid ge-
schreven over Philips van Leiden, te weten Geurts en Pikkemaat. Zie § 7 en § 10 in deze bijlage.

15 T.J. Veen en P.C. Kop (red.), Zestig juristen. Bijdragen tot een beeld van de geschiedenis der Neder-
landse rechtswetenschap, Zwolle 1987. Cappons portret ‘Filips van Leiden’ staat op p. 91-96.

16 H.J. Becker, ‘Philipp von Leyden’, in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, iii, Berlin
1984, kol. 1746-1749.
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Na dit overzicht van werken waarin wordt ingegaan op de betekenis van Philips van
Leiden en zijn Cura wordt aandacht besteed aan auteurs die gerichter over de Leidse
geleerde schrijven. Maar eerst moet nog worden gewezen op de middeleeuwse Hol-
landse dichter Willem van Hildegaersberch. Uit de late middeleeuwen is maar één bron
bekend – hierna te behandelen – waarin waardering voor Philips van Leiden wordt ge-
uit. Een mogelijke andere bron (met de nadruk op mogelijke) vormt het werk van Wil-
lem van Hildegaersberch, een edele die sinds 1383 zijn sproken voordraagt aan het gra-
felijk hof in Den Haag.17 Kort na het overlijden van Philips op 9 juni 1382 verkondigt
Willem wijsheden die een opvallende gelijkenis vertonen met opinies van Philips. In
zijn sproke Hoe die heren eerst quamen zegt hij dat edelen, die belast zijn met zaken
als rechtspraak en bestuur, rijk dienen te zijn. Zo wordt voorkomen dat zij afhankelijk
zijn van anderen en daarom het recht geweld aandoen. Ook windt Willem zich – in zijn
gedicht Vander drierehande staet der werlt – nogal op over hoge heren die afwijken
van de ridderlijke idealen en over lieden die ten onrechte optreden als schout of bal-
juw. In zijn gedicht Hoe deerste partyen in Hollant quamen laakt hij de praktijk dat
sommigen zich met geld een machtspositie weten te verwerven: ‘Want wie den penninc
meest mach gheven/Die wort te hove thans verheven’. Opvattingen als deze zijn ken-
merkend voor de Cura van Philips van Leiden. Net als Philips roemt Willem het be-
wind van graaf Willem iii in de eerste helft van de 14de eeuw. De dichter heeft wellicht
persoonlijk kennisgemaakt met Philips van Leiden, dan wel met zijn meningen. Als dat
zo is hebben Philips’ opinies dus hun sporen achtergelaten in Den Haag. Maar het
blijft gissen. Bovendien zijn veel van de opvattingen die Philips en Willem verkondi-
gen gemeengoed in welopgevoede kringen van die tijd. Maar frappant is wel de over-
eenkomst van de voorbeelden, waarop Willem wijst, met situaties die in de Cura wor-
den behandeld.

Heeft dit laatste een speculatief gehalte, buiten kijf staat dat aan het eind van de 14de

eeuw de herinnering aan Philips van Leiden nog levend wordt gehouden. Omstreeks
1395 verschijnt een versie in de landstaal van de oorspronkelijk in het Latijn geschreven
Chronicon van Johannis de Beka.18 Het oorspronkelijke werk behandelt gebeurtenissen
tot 1346, maar de vertaling is ‘vermeerderd’ met voorvallen uit latere jaren. Vrijwel ze-
ker is de (vooralsnog onbekende) vertaler tevens de vermeerderaar.19 In deze Croniken
van den Stichte van Utrecht ende van Holland wordt de oprichting vermeld van een
nieuw kapittel in de St Pancras te Leiden in 1366, waaraan Philips zo’n groot aandeel
heeft.20 Die rol van Philips komt goed uit de verf in de Croniken van omstreeks 1395,
waarin we lezen: ‘In denselven jare ons Heren m ccc lxvi wart ghesticht die canesie te
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17 Het werk van Willem van Hildegaersberch is uitgegeven door W. Bisschop en E. Verwijs, Gedichten
van Willem van Hildegaersberch, Den Haag 1870, herdrukt Utrecht 1981. Over Willem en zijn werk
zie T. Meder, Sprookspreker in Holland. Leven en werk van Willem van Hildegaersberch (ca 1400),
Amsterdam 1991. Willems werk wordt voorts aangehaald in Brokken,Het ontstaan, p. 17 en 199-200
en in Janse, Ridderschap in Holland, p. 21-22, 24, 36-37, 312 en 401.

18 Zie hoofdstuk 3.7.
19 Zie Bruch, ‘Inleiding’ in: Johannes de Beke, Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Holland,

p. ix-x.
20 Zie hoofdstuk 1.7.
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Leiden, daer in gheprovent sijn xxiiii canonike, dat meest bearbeide een groot gheleert
man hiet meester Philips van Leiden.’21

Let wel, geen woord over deCura. Pas in de 17de eeuw, ruim honderd jaar na het ver-
schijnen van de editio princeps van Philips’ werk in 1516, duiken overgeleverde bewij-
zen op van het bestaan van aandacht voor deCura. Voordat we wat uitgebreider ingaan
op de belangstelling van Hugo de Groot staan we nog even stil bij de Mechelse rechts-
geleerde Paulus Christinaeus (Paul van Christijnen, 1543-1631). Hij gebruikt Philips’
Cura voor het schrijven van zijn Decisiones curiae Belgicae uit 1626. Dit werk bestaat
uit zes delen en bevat 1346 decisiones (uitleg van rechtsvragen), grotendeels geënt op de
Justiniaanse Codex. In deel vijf van zijn omvangrijke werk behandelt Christinaeus de
Tres Libri en verwijst hij 63 maal naar Philips’ Cura. Het werk van Christinaeus, ver-
bonden aan de Grote Raad in Mechelen, wordt in zijn tijd veel gelezen en aangehaald.
Van deDecisiones zijn meerdere drukken verschenen.22

1.2 Hugo de Groot: graaf is keizer in eigen land

De 17de-eeuwse rechtsgeleerde Hugo de Groot moet de Cura van Philips van Leiden
goed hebben gekend. In zijn eigen werk verwijst hij er enkele malen naar. In zijn Inlei-
dinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid (1631) schrijft hij onder aanhaling van Phi-
lips van Leiden (‘Hollandsche rechtsgeleerde, die gheleeft heeft ten tijde van den dulle
grave’) dat de graaf in Holland zonder toestemming van de Staten niet kon beschikken
in zaken waarbij het recht van het land in het geding was, zoals het verlenen van vrij-
dom van tol of bede. Deze beperking geldt niet als het gaat om des graefs eigen recht, al-
dus Hugo de Groot. Volgens hem heeft Philips van Leiden deze leer beschreven in ver-
band met veele geschillen in Holland voor-gevallen.23 In latere literatuur wordt dit
algemeen geduid als een fout vanGrotius, maar we hebben hiervoor gezien dat hij in fei-
te de spijker op de kop slaat.24 In zijn Liber de Antiquitate Reipublicae Batavicae (1610,
in hetzelfde jaar verschenen in het Nederlands als Tractaet Vande Outheyt vande Ba-
tavische, nu Hollantsche Republique) beschrijft De Groot hoe Philips van Leiden vaak
herhaalt dat de graaf van Holland keizer is in eigen land. Philips deed dat volgens hem
in een boek over de republica dat hij schreef toen Willem i van Beieren25 in Holland re-
geerde en dat hij opdroeg aan zijn vorst, terwijl hij zelf civiel recht doceerde in Frank-
rijk.26 Volgens Hugo de Groot maakt Philips menigmaal melding van edelen en stads-
besturen, die ervoor gezorgd hebben dat het land geen schade leed als de vorst de
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21 Caput 86, 22-24.
22 J.M.J. Chorus, ‘Over de receptie van Filips van Leiden in de zeventiende eeuw’ in Tijdschrift voor

Rechtsgeschiedenis, 58 (1990), p. 319-326. Zie ook Feenstra, ‘Pact and Contract in the Low Countries
from the 16th to the 18th Century’ in J. Barton (ed.), Towards a General Law of Contract, p. 203-204.
Zie ook hoofdstuk 1.5.

23 Hugo de Groot, Inleidinge, B.I.D.2.§ 20.
24 In hoofdstuk 5.6.
25 Graaf Willem v.
26 Hugo deGroot,Liber de Antiquitate Reipublicae Batavicae, V, 7. Philips heeft inderdaad juridisch on-

derwijs gegeven aan de universiteit van Parijs, maar in zijn tijd werd daar alleen canoniek recht gedo-
ceerd. Zie hoofdstuk 3.5.
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belangen ervan verwaarloosde.27 Verder verwijst hij naar Philips’ werk omdat daar vaak
de oude naam voor belastingen (preces, dat wil zeggen bede) wordt gebezigd.28

Hugo de Groot winkelt wat selectief in de Cura, maar moet het werk goed gelezen
hebben. Hem wordt later verweten zijn werk, zeker de twee hier aangehaalde boeken,
in dienst te hebben gesteld van de opvatting dat de hoogste macht in Holland steeds,
ook in het landsheerlijke tijdperk, is uitgegaan van de Staten en niet van de vorst. De
Groot schaart zich daarmee achter een historisch onjuiste theorie, die na het afzweren
van de landsheer warm wordt gekoesterd in de nog jonge Republiek. Zij is gebaseerd op
deCorte vertooninge van het recht by den ridderschap, edelen ende steden vanHollandt
ende West-Vrieslandt van allen ouden tyden in den voorschreven lande gebruyckt, tot
behoudenisse van vryheden, gerechtigheden, privilegien ende loffelicke gebruycken van
den selven lande, geschreven door de Goudse pensionaris François Vranck en op 16 ok-
tober 1587 door de Staten vanHolland als officiële leer erkend.29 Grotius verdedigt deze
leer expliciet in zijn Inleidinge30 en in De Antiquitate Reipublicae Batavicae.31 Sommi-
ge verwijzingen naar Philips van Leiden kunnen worden beschouwd als door Hugo de
Groot opgevoerde bewijsplaatsen om de juistheid van deze foutieve leer te onderbou-
wen.32 Niet uit te sluiten valt dat De Groot ze daarom heeft opgenomen. Maar op zich-
zelf beschouwd zijn de verwijzingen feitelijk zeker niet stelselmatig onjuist

1.3 Robert Fruin: de ondergang van het leenstelsel

Zonder de historicus Robert Fruin zou Philips van Leiden mogelijk niet opnieuw op de
kaart zijn geplaatst in de nieuwste tijd. Fruin schrijft in 1864 zijn beschouwingOver Phi-
lips van Leiden en zijn werk De cura reipublicae et sorte principantis.33 Deze beschou-
wing van Fruinwordt hier uitgebreid beschreven, omdat de historicus er de toonmee zet
voor veel latere werken over Philips van Leiden. Volgens Fruin is de Cura ‘voor de ge-
schiedenis van den ondergang van het leenstelsel’ watMacchiavelli’sDel Principe is voor
de aanvang van de nieuwe geschiedenis en wat Montesquieu’s Esprit des lois en Rous-
seau’sDu contrat social zijn voor de geschiedenis van de Franse revolutie. In deCura zijn
volgens hem beginselen van staatsrecht te ontdekken, ‘waarvanwij nog heden uitgaan’.34
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27 Idem, V,17.
28 Idem, V,18.
29 Groot Placaetboek van de Staten Generaal, van de Staten van Holland en van de Staten van Zeeland,

I, 39, uitgegeven door C. Cau e.a., Den Haag 1658-1797.
30 B.I.D.2.§ 17.
31 V,12-13.
32 Dat doet bijvoorbeeld Feenstra ten aanzien van Grotius’ mededeling dat Philips de graaf vaak keizer

in eigen land noemt. Zie Feenstra’s Philip of Leyden, p. 70 met verwijzing naar Fruin.
33 R. Fruin, ‘Over Philips van Leiden en zijn werk De cura reipublicae et sorte principantis’, oorspron-

kelijk verschenen in Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Af-
deling Letterkunde, deel viii, 1865, p. 220 e.v.. Later opgenomen in Fruins Verspreide geschriften, uit-
gegeven door P.J. Blok, P.L. Muller en S. Muller Fz., deel I, ’s-Gravenhage 1900, p. 111-162. In de
uitgave van de Cura door Fruin en P.C. Molhuysen van 1915 is deze beschouwing van Fruin opgeno-
men als ‘Inleiding’. In de oorspronkelijke uitgave van deze editie uit 1900 is dat niet het geval.

34 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’ inVerspreide geschriften, p. 113. In de ‘Inleiding’ bij de editie Fruin-
Molhuysen uit 1915 is dat p. xvii. In het vervolg wordt eerst verwezen naar Fruins ‘Over Philips van

08 bijlagen 229-272:04b Korsten 93-112  7/3/08  12:20 PM  Pagina 234



Voor zijn beschouwing baseert Fruin zich op de editie van Philips’ werk uit 1701. De
later bijna exclusief gebruikte editie Fruin-Molhuysen uit 1900 (herdrukt in 1915) is
uiteraard nog niet beschikbaar. Fruin zet zich aan de uitgave ervan een jaar voor zijn
dood in 1899. Molhuysen maakt het werk daarna af. Fruin kent ook de editio princeps
uit 1516 (zijn eigen editie is daarop gebaseerd), maar vindt de uitgave van 1701 ‘veel ge-
makkelijker te lezen dan de eerste’ vanwege de typografie. Hij erkent wel dat de latere
editie fouten bevat omdat woorden en passages in de editio princeps door de drukker uit
1701, Sebastian Petzold, niet altijd zijn begrepen. Fruin gaat ook in op de totstandko-
ming van de editio princeps uit 1516 en op het oorspronkelijke middeleeuwse hand-
schrift dat daaraan ten grondslag moet hebben gelegen. Er is volgens hem geen twijfel
mogelijk dat het één van de handschriften van Philips van Leiden zelf was, overgeleverd
via de door Philips nagelaten bibliotheek. Alvorens de inhoud van de Cura te beschou-
wen wijst Fruin nog op het eigenzinnige taalgebruik van Philips. Diens Latijn is niet
klassiek, stelt hij vast, zijn woordkeus noemt hij vreemd en zijn stijl ‘gemaniereerd’. Hij
geeft daarvan voorbeelden.35

Uit de inhoud van Philips’ werk leidt Fruin af dat het geschreven is vóór 23 juni 1356,
de sterfdag van Margareta van Beieren. Het werk is namelijk opgedragen aan Willem v,
die uitsluitend graaf van Holland wordt genoemd. Na de dood van Margareta wordt
Willem tevens graaf van Henegouwen. ‘Ongeveer 1355’, zo dateert Fruin het geboorte-
jaar van de Cura. Hij beantwoordt vervolgens de vraag waarom er gebeurtenissen uit
1374 en 1375 in het werk worden beschreven. Philips heeft ‘twintig jaren lang aan zijn
werk voortgearbeid, gedurig zijn eerste opstel vermeerderd met de nieuwe levenswijs-
heid, die de ervaring hem leerde, gedurig de oude stellingen en lessen aanbevolen door
nieuwe voorbeelden, die hem gaande weg voorkwamen’. Zo valt ook ‘den gebrekkigen
samenhang’ van de Cura te verklaren. Fruin betreurt het dat de oorspronkelijke Cura
niet is overgeleverd. ‘Hoe hooge waarde ik hecht aan de vele bijzonderheden, waarmêe
de schrijver zijn tractaat allengs verrijkt heeft, nog meer gewicht hecht ik aan het alge-
meene zijner redeneering, aan het wezenlijke van zijn stelsel.’ Dit stelsel ligt nu volgens
hem begraven onder het vele ‘bijwerk’ waarmee Philips het boek later heeft aangevuld.
De eerste versie van deCura identificeert Fruin met een titel uit de beschrijving van Phi-
lips’ bibliotheek in zijn testament: Tractatus abbreviatus, missus illustri et potenti Prin-
cipi, Duci Wilhelmo de Bavaria, Comiti Hollandiae. ‘Abbreviatus’ betekent in deze ti-
tel volgens Fruin niet ‘verkort’ maar eenvoudig ‘kort’. Dit werk moet volgens hem een
kopie zijn van de oorspronkelijke Cura, aangeboden aan Willem v.36

Fruin gaat vervolgens in op het leven van Philips van Leiden. Hij schetst hem als telg
uit een gegoed geslacht. Zijn vader Pieter van Leiden werkte als klerk in de kanselarij
van Willem iii. Fruin veronderstelt dat Gerrit van Leiden, klerk van Floris v, een oude-
re broer of oom van Philips’ vader is. Hij baseert dat op het testament van Pieter, waar-
uit volgens Fruin zeker blijkt dat Gerrit Alewijns, klerk onder Willem iii, iv en v,
Pieters zwager is. ‘Het geslacht, waartoe Philips behoorde, was dus een echte klerken-
familie’, aldus Fruin. ‘De studie van het Romeinsche en Canonieke recht, de routine der
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Leiden’ en vervolgens [tussen rechte haken] naar de corresponderende vindplaats in de ‘Inleiding’.
35 ‘Over Philips van Leiden’, p. 114-121 [‘Inleiding’, p. xviii-xxvi].
36 ‘Over Philips van Leiden’, p. 122-125 [‘Inleiding’, p. xxvi-xxix].
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kanselarijzaken, de kennis der hofgebruiken en regeeringstraditiën erfden in dit geslacht
van den een op den ander over.’ Hij signaleert dat Philips vol trots schrijft over zijn
voorgangers, met een speciale voorliefde voorGerrit Alewijns. Fruin beschrijft hoe Phi-
lips in 1345 naar Orléans reist om ‘zich nog verder te bekwamen’ en na het sneuvelen
van Willem iv in Friesland terugkeert naar Holland. Daar wordt hij geconfronteerd met
de strijd tussen Margareta en haar zoon Willem. ‘Onder deze omstandigheden schreef
hij zijn Tractatus, en bood hij het den landsheer aan’, schrijft Fruin. ‘Waarschijnlijk ver-
wierf hij daarvoor tot loon den toegang tot ’s vorsten Raad.’ Na het krankzinnig wor-
den van Willem v treedt Albrecht van Beieren op als voogd of ruwaard en deze ‘schijnt’,
aldus Fruin, Philips ‘niet in zijn Raad gebruikt te hebben’. ‘Zoo veel wij kunnen zien,
was Philips in de eerstvolgende jaren buiten alle wereldlijke bediening.’ Volgens Fruin
heeft Philips ‘dien vrijen tijd’ besteed aan het voltooien van zijn tractaat: ‘vele inlas-
schingen in den oorspronkelijken tekst dagteekenen uit deze jaren; en ook de Tabula
tractatus is omstreeks dezen tijd geschreven ...’. Fruin vermeldt dat Philips daarna, in
1371, ‘nog eens tot de regering’ wordt geroepen als vicaris van de Utrechtse bisschop
Arnold van Hoorn. De historicus signaleert dat Philips zich in het Sticht niet op zijn
plaats moet hebben gevoeld als het bisdom in 1374 ten oorlog trekt tegen Holland. ‘On-
bewimpeld laakt hij den onverwachten en bijna verraderlijken aanslag op Woerden,
waarmêe de oorlog aanving’, schrijft Fruin. ‘Volmondig prijst hij daarentegen de vader-
landsliefde der Hollandsche en Zeeuwsche edelen en poorters. Hij gevoelde zich Hol-
lander, en hij toont het in zijn verhaal.’37

In zijn beschrijving van de inhoud van de Cura stoot Fruin vervolgens door naar de
kern van dat werk. Voor hem ligt die in de vierde rubriek van de Tabula Tractatus,
waarin Philips schrijft over ten onrechte verleende privileges. Al het overige noemt
Fruin ‘maar bijzaak, op deze ééne rubrica komt het voornamelijk aan’. De Cura is vol-
gens hem geschreven om te bewijzen ‘dat een vorst terug mag nemen, wat hij onrecht-
matig weggeschonken had’. Fruin leest dat ook in de opdracht van deCura aan Willem
v: ‘De Tractatus zal bewijzen, dat een vorst niet onvoorwaardelijk verplicht is de toege-
stane privilegiën, de weggeschonken goederen aan hen, die ze hem afgedwongen heb-
ben, te laten. Het tractaat is dus geen afgetrokken verhandeling over verschillende on-
derwerpen van staatsrecht, het is een gelegenheidsgeschrift met een bepaalde strekking
tot een bepaald doel.’ Hierin verschilt Philips’ Cura van andere middeleeuwse werken
over staatsrecht, die bol staan van de ‘philosophische verhandelingen’, schrijft Fruin: ‘de
daarin behandelde stoffen gingen hem meestal niet aan, en de weinige, die hem te pas
hadden kunnen komen, werden in abstracto beschouwd geheel anders dan hij, de staats-
man, dienstig oordeelde. Op meer dan ééne plaats zegt hij, op de beleefdste wijs, maar
toch stellig genoeg, dat de “domini philosophi” van staats- en rechtszaken niet af weten,
en niet mogen meêpraten.’ In dit verband ergert hij zich mateloos aan deHistoire Litté-
raire de la France uit 1862, waarin (in deel xxiv) het werk van Philips van Leiden wordt
afgeschilderd als een boek dat alleen maar theorie bevat.38
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37 ‘Over Philips van Leiden’, p. 125-129 [‘Inleiding’, p. xxix-xxxiii].
38 ‘Over Philips van Leiden’, p. 130-132 [‘Inleiding’, p. xxxiv-xxxvi].
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Fruin laat zich zelf laatdunkend uit over de door Philips gevolgde casuïstische me-
thode, waarbij hij zijn stellingen tracht te bewijzen aan de hand van ‘uitspraken van Ro-
meinsche of Roomsche keizers of pausen’. Volgens hem moet de lezer de verspreide uit-
spraken en afgeleide stellingen samenbrengen in een samenhangend stelsel. Fruin acht
het uitgesloten dat Philips tot zijn inzichten is gekomen langs de door hem gebezigde
methode. ‘Toen hij eens overtuigd was, is hij argumenten gaan zoeken, die in de scho-
len van zijn tijd als geldig erkend werden.’ Fruin meent dat Philips zijn tractaat heeft ge-
schreven ‘voor het publiek, dat toen een opinie had, voor de geestelijken en de keur van
edelen en poorters’. Hij baseert die mening op de fabel die Philips aan de eigenlijkeCura
laat voorafgaan en waarin hij een dierenrijk in grote verwarring beschrijft. Met dat rijk
is uiteraard Holland in het midden van de 14de eeuw bedoeld. De krachtige leeuw, die
volgens de fabel orde op zaken stelt, moet Willem v zijn. Een aanwijzing temeer, aldus
Fruin, dat de Cura niet voor 1355 kan zijn geschreven. In dat jaar immers is de macht
van Willem zodanig gevestigd na zijn machtsstrijd met Margareta, dat de nieuwe graaf
het zich kan veroorloven door zijn moeder verleende privileges te herroepen.39

Fruin deelt mee tevergeefs te hebben gezocht naar andere middeleeuwse werken
waarin al vóór Philips wordt geschreven over het recht van de vorst om giften en privi-
leges terug te eisen.40 Daarna voert hij de lezer binnen in het gedachtegoed van Philips,
verwoord in de eerste casus van de Cura (1,7), waarin staat dat vorsten bepaalde rech-
ten hebben waarvan zij geen afstand kunnen doen vanwege het publieke belang. Philips
ontleent die leer volgens Fruin aan de behoeften van zijn eigen tijd. ‘De vorst had zich
verarmd ten voordeele van heerschzuchtige grooten, en zoo was hij buiten staat geraakt
om te regeeren. Slechts één middel kon de fout herstellen en voor het vervolg voorko-
men: de vorst moest het recht verliezen om zich zelf, en den staat meteen, in het onge-
luk te storten.’ Volgens Fruin trekt Philips uit zijn eigen beginsel ‘niet al de gevolgen,
die er in opgesloten liggen’. Het komt bij de middeleeuwse jurist niet op dat de vorst
wettelijk verplicht moet worden zo te handelen als hij bedoelt, dat zijn wil ‘aan het
staatsbelang ondergeschikt hoort te zijn’. De macht van edelen en steden was nog niet
georganiseerd, stelt Fruin vast. Er bestonden nog geen Staten. ‘Wien zou hij het ook
hebben toevertrouwd, het algemeen belang tegen den vorst te handhaven?’ vraagt hij
zich af. ‘Hij verlangt dan ook niet meer dan dat de vorst het volksbelang tegenover der-
den verdedigt, en niet wat ten nadeele daarvan strekken kan aan personen of corpora-
tiën inwilligt.’41

Heel summier gaat Fruin in op de verhouding tussen deHollandse graaf en zijn leen-
heer, de Duitse keizer. Volgens hem behandelt Philips van Leiden deze kwestie nauwe-
lijks. Niettemin beroept Hugo de Groot zich op Philips om te bewijzen dat de graaf van
Holland keizer is in zijn graafschap. Volgens Fruin wordt ‘de graaf van Holland geens-
zins met den Roomschen keizer gelijk gesteld’ en wil Philips vooral de verhouding van
de graaf ‘tot de onderdanen’ bepalen.42 Fruin citeert vervolgens enkele uitspraken van
Philips, waaruit blijkt dat deze het algemene belang boven particuliere belangen stelt. In
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39 ‘Over Philips van Leiden’, p. 132-135 [‘Inleiding’, p. xxxvi-xl].
40 ‘Over Philips van Leiden’, p. 136 [‘Inleiding’, p. xl].
41 ‘Over Philips van Leiden’, p. 137-138 [‘Inleiding’, p. xli-xliii].
42 ‘Over Philips van Leiden’, p. 139 [‘Inleiding’, p. xliii].
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dit kader haalt hij onder andere een passage aan waarnaar Philips zelf herhaaldelijk ver-
wijst in de rest van zijn werk: rescripta impetrata in fraudem devotionis et reipublicae
non valent ipso iure; nam literae gratiosae et privilegia commodis publicis et statutis ne-
cessitatibus non possunt obsistere. Omdat Fruin de editie van de Cura uit 1701 gebruikt
verwijst hij niet naar de casus in Philips’ werk, maar naar paginanummers. Het gaat hier
echter om een sleutelpassage in Philips’ werk, opgenomen in casus 5. Fruin vermeldt
niet dat Philips deze wijsheid ontleent aan het Romeinse recht (C.X,16,7).43 Hij inter-
preteert Philips’ uitspraken als ‘rechten gaan boven voorrechten’.44

Fruin gaat vervolgens in op de hiervoor al aangehaalde observatie van Hugo de
Groot, dat volgens Philips van Leiden de graaf wel van zijn eigen rechten, maar niet van
de rechten van het land afstand mag doen. ‘Philips van Leiden kent zulk een onder-
scheid niet’, aldus Fruin. Alles wat deel uitmaakt van het vorstelijke domein mag niet
worden verveemd, schrijft hij. Giften ‘kunnen te allen tijde door den graaf, die ze ge-
schonken heeft, of door een zijner opvolgers terug worden geëischt’. Volgens Fruin
moet de vorst de belangen van de fiscus vooral verdedigen ‘tegenover de grooten’. Zij
zijn ‘de steunpilaren van het leenstelsel, de vrienden van het behoud’. Tegen hen keer-
de zich de partij die met Willem v aan het bestuur was gekomen, ‘grootendeels uit de
poorters bestaande, met eenige klerken en legisten aan het hoofd’. Opnieuw veronder-
stelt Fruin dat Philips van Leiden in deze tijd is opgenomen in de grafelijke raad ‘om de
nieuwe regeering met de wijsheid der Romeinsche juristen voor te lichten’.45 Hij haalt
de Cura aan om te betogen dat Philips de staf breekt ‘over het geheele leenstelsel’. Hij
illustreert dit met voorbeelden uit de Cura, die betrekking hebben op de verbeurdver-
klaring van lenen na de machtsovername door Willem V. Fruin gaat in dit verband ook
in op Philips’ weerzin tegen het omzetten van ‘kwade lenen’ in ‘goede lenen’. Het gaat
hier om lenen, die bij gebrek aan mannelijke nakomelingen aan de graaf moeten verval-
len, maar die bij wijze van gunst toch aan een erfdochter worden gelaten. ‘Een doorn in
het oog zijn verder de sterkten en kasteelen, waarin het leenstelsel nestelt. De vorst is
verplicht, ze zoo veel mogelijk te vernielen en te slechten’, schrijft Fruin. Hij signaleert
ook dat Philips pleit voor kastelen aan de grenzen, ter verdediging van het land, en dat
deze onmiddellijk in bezit van de vorst moeten zijn.46

Verder wijst hij op Philips’ pleidooien om in plaats van hoge edelen vooral deskun-
digen op te nemen in de grafelijke raad. Philips stelt eisen aan het functioneren van
raadsleden en Fruin meent dat hij daarmee vooruitloopt op ‘de leer van de onschend-
baarheid van den vorst en van de verantwoordelijkheid der ministers’. Hij wijst ook op
de grote waarde die Philips hecht aan formaliteiten. Officiële stukken moeten getekend
worden door de notarius die ze opmaakt, door twee of drie raden en door de kanselier.
Alle stukken moeten bewaard worden in een archief. Fruin gaat verder in op Philips’
pleidooi voor een professionele rechtspraak onder verantwoordelijkheid van de graaf.
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43 Zie hoofdstuk 1,4.
44 ‘Over Philips van Leiden’, p. 139 [‘Inleiding’, p. xliii].
45 ‘Over Philips van Leiden’, p. 140-141 [‘Inleiding’, p. xliv-xlvi]. In werkelijkheid heeft Philips van

Leiden nooit deel uitgemaakt van de grafelijke raad. Zie hoofdstuk 6.5.2.
46 ‘Over Philips van Leiden’, p. 141-145 [‘Inleiding’, p. xlvi-xlix]. Het slechten van de kastelen heeft

mogelijk betrekking op de belegering van kastelen van aanhangers van Margareta door de aanhangers
van Willem v. Zie hiervoor Brokken,Het ontstaan, p. 90-100.
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Philips waarschuwt voor de situatie in Zeeland, waar men zijn zaken bij voorkeur voor
de geestelijke rechtbanken brengt. Deze opmerking ‘doet ons een diepen blik slaan in
het maatschappelijk leven van den tijd’, aldus Fruin. ‘De kerk, in het bezit van geleerd-
heid en wetenschap, deed alles met beter inzicht, met meer beleid, dan de staat.’ Fruin
beschrijft verder dat volgens Philips de vorst voor alle ingezetenen open moet staan als
hoogste rechter. In deCurawordt het privilege gelaakt, aan veel steden verleend, dat het
oordeel van schepenen door niemand zal worden tegengesproken. Ook richt Philips
zich tegen baljuwen en rentmeesters, van wie de vorst financieel afhankelijk is of die hun
eigen gewin najagen.47

‘Gelijke bescherming van alle onderzaten, kleine en groote, onder een vorst, die door
eigen gekozen, afzetbare beambten regeert en bestuurt, zietdaar het ideaal, dat de schrij-
ver voor oogen heeft’, concludeert Fruin. Hij signaleert dat Philips zich ontpopt tot
voorvechter van de geestelijkheid, maar ook bepleit dat deze haar steentje bijdraagt in
tijden van nood. Dan moeten ook geestelijken belasting betalen. In het algemeen keert
Philips zich tegen onrechtmatig gewin door de kerk. ‘Hij is het niet met Goethe eens,
dat de kerk alleen gestolen goed verteren kan’, schrijft Fruin. De historicus gaat uitge-
breid in op Philips’ visie op de adel. De middeleeuwse jurist vindt dat deze zich moet
beperken tot het krijgsbedrijf en zich verre moet houden van bestuurstaken. Fruin wijst
op Philips’ betoog dat naast geboorte ook wetenschap en deugd iemand tot een edel
mens kunnen maken. ‘Zo spreekt geen oprecht vriend van den adel’, meent hij. ‘Wie
deugd en wetenschap aan geboorte gelijk stelt, is in zijn hart voor de gelijkheid van alle
menschen.’ Fruin stelt vast dat Philips zelf behoort tot de deftige burgerklasse, ‘tot den
derden stand’, en van zijn sympathie voor deze stedelijke bevolkingsgroep getuigt. Aan
de beveiliging van de steden, door de bouw van muren, moet iedereen meewerken. ‘Ac-
cijnsen, in de plaats van schot, zijn daarom aan te bevelen, omdat dan allen, die zich in
de stad ophouden, meêbetalen aan het onderhoud van hetgeen hen beveiligt’, aldus
Fruin. ‘Ziet daar het groote argument, waarmeê de consumptie-belasting thans nog
wordt verdedigd, misschien voor de eerste maal gebruikt.’ Fruin signaleert echter ook
dat volgens Philips de fiscus geen schade mag lijden van aan steden verleende privileges.
In de Cura wordt het recht van de graaf verdedigd om schout en schepenen te kiezen,
zodat de vorst invloed houdt op het stadsbestuur.48

‘Als een echt Hollander is Van Leiden voor handelsvrijheid’, schrijft Fruin. Hij wijst
op Philips’ afkeuring van de gilden maar signaleert ook dat hij geen bezwaar maakt te-
gen een monopolie ten bate van de fiscus. ‘Wat den vorst verrijkt, is gewenscht, al strijdt
het ook tegen andere belangen, en tegen de beginsels der oeconomie.’ Fruin verklaart
Philips’ afkeer van gilden uit het feit dat de schrijver van de Cura een ‘burger-aristo-
craat’ is, die meent dat ‘de deftigste burgers de regeering zullen uitmaken’. Gilden zijn
opgericht om ‘de lagere klasse der stadsbevolking door samenwerking gehalte en in-
vloed te verschaffen’. De historicus signaleert ook dat Philips zich keert tegen ‘vrome
geestelijke gilden’ en meent dat ‘alle corporaties’ gevaarlijk zijn. ‘Jegens de onvrijen is
Van Leiden hard’, stelt Fruin vast. ‘Zij behooren bij den grond, dien zij bebouwen. Liet
men hen vrij, zij zouden wegtrekken, en de akkers woest laten liggen.’ Fruin verbaast
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zich over Philips’ mening dat vrijheid niet te koop is (libertatum rem inaestimabilem).
‘In Frankrijk was reeds jaren te voren, in een koninklijke ordonnantie van 1311, een an-
dere leer gepredikt: “ieder mensch, die naar het beeld van onzen Heer geschapen is,
moet van nature vrij zijn”. Ook hierin hadden wij gaarne onzen auteur het stelsel van
het land zijner voorliefde hooren aanbevelen’, aldus Fruin.49

Concluderend stelt hij vast dat in Philips’ tractaat ‘het stelsel der Kabeljauwsche
staatspartij’ ligt opgesloten. Deze leer ‘voldeed volkomen aan de behoeften der toen-
malige maatschappij’. Daarin ziet Fruin ‘de groote waarde’ van de Cura. ‘Het zijn geen
bloote bespiegelingen van een wijsgeer, die er ons verkondigd worden; het is de levens-
wijsheid van een sterk bewogen, van een revolutionairen tijd, die er in spreekt.’50

1.4 Hans Wilfert: utilitas reipublicae als richtsnoer

Een invloedrijke beschouwing over Philips van Leiden wordt in 1925 geschreven door
de Duitser Hans Wilfert.51 Hij plaatst Philips van Leiden in het historische proces van
de overgang van de middeleeuwse naar de moderne staat, volgens hem begonnen in de
13de eeuw. Deze beweging komt volgens hem van onderop, wordt aanvankelijk door
geen enkel idee gedragen, vergroeit met de ‘ideenschweren’ oude instellingen sacerdoti-
um en imperium en groeit uit tot het nieuwe idee van de staat zonder meer. Wilfert
noemt de Cura een ‘poging tot staatsrechtsleer’, vermengd met een vorstenspiegel. Het
tractaat geeft volgens hem een goed inzicht in de verhoudingen in het middeleeuwse
Holland, ‘hoe ze waren en hoe ze, naar de mening van een theoreticus en ook naar de
wens van de landsheer zouden moeten zijn’.52

Wilfert schetst kort leven en werken van Philips van Leiden, gaat in op diens biblio-
theek en signaleert dat ‘grote tractaten’ van geleerden als Marsilius de Padua en Guil-
helmus de Ockham daarin ontbreken. Hij betwijfelt niet dat Philips hun werk in Parijs
en Orléans heeft leren kennen, maar acht het tekenend voor diens persoonlijke instel-
ling dat hij deze ‘uit grote tegenstellingen voortgekomen’ werken niet benut. Philips is
geen ‘vechter’, maar in zijn denken en werken jurist, stelt Wilfert vast. Hij baseert zich
voor zijn werk op het Romeinse en canonieke recht en gebruikt daarnaast – ‘meer als
randversiering voor morele en algemene beschouwingen’ – citaten uit de Bijbel en van
klassieken. Volgens Wilfert zijn ze grotendeels ontleend aan één verzamelwerk, Pro-
verbia philosophorum, dat in de inventaris van Philips’ bibliotheek is opgenomen. Wil-
fert waarschuwt dat de Cura geen systematisch opgebouwd werk is, zoals de Defensor
pacis van Marsilius. De lezer moet zelf het stelsel van Philips uit de ‘vermoeiende’ mid-
deleeuwse vorm van het tractaat distilleren.53
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Het Romeinse recht is voor Philips slechts hulpmiddel, betoogt Wilfert. Dat recht
heeft in de praktijk van de middeleeuwen nauwelijks een rol gespeeld bij het bevorde-
ren van centralistische tendenzen. Voorbeelden voor die ontwikkeling naar een centraal
gezag vindt Philips wel in naburige landen als Frankrijk en Engeland. Het Romeinse
recht heeft hij nodig om een wettelijke basis te geven aan het versterken van het gezag
van de Hollandse graaf. Hij gebruikt het Romeinse recht om te bewijzen dat elke vorst
keizer is in zijn eigen land. Die vorsten hebben weliswaar geen recht op de keizerlijke
waardigheid, maar wel op regeringsmacht. Daarmee maakt Philips volgens Wilfert een
vorstendom onafhankelijk, vooral van het Imperium. Hij meent dat Philips op Holland
toepast wat een halve eeuw eerder Franse juristen hebben betoogd ten behoeve van hun
eigen land en koning.54

Het draaipunt van Philips’ ‘staatsopvatting’ is volgens Wilfert de utilitas reipublicae,
overeenkomend met wat medio 16de eeuw de ragione di stato of Staatsräson wordt ge-
noemd. Bij Philips is het allemaal nog niet zo duidelijk als later bij Macchiavelli, aldus
Wilfert, maar duidelijk genoeg: met de utilitas reipublicae brengt Philips de wil van de
staat tot uitdrukking. Hij onderscheidt zich daarmee van zijn tijdgenoot Baldus, die
ontkent dat de staat een wil heeft. Bij Philips moet de wil van de staat bij alle regerings-
handelen als richtsnoer dienen. Hij kent de vorst verstrekkende bevoegdheden toe om
in het belang van de staat te handelen. Hij mag bijzondere inspanningen van de inwo-
ners verlangen, ingrijpen in eigendomsrechten en voor de staat schadelijke privileges
herroepen. Wilfert wijst erop dat Philips’ pleidooi voor het herroepen van privileges
ook door de glossatoren is gevoerd, maar slechts zelden is overgenomen in ‘de staats-
theoretische literatuur’. Uitzonderingen zijn volgens hem deDisputatio inter militem et
clericum en de Somnium Viridarii, twee Franse tractaten.55 Het behoud van de staat ligt
in handen van de vorst, zegt Wilfert, en daarom moet deze machtig, rijk en spaarzaam
zijn. Hierbij verwijst hij naar casus 1,7 van de Cura. Hij legt een verband met het al-
leenbeschikkingsrecht van de vorst over de hoogheidsrechten, de regalia. Deze zijn on-
vervreemdbaar; zij zijn het belangrijkste teken van heerschappij en hoogheid. Als de
vorst ze vervreemdt of opsplitst, gaat de staat zijn teloorgang tegemoet. Het gaat om de
rechten op de munt, tollen, bossen, zout en waterwegen, op de defensie, het oude graaf-
schapsrecht op de hoge jurisdictie (‘merum imperium cum suis attinentiis’) en het nieu-
we, algemene territoriale recht op bede met de speciaal door Philips geformuleerde eis
dat de landsheer ook de hoogte daarvan kan vaststellen. In wezen zijn het dezelfde rech-
ten ‘welke ook de Duitse koning bezat’. In het middeleeuwse keizerrijk werden ze niet
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de 14de eeuw en is uitgegeven door M. Goldast in zijn verzamelwerk Monarchia (deel i), oorspronke-
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taald als Songe du Vergier. Het staat op een hoger plan dan deDisputatio en bevat argumenten ter ver-
dediging van het leerstuk van de onvervreemdbaarheid van nationaal erfgoed. Het is eveneens
uitgegeven in Monarchia (deel i). Voor details zie Ullmann, Law and Politics, p. 260 en 291-292,
Geurts,Overzicht, p. 30 en Arabeyre,Dictionaire historique, p. 750-751.
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als onvervreemdbaar beschouwd, zodat ze allengs in de handen van territoriale heren
waren overgegaan, die ze zorgvuldig bij elkaar trachtten te houden, betoogt Wilfert. Hij
mist in Philips’ opsomming de aanspraak op enigerlei staatsbevoegdheid jegens kerke-
lijke instellingen, terwijl die tegen het eind van de 13de eeuw toch tamelijk vaak voor-
kwamen. De reden voor Philips’ zwijgen ligt volgens Wilfert in zijn dubbelrol als advi-
seur van de landsheer en als geestelijke. Een ‘zekere inconsequentie’, oordeelt Wilfert,
‘die hij ook elders toont’.56

Hij mist in de Cura ook een fundamentele beschouwing over het leenstelsel en wijt
dit aan ‘tweespalt tussen de feitelijke verhoudingen en de Romeinsrechtelijke theorie’.
In de 14de eeuw is het leenstelsel nog wijdverbreid, terwijl de strijd ertegen al gaande is.
Philips raakt wel aan de kwestie, signaleert Wilfert. Bijvoorbeeld als hij ‘de oude regel
verdedigt dat lenen bij het ontbreken van mannelijke erfgenamen aan de vorst verval-
len’. Of als hij eist dat kastelen aan de grenzen onmiddellijk in handen van de vorst zijn.
Philips bepleit ook een modern, staand leger in plaats van een feodaal ridderleger.57

In de kiem is bij Philips het idee van de staatssoevereiniteit aanwezig, meent Wilfert,
en wel in een omvang die wellicht uniek is. Philips werkt voortdurend met begrippen
als utilitas reipublicae, salus reipublicae, ius publicum en fiscus. Dat doen meer middel-
eeuwers, maar bij Philips schuilt achter dat alles de onpersoonlijke staat met een wil,
schrijft Wilfert. De vorst handelt namens deze door middel van de regalia en kan zich
daarvan niet ontdoen, omdat de staat erop berust. ‘Daarin klinkt al een eerste geluid
over de positie van de heerser als staatsorgaan’, aldus Wilfert. Elke privaatrechtelijke,
patrimoniale aanspraak van de vorst op de staat is volgens hem hiermee uitgesloten. Hij
stelt vast dat de vorst in de middeleeuwen ook volgens de heersende opvatting werd ge-
zien als drager van een ambt, maar dat ambt stamde van God en gaf de drager ervan een
positie boven de gemeenschap. Bij Philips daarentegen is het ambt verbonden aan de
staat en staan vorst en gemeenschap als eenheid onder het staatsbegrip. Wilfert ken-
schetst de schrijver van de Cura niet zozeer als een aanhanger van de absolute vorst, als
wel van de absolute staat. De vorst is weliswaar niet gebonden aan de wet (princeps le-
gibus solutus est), maar zijn wil moet wel overeenstemmen met het geschreven recht. In
dit verband noemt Wilfert de vele raadgevingen van Philips voor het optreden van de
vorst, die de Cura deels het karakter van een vorstenspiegel geven.58

Philips gaat niet zo ver zijn graaf het recht te geven de voorschriften van het Corpus
iuris civilis te wijzigen, een recht dat de Franse koningen wel voor zichzelf opeisen. Hij
vindt wel dat de graaf zelf wetgeving ten behoeve van land en steden kan uitvaardigen.
Wilfert signaleert dat Philips steeds onderscheidt tussen leges (het Romeinse recht) en
statuta (landrechten). De Duitse auteur tekent hierbij aan dat de Hollandse steden tot
het einde der 14de eeuw bij lange na niet de betekenis hadden van bijvoorbeeld Vlaamse
steden. De Hollandse steden waren volgens hem ‘landsheerlijke steden’, zodat Philips
de graaf kon neerzetten als wetgever van ook de steden. Wilfert mist bij Philips theore-
tische beschouwingen over de standen. ‘Dat ze bestonden en handelend optraden staat
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bij Philips zelf’, tekent hij aan.59 Volgens Wilfert passen standen niet in Philips’ opvat-
tingen over de staat, evenmin als het leenstelsel. Hij tracht immers het dualisme van de
standenstaat uit te bannen. Toch had hij er beschouwingen aan moeten wijden, meent
Wilfert.60

Philips pleit volgens hem voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van de onder-
danen. Het zou te ver gaan in deCura een pleidooi voor de volkssoevereiniteit te lezen,
maar dat aan het volk grote betekenis toekomt staat voorWilfert vast.Hij leest het in op-
vattingen van Philips over de noodzaakwaterverontreiniging tegen te gaan, artsen aan te
stellen en voorschriften uit te vaardigen ter bevordering van de veiligheid in steden. Ver-
der dient gezorgd te worden voor goed onderwijs, voor ziekenhuizen en voor toezicht
op de bebouwing in steden. ‘Een geheel nieuw terrein’, oordeelt Wilfert over dit laatste.
Hij signaleert dat Philips zich voor zijn ideeën over staatkundige vernieuwing bij voor-
keur op de steden richt.Wilfert acht het onmogelijk uit de ‘verspreide opmerkingen’ van
Philips een complete reconstructie te maken van het bestuurssysteem dat hem voor ogen
staat. De jurist uit Leiden schrijft meer over bepaalde beambten dan over hun ambt, meer
over ambtelijke misdragingen dan over ambtelijke taken. Niettemin doet Wilfert een po-
ging en schetst op basis van deCura het bestuurssysteem van hetmiddeleeuwseHolland.
Centraal daarin staan de graaf en zijn raad. Philips wil dat deze laatste bij voorkeur is sa-
mengesteld uit deskundigen, terwijl in werkelijkheid hoge edelen er de dienst uitmaken.
Wilfert krijgt uit deCura de indruk dat de raad fungeert als plaatsvervanger van de vorst.
Hij signaleert ook dat volgens Philips het personeel van de grafelijke kanselarij juridisch
geschoold moet zijn. Verder wijst hij op de schatkistbewaarder, die door Philips privatus
thesauriuswordt genoemd, hoewel hij zowel publieke als private gelden beheert. Wilfert
leidt daaruit af dat er nog geen scheiding bestond tussen de fiscus en het particuliere ver-
mogen vande vorst.Hijmistmededelingen in deCura over een opperste gerechtshof aan
het grafelijke hof, dat volgens hem zeker bestond. Hij gaat in op de eisen die Philips stelt
aan beambten. Zij moeten bezoldigd zijn, tijdelijk aangesteld, afzetbaar en onmiddellijk
verantwoording schuldig zijn aan de vorst. In dit verband wijst Wilfert ook op Philips’
afkeer van de gilden in het bestuur. Beambten moeten zelf hun ambt vervullen en geen
plaatsvervangers benoemen. Na afloop van hun ambtstijd moeten zij nog vijftig dagen
beschikbaar zijn om burgers de gelegenheid te geven hun beklag te doen over de ambts-
uitoefening.61

Wilfert probeert zich op basis van Philips’ mededelingen een beeld te vormen van de
functies van de baljuw en slaagt daar niet volledig in. Hij ‘schijnt’ rechter en belasting-
gaarder te zijn, maar naast hem bestaan ook ‘zelfstandige rechters’. Wilfert noemt
Philips’ eis dat rechters het Romeinse recht en het landsrecht moeten kennen. Als de
baljuw niet juridisch geschoold is, moet hem een jurist ter ondersteuning worden toe-
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59 Wilfert verwijst hierbij naar casus 45,53, waar Philips melding maakt van overleg van graaf Willem v
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60 Philipp von Leyden, p. 22-24.
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moeten houden voor klachten van burgers verwijst Wilfert foutief naar casus 42,8 e.v. in deCura. Phi-
lips behandelt deze kwestie in casus 48,8 e.v.
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gewezen. Verder pleit Philips voor de aanstelling van een geleerde jurist in elke stad. De
traditionele rechtszitting, waarin de gemeente onder leiding van een rechter ‘het oordeel
vindt’ wekt bij Philips ‘hoofdschudden’ op. Wilfert stelt vast dat Philips de vorst het
gratierecht toekent, oorspronkelijk onbekend in de middeleeuwen en onder Romeins-
rechtelijke invoed geïntroduceerd in Frankrijk. Hij signaleert ook dat Philips niet rept
van een differentiëring van gerechten naar standen en veronderstelt dat deze niet past in
zijn visie op de staat. Kort bespreekt hij het bestuur van de steden, waarbij hij nogmaals
wijst op Philips’ afkeer van gilden. Vervolgens bespreekt hij Philips’ visie op de positie
van vrouwen en boeren in de samenleving.62

Wilfert gaat in op de plichten die onderdanen volgens Philips hebben in het landsbe-
lang. Deze persoonlijke verplichtingen zijn algemeen en vrijstelling ervan door middel
van privileges is uitgesloten. Iedereen moet weten dat hij met deze verplichtingen ook
zijn eigenbelang dient, omdat ze in het publieke belang worden uitgeoefend. Het gaat
om zaken als het bijdragen aan de bouw van stadsmuren en het onderhoud van wegen,
havens en waterwegen. Daarnaast zijn de onderdanen belastingplichtig. Wilfert ver-
meldt Philips’ opvatting dat bij bijzondere belastingen, bijvoorbeeld in oorlogstijd, de
geestelijkheid ook haar steentje moet bijdragen. Deze visie huldigde eerder Philips de
Schone in Frankrijk. Tegenover deze plichten van de burgers staan rechten. Zij dienen
verschoond te blijven van willekeur van de zijde van de vorst en zijn beambten (‘de la-
tere mensenrechten’, merkt Wilfert op). Daarnaast eist Philips volledige vrijheid van
testamentaire beschikkingen, het appelrecht in rechtszaken voor alle onderdanen en het
respecteren van verworven rechten, voorzover deze het publiek belang niet schaden.
Wilfert gaat apart in op de rechten die de kerk volgens Philips jegens de staat heeft. Hij
stelt vast dat de staat volgens deCuraweliswaar niet ondergeschikt is aan de kerk, maar
dat de kerk toch een eigen rol speelt in de samenleving. Hier komt volgens Wilfert in
praktische zin de onvolkomenheid van het staatsbegrip tot uitdrukking.63

In zijn conclusies stelt Wilfert dat Philips’ beschouwingen op zichzelf genomen over
het algemeen niet nieuw zijn. Nieuw is wel dat zij in hun samenhang naar de vestiging
van de staat wijzen. Wilfert wenst Philips niet gelijk te stellen aan tijdgenoten als Mar-
silius de Padua en Guilhelmus de Ockham, maar vindt wel dat hij vooruitloopt op de
werken van Macchiavelli en Bodin. Philips vertegenwoordigt voor Wilfert ‘een verlicht
absolutisme in middeleeuwse vormen’.64

1.5 Wilhelm Berges: uitbannen privaatrechtelijke staatsvoorstellingen

‘Een nuchtere jurist.’ Zo noemt de Duitser Wilhelm Berges in zijn boek Die Fürsten-
spiegel des hohen und späten Mittelalters Philips van Leiden.65 Berges’ werk verschijnt
in 1938 en behandelt uitgebreid het genre van de vorstenspiegels, de in de middeleeu-
wen geschreven adviesboeken voor vorsten. Ook Philips’Cura hoort volgens Berges in
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65 W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Leipzig 1938. Verschenen in de Mo-

numenta Germaniae Historica, Schriften, ii. De aangehaalde typering staat op p. 109.

08 bijlagen 229-272:04b Korsten 93-112  7/3/08  12:20 PM  Pagina 244



dit genre thuis, al ziet hij allerminst over het hoofd dat het karakter van het werk voor-
al juridisch is. ‘Philips van Leiden wijdt een levenswerk aan het uitbannen van alle pri-
vaatrechtelijke staatsvoorstellingen’, stelt Berges vast.66 Hij rekent Philips tot de juris-
ten zoals zij werkten als klerk in de Siciliaanse staat, in Italiaanse stadstaten en in het
Frankrijk van Philips de Schone en die ‘zowel door theoretisch onderzoek als door
praktisch politiek werk het type van de vroege nationale staat hielpen scheppen’. Ber-
ges ziet in Philips een vroege vertegenwoordiger ‘van het Nederlandse burgerdom’.67

Voor zijn bespreking van Philips’ Cura68 baseert hij zich op de editie van Fruin-Mol-
huysen uit 1915, op Fruins inleiding daarbij en op Wilferts werk. Hij verzet zich tegen
Fruins opvatting dat Philips niet tot zijn inzichten is gekomen langs de door hem ge-
hanteerde weg van het bespreken van Romeinsrechtelijke casus. Philips’ politieke ge-
dachtesysteem is werkelijk door een levenslang analytisch onderzoek van praktische
staatsrechtelijke gevallen langs de in die tijd gebruikelijke juridische methode gegroeid,
meent Berges.69 Om dat te illustreren gaat hij uitgebreid in op casus 37 uit de Cura,
waarin Philips aan de hand van Romeins keizerlijk recht beargumenteert waarom hij te-
gen de beslissingsmacht van gilden in Holland is.70

Berges heeft enige moeite met een ‘bijzondere tweeslachtigheid’ in Philips’ werk. Zo
signaleert hij dat volgens Philips het recht veranderlijk is naar tijd en plaats. Des te ver-
bazingwekkender vindt hij het pleidooi van onze jurist voor het vasthouden aan de op-
vattingen van voorouders. Hij houdt het erop dat het argument van de veranderlijkheid
gericht is aan het adres van de ‘natuurfilosofen’, van wie Philips niets moet hebben als
het om het oplossen van praktische kwesties gaat. Philips zweert bij het Romeinse recht
en het canonieke recht, dat hij van goddelijke herkomst acht. De twee ware autoriteiten
op aarde zijn de paus en de keizer, beiden lex animata in terris. Deze twee zijn in deware
zin van het woord princeps, al kan een lagere vorst in zijn eigen land ook princeps wor-
den genoemd.71

Philips heeft zijnCura volgens Berges geschreven in opdracht van graafWillem v. De
‘energieke’ Willem iii had zulke zwakke opvolgers gehad, dat edelen hun kans schoon
zagen het graafschap onderling zo ongeveer te verdelen. Het was aan de vorst deze si-
tuatie te herroepen en aan Philips om in het ruimere kader van een vorstenspiegel het re-
vocatierecht juridisch te onderbouwen. In dit verband wijst Berges ook op de fabel in
de Prooemium van de Cura, waarin een dierenrijk in grote verwarring wordt ge-
schetst.72 Hij wijst erop dat hier geen sprake is van een typischHollands probleem,maar
van een voor de 14de eeuw kenmerkend probleem, samenhangend met de botsing van de
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66 Berges, Die Fürstenspiegel, p. 279.
67 Die Fürstenspiegel, p. 249.
68 Deze bespreking vormt een apart onderdeel van zijn werk, opgenomen in het tweede deel: Analysen

ausgewählter Fürstenspiegel. Philips’ Cura komt aan bod op p. 249-266.
69 Die Fürstenspiegel, p. 250.
70 Die Fürstenspiegel, p. 250-252. Berges zelf verwijst niet naar de nummers van de casus, maar naar pa-

ginanummers in de editie Fruin-Molhuysen.
71 Die Fürstenspiegel, p. 253-254.
72 Die Fürstenspiegel, p. 255-256. Voor de middeleeuwse geschiedenis van het graafschap Holland ver-

wijst Berges naar P.J. Blok, Geschichte der Niederlande, Gotha 1905 en naar Gosses-Japikse, Hand-
boek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland, ’s-Gravenhage 1920. De naam van dit laatste
werk en van één van de auteurs wordt door Berges fout gespeld.
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opkomende ‘nationale’ staat en het bestaande leenstelsel. Vorsten hebben in die tijd zo-
veel van hun regalia verloren, ‘dat hun geringe macht alleen nog steunde op particulier
bezit’. Volgens Berges zijn ‘tol-, wegen- en waterrechten, ja zelfs muntrechten in priva-
te handen’. De staat heeft geen directe greep meer op de burgers en moet de omweg be-
wandelen van de vazalliteit. Geestelijken trachten zich te onttrekken aan het wereldlij-
ke gezag, steden komen op en boeren geraken in de macht van de adel. Ordo rerum
turbatus est, verzucht Philips van Leiden daarom. Hij maakt melding van een corrupt
ambtenarenapparaat en pleit krachtig voor een herschikking van zaken zodat iedereen
datgene krijgt wat het zijne is. Daarbij moet het goddelijke plan worden gevolgd zoals
dat zijn beslag heeft gekregen in de keizerlijke ordening en dat bedoeld is om het alge-
mene welzijn te garanderen, aldus Berges over Philips’ opvattingen. De ‘kosmische ordo
rerum’ moet zich weerspiegelen in een ‘in de wet vastgelegde ordo rerum’.73

Dit voert de Duitse auteur naar Philips’ sleutelzin dat de vorst bepaalde rechten heeft
waarvan hij geen afstand kan doen opdat de staat bewaard blijve. Voor zo’n staat is re-
ligie nodig, een machtige regering, gerechtigheid, bloeiende steden, een gezond familie-
leven, een onverzwakt leger en de vrijheid van boeren, zo somt Berges op. Hij behan-
delt in kort bestek wat Philips in de Cura schrijft over deze zaken. Vervolgens gaat hij
in op ‘de speciale vorstenethiek’ in de Cura. Hij signaleert dat Philips de hoofdlijnen
hiervan afleidt uit zijn ‘staatsrechtsleer’. Volgens Berges hebben filosofische overwe-
gingen bij Philips uitsluitend betrekking op de vorst als private persoon. De vorst als
persona publica dient zich echter te richten op het recht. Philips ziet de vorst als zwaar-
gewicht binnen een staatsapparaat van geschoolde ambtenaren. De bevolking dient di-
rect onder dit centrale gezag te zijn gesteld en niet via feodale tussenpersonen. Berges
wijst tot slot ook op het accent dat Philips legt op een ordelijke registratie van officiële
stukken en een goed financieel beheer.74

Berges trekt een vergelijking tussen Philips’ opvattingen en die in de Konungs Skugg-
sjá, een Noorse vorstenspiegel uit omstreeks 1260. De schrijver van het Noorse werk
moet volgens hem een geestelijke geweest zijn, vertrouwd met het hofleven. Hij schrijft
onder andere dat zowel de koning als de bisschop geen eigenaar is in die zin dat hij van het
zijne iets kan weggeven. Berges verwijst naar Philips’ opvatting hierover in casus 1,7.75

1.6 Jan Romein: erflater van het burgerdom

In 1938 verschijnt de eerste druk van Erflaters van onze beschaving van de historici Jan
en Annie Romein. Het boek is talloze malen herdrukt en is herzien in 1956 (7de druk) en
in 1971 (9de druk). Aan de eerste herziening werkte Jan Romein nogmee, de tweede werd
na zijn overlijden uitgevoerd door Annie Romein alleen. Het boek bevat 36 portretten
vanNederlandse gestalten uit zes eeuwen, zoals de ondertitel luidt.Het eerste portret, ge-
schreven door Jan Romein, is getiteld Filips van Leiden. De eerste regent.76 Romein kiest
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73 Die Fürstenspiegel, p. 256-259 en 262.
74 Die Fürstenspiegel, p. 260-265.
75 Die Fürstenspiegel, p. 185.
76 J. Romein, ‘Filips van Leiden. De eerste regent’ in J. en A. Romein, Erflaters van onze beschaving. Ne-

derlandse gestalten uit zes eeuwen, 12de druk, Amsterdam 1977.
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ervoor de portrettengalerij te beginnen met Philips van Leiden omdat die ‘de burgerijen
der steden zag als de eigenlijke dragers van deNederlandse, voor hemnogHollandse staat
en beschaving’.Het burgerlijk karakter is het kenmerk bij uitstek van deNederlandse be-
schaving, meent Romein. Hij schetst Philips als een lid van de burgerij van het middel-
eeuwse Leiden, ‘een zeer zelfstandige burgerij onder leiding van enkele regerende ge-
slachten die zich maar niet schikken wilden in het gezag van de op de Burcht tronende
burggraven uit het aloude geslacht van Wassenaer’. Op ongeveer 20-jarige leeftijd, in
1345, gaat Philips Romeins recht studeren in Orléans, zo beschrijft Romein. Hij ‘zoog er
gretig de theorie omtrent de absolute vorstenmacht in die we gelijk mogen stellen, zoals
we nog zullen zien, aan een vermeerdering van de staatsmacht ten koste van de privilege-
jacht der steden en vooral van de eigengereidheid van de feodale adel’.77

Romein schetst de historische werkelijkheid waar Philips volgens hem mee te maken
krijgt na terugkeer uit Orléans: de Hoekse en Kabeljauwse twisten, het verbond van
graaf Willem v met de Kabeljauwse partij en zijn belofte ‘niets van het grafelijk domein
duurzaam of zelfs tijdelijk te vervreemden’ zonder goedkeuring van ‘zijn raad van nu
Kabeljauwse edelen en steden’. In dienst van graaf Willem komt Philips voor op ‘een
lijst van 1354’ als dragende, met tien anderen, de grafelijke livrei. ‘Tot zijn dood toe zal
hij dit gewaad, een erekledij voor hem, blijven dragen.’ Romein tekent Philips als lid van
‘een echte ambtenarenstand’ met een rechtspositie. Tijdens een ziekte tussen september
en december 1355 ontvangt hij een uitkering.78

Romein acht het ‘zeker niet onmogelijk’ dat tijdens dit ziekbed, ‘waarschijnlijk op
een wenk van de graaf’ het plan gerijpt is omDe cura reipublicae et sorte principantis te
schrijven. Hij beschrijft hoe Philips zijn leven lang aan dit werk is ‘blijven vijlen en scha-
ven’, maar dat het niettemin op een moderne lezer een rommelige indruk maakt. Hij
wijst in dit verband op het beperkte aantal boeken dat middeleeuwse geleerden ter be-
schikking stond. Romein schat dat tussen de jaren 500 en 1500 ‘in ons land evenveel
boeken geschreven zijn als tegenwoordig in één jaar’. Hij gaat daarbij in op de voor die
tijd omvangrijke bibliotheek van Philips van Leiden en meldt dat deze bestond uit
‘drieënzeventig nummers’.79

Romein behandelt de dialectischemethode van het middeleeuwse geleerde denken en
het grote belang dat daarbij gehecht werd aan autoritaire uitspraken. Hij behandelt bij
wijze van voorbeeld casus 37 uit de Cura over de gilden en hun monopolies. ‘We kon-
den al wel vermoeden dat Filips, als aanhanger van de Kabeljauwen, geen vriend dezer
corporaties zou zijn die het, met name in Leiden, het stadsbestuur vaak genoeg lastig
maakten.’ De gildenleden leveren hun arbeid slechts tegen een door hen onderling over-
eengekomen loon, aldus Romeins interpretatie van Philips, en laten zich in deze privi-
leges bevestigen als er een nieuwe vorst komt. ‘De vraag is nu: wat is hier recht? De kei-
zer (Justinianus) antwoordt – en dan volgt er een lang citaat van een keizerlijk edict
tegen monopolievorming met de daarbij behorende boeten op overtreding. Dat dit ver-
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77 Romein, ‘Filips van Leiden’, p. 14-20.
78 ‘Filips van Leiden’, p. 20-22.
79 ‘Filips van Leiden’, p. 22-23. Onduidelijk is hoe Romein aan dit aantal komt. Het valt niet af te leiden

uit de beschrijving van Philips’ bibliotheek, opgenomen in de editie Fruin-Molhuysen. Feenstra wijst
hierop in zijn Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 21.
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bod minstens achthonderd jaar geleden en in een heel anders geordende maatschappij
uitgevaardigdwas, dus op heel anderemonopolies sloeg dan die waarvan onze Filips een
tegenstander was, dat, met andere woorden, zijn hele citaat een slag in de lucht was,
komt evenmin bij hem op, als het nu iemand ontgaan zou. Feitelijk is de zaak voor hem
hiermee afgedaan, maar Filips heeft nog meer dan drie bladzijden nodig om, zoal niet
ons, dan toch zichzelf of zijn lezers van zijn gelijk te overtuigen.’ Romein signaleert
hierbij ook Philips’ opvatting dat de desbetreffende privileges waardeloos zijn omdat zij
‘tegen het algemeen belang ingaan’.80

Romein schetst Philips als een formalist die als één van de grafelijke raadslieden groot
gewicht hecht aan het volgen van de juiste procedures bij het opstellen en bewaren van
officiële stukken. ‘De staat die Filips voorzweeft, is een ambtenarenstaat’, schrijft hij.
Hij gaat in op de eisen die Philips in zijnCura stelt aan baljuwen, rentmeesters en rech-
ters. ‘Men hoeft niet in de geschiedenis der middeleeuwse maatschappij doorkneed te
zijn om te begrijpen, dat dit “Kabeljauwse partijprogram”, zoals Fruin het traktaat van
Filips van Leiden genoemd heeft, zich vooral tegen de adel richtte’, meent Romein. Dat
Philips het menigmaal opneemt voor de ‘toch ook feodale geestelijke stand’ verklaart hij
uit het feit dat de schrijver van de Cura voor zijn levensonderhoud is aangewezen op
prebenden, inkomsten uit kerkelijke ambten. De ‘nog bestaande horigheid’ vindt in
Philips niet slechts een verdediger, hij wil haar verscherpen. Philips laakt de praktijk dat
een horige vrij wordt door toe te treden tot de geestelijkheid. Hij meent dat zo’n hori-
ge nog een jaar lang door zijn vroegere heer gedwongen moet kunnen worden terug te
keren naar de horigheid. Philips’ sympathie ligt volgens Romein vooral bij de steden.
‘Zij immers zijn het geordendst.’81

Romein beweert dat Philips zich de laatste tien jaar van zijn leven niet meer actief met
staatszaken heeft bemoeid.82 Toch is er volgens hem geen reden aan te nemen dat Phi-
lips verbitterd is geweest, zoals normaal is voor ‘hervormers in hun nadagen’. Romein
geeft Fruin gelijk omdat hij Philips vergelijkt met Machiavelli, Montesquieu en Rous-
seau. Zelf schetst hij de middeleeuwse geleerde als iemand die staat ‘aan het begin van
ons staatsrecht’. In hem, ‘deze man van merkwaardig democratische allure’ is volgens
Romein ‘zich ons regentendom het eerst bewust geworden’.83

1.7 Paul Geurts: grondslag leenstelsel verworpen

De historicus P.H.J.M. Geurts promoveert in 1942 op een proefschrift over Neder-
landse politieke geschriften, waarin hij als eerste Nederlander na Fruin en Romein min
of meer uitgebreid ingaat op Philips van Leiden.84 Het hoofdthema van de Cura is vol-
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80 ‘Filips van Leiden’, p. 23-24.
81 ‘Filips van Leiden’, p. 26-30.
82 ‘Filips van Leiden’, p. 31. In werkelijkheid is Philips in die tijd zeer actief als adviseur van de Utrecht-

se bisschop Arnoud van Hoorn (1371-1378). Romein had dit kunnen weten want hij gebruikt Fruins
beschouwing over Philips van Leiden als bron. Fruin schrijft dat bisschop Arnold in 1371 Philips tot
zijn vicaris verkoos. ‘De post was eervol en gewichtig’, voegt hij er nog aan toe. Zie Fruin, ‘Over Phi-
lips van Leiden’, p. 128.

83 ‘Filips van Leiden’, p. 32.
84 P.H.J.M. Geurts,Overzicht van Nederlandsche politieke geschriften tot in de eerste helft der 17e eeuw,
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gens Geurts het ongeschonden handhaven van ‘het nut van de staat’ en het voortdurend
verzekeren van ‘ieders positie’.85 Hiermeewil Philips volgens deze auteur zeggen dat het
algemeen welzijn de grondslag moet vormen voor iedere gezonde politiek. ‘Op deze ba-
sis gaat Philips nu de taak van den vorst, wil hij een goed staatsbestuurder zijn, nader
omschrijven’, aldus Geurts. Philips’ eerste vaststelling is volgens hem ‘dat de vorsten ze-
kere rechten hebben, waarvan zij geen afstand kunnen doen, opdat de staat, waarvan het
heil ligt in de macht van den vorst, veilig zij’, de bekende passage uit casus 1,7 in de
Cura. Geurts leidt uit deze stelling af dat de vorst sterk en machtig moet zijn, opdat de
staat sterk en machtig zij. Hij meent dat Philips van Leiden hiermee de grondslag van
het leenstelsel verwerpt. Het ideaal van Philips is ‘een zelfstandige ambtenarenstaat met
aan het hoofd een machtig vorst’, zo meent Geurts. ‘Want de machteloosheid van een
vorst is de oorzaak van de machteloosheid van een staat. Derhalve mag, ja moet de vorst
alles terugnemen wat hij eens wegschonk ten nadeele van zijn macht, dit is, ten nadeele
van het algemeen welzijn, dus, wat hij onrechtváárdig weggaf. Dergelijke schenkingen,
dergelijke privileges, hebben “ipso iure” geen waarde.’86 Volgens Geurts is hiermee
‘door het heele systeem van de leenverhoudingen definitief een streep gehaald’. Hij
meent dat Philips de absolute macht van de vorst verdedigt.87 De strijd moet vooral
worden aangebonden met hogere edelen, die zoveel gebied en eigendom aan de vorst
hebben ontfutseld dat hem nauwelijks nog iets overblijft. Zij zijn machtig, terwijl de
vorst, en met hem het volk, met machteloosheid zijn geslagen. Volgens Geurts is dit het
telkens terugkerende thema in de Cura van Philips. ‘Daarom wil hij het heele feodale
systeem opruimen.’ De maatregelen die Philips tegen ‘de grooten’ wil nemen noemt
Geurts ‘fnuikend voor het feodalisme’.88

Naar aanleiding van het werk van Fruin, die niet weet of vóór Philips van Leiden an-
dere juristen het revocatierecht van vorsten hebben verdedigd, noemt Geurts twee tek-
sten waarin deze materie eerder is behandeld. In de eerste plaats is dat deDisputatio in-
ter clericum et militum, in de tweede plaats de constitutie De resignandis privilegiis uit
1220 van keizer Frederik ii van Hohenstaufen voor het koninkrijk Sicilië.89 Geurts sig-
naleert dat Philips van Leiden zich beroept op een (andere) constitutie van Frederik ii
uit 1220 om de geldigheid te verdedigen van het privilegium fori, het voorrecht voor
geestelijken om slechts voor een kerkelijke rechtbank te hoeven verschijnen.90
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Maastricht 1942. Geurts’ proefschrift telt, exclusief literatuurlijst en registers, ruim 180 pagina’s. Over
Philips van Leiden en zijn werk schrijft hij op de pagina’s 24-36.

85 Philips van Leiden schrijft dit in casus 9,27 van zijn Cura. Het is geen tekst van hemzelf, maar een ci-
taat uit de Libri feudorum, gebaseerd op een bepaling van Frederik ii. Zie hoofdstuk 4.3.

86 Geurts,Overzicht, p. 27 met een verwijzing naar Casus 5,3, één van de sleutelpassages in de Cura.
87 Overzicht, p. 28.
88 Overzicht, p. 29-30.
89 Overzicht, p. 30-31. Voor deDisputatio zie noot 55 in deze bijlage. De aangehaalde constitutie maakt

deel uit van het Liber Augustalis, een befaamd wetboek dat Frederik als koning van Sicilië heeft uitge-
vaardigd.

90 In casus 47,12. In tegenstelling tot de in de vorige noot bedoelde constitutie gaat het in dit geval om
een constitutie die Frederik heeft uitgevaardigd als keizer van het Roomse Rijk. Philips haalt deze
constitutie in haar geheel aan. De tekst ervan is ook opgenomen in Spruit (red.), Corpus iuris civilis.
Tekst en vertaling. Deel vii (Codex 1-3), in de Authenticae bij C.1,3,32(33) op p. 628 (Statuimus ut
nullus).
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VolgensGeurts maakt deCura ‘eigenlijk een zeer verwarden indruk’. Philips wil vol-
gens hem aantonen dat de vorst het recht heeft terug te nemen, wat ten nadele van hem
en de staat is weggegeven. Hij schreef zijnCura niet ineens, maar vulde deze telkens aan
en lichtte zijn werk toe met omstandigheden uit zijn eigen tijd. ‘Deze omstandigheden,
ten tijde van de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten, waren wel geschikt om zijn leer te
bevestigen, daar nu duidelijk bleek, hoe jammerlijk het een land vergaat, waarin geen
sterk centraal gezag regeert, een gezag, dat in staat is om boven alle partijen het algemeen
welzijn te dienen’, aldus Geurts.91

1.8 Peter Riesenberg: over onvervreemdbaarheid

In de jaren vijftig van de 20ste eeuw maakt de Amerikaanse politieke wetenschapper Pe-
ter N. Riesenberg een grand tour langs de beroemdste bibliotheken van Europa om er
studie te maken van middeleeuwse tractaten. In 1956 verschijnt zijn werk Inalienabili-
ty of Sovereignty in Medieval Political Thought.92 In dat werk wijdt hij een korte maar
belangrijke passage aan de Cura van Philips van Leiden. Riesenbergs werk is een studie
naar het middeleeuwse leerstuk van de onvervreemdbaarheid van vorstelijk erfgoed.
Schrijvend over de zogenaamde vorstenspiegels in de middeleeuwen noemt Riesenberg
de Cura ‘een werk over praktische politiek en een vergelijking van de eigentijdse actu-
aliteit met de theorie’. Riesenberg baseert zich voor deze visie op het werk van Berges
(Die Fürstenspiegel des hohen und spätenMittelalters) om daarna zijn eigen weg te gaan.
Volgens Riesenberg is Philips’ Cura de eerste verhandeling ‘in de adviesliteratuur die
kennelijk deel uitmaakt van de Romeins-canonieke discussie over onvervreemdbaar-
heid’. Hij voegt daaraan toe dat het karakteristiek is voor Philips om veelvuldig gebruik
te maken van de beide geleerde rechten, dus behalve van het canonieke ook van het ci-
viele recht. Riesenberg signaleert dat Philips in zijnCura verwijst naar een voor de doc-
trine van de onvervreemdbaarheid belangrijke decretale, te weten Intellecto.93 Philips’
verwijzing naar de decretale Grandi, eveneens van groot belang voor de theorie, signa-
leert hij niet.94 Wel citeert hij Philips’ sleutelpassage in casus 1,7. Hij acht de Cura een
belangrijk werk en blijft het – in navolging van Berges – zien als behorend tot het gen-
re van de vorstenspiegels. In dit genre is verder niet zoveel te halen als het gaat om het
leerstuk van de onvervreemdbaarheid, deelt Riesenberg mee.95 Hij stelt verder vast dat
geen enkele middeleeuwse auteur – dus in zijn ogen ook niet Philips van Leiden – een
tractaat heeft geschreven dat gezien kan worden als een afgeronde theorie over de doc-
trine van de onvervreemdbaarheid.96
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91 Overzicht, p. 35.
92 P.N. Riesenberg, Inalienability of Sovereignty in Medieval Political Thought, New York 1956. Ver-

schenen als nr 591 in de reeks Columbia studies in the social sciences, edited by the Faculty of Politi-
cal Science of Columbia University.

93 Riesenberg, Inalienability, p. 39.
94 Opmerkelijk genoeg, want Philips verwijst naarGrandi in dezelfde casus (78) als waarin hij Intellecto

aanhaalt. Elders in zijn werk (p. 167-169) gaat Riesenberg wel degelijk in op de betekenis vanGrandi.
95 Inalienability, p. 40. Riesenberg geeft een indrukwekkende opsomming van tractaten in dit genre die hij

heeft doorgenomen. Hij noemt er veertien in een voetnoot op p. 40, verder gaat hij, behalve op deCura,
in de platte tekst van zijn werk (p. 37-39) kort in op nog eens vier van de bekendste vorstenspiegels.

96 Inalienability, p. 21.
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1.9 Bauke Leverland: Philips Pieterszoon

Philips van Leiden is genoemd naar zijn geboortestad, conform de gewoonte onder
middeleeuwse geleerden. Van Leiden is geen familienaam en daarom is het feitelijk on-
juist Philips aan te duiden als ‘Van Leiden’. Familienamen zijn in de middeleeuwen
voorbehouden aan edelen, die doorgaans naar het stamvaderlijke kasteel of domein
worden genoemd. Philips stamt weliswaar uit een geslacht van vooraanstaande Leidse
bestuurders, maar van adel is hij niet. Eigenlijk heet hij Philips Pieterszoon, naar zijn va-
der Pieter die op zijn beurt weer Gobburgenzoon wordt genoemd. We weten dit dank-
zij een studie van de Leidse stadsarchivaris Bauke N. Leverland.97 Hij brengt op grond
van akten uit de Leidse archieven Philips als mens en diens familie in kaart. Zo leren we
dat Philips’ vader een van de vier raadslieden (de latere burgemeesters) van Leiden is en
dat zijn broers Gerrit Hoogstraten en Dirc Poes net als hijzelf priester zijn. Philips is de
jongste uit een gezin van vijftien kinderen, waarvan er zes jong gestorven zijn. Hij deelt
dit zelf mee in zijnCura. Leverland meldt dat veel verwanten van Philips zijn gestorven
tijdens een pestepidemie, die in 1369 meer dan 3000 slachtoffers zou hebben gemaakt in
Leiden. Onder de doden zijn twee broers van Philips, genaamd Pieter en Gerard.

Leverland gaat verder in op de universitaire studie en loopbaan van Philips, op zijn
werkzaamheden voor de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht. Aan de hand
van een Utrechtse oorkonde uit 1368 laat hij zien dat Philips nog tijdens zijn leven – en
nog voordat hij in dienst treedt van bisschop Arnold van Hoorn in Utrecht – ook bui-
ten zijn geboortestreek zoveel bekendheid geniet, dat zijn hulp wordt ingeroepen in ju-
ridische kwesties. Leverland bespreekt vrij uitgebreid de nalatenschap van Philips, on-
der andere bestaande uit zijn bibliotheek, maar ook zijn stenen huis en verspreide
landerijen. De laatste goederen bestemt hij voor goede doelen als het onderhoud van
geestelijken en armen. Leverland reconstrueert aan de hand van latere akten wat deze
nagelaten goederen moeten hebben opgeleverd.

Hij besluit zijn beschrijving van Philips’ leven met het aanhalen van een kerkelijk ge-
schrift over diens dood.98 Philips wordt eenweldoener genoemd van hetmede door hem
opgerichte kapittel van Sint Pancras in Leiden, ‘een beroemd doctor decretorum (...) die
niet alleen twee canonicale beneficiën en twee vicarieën heeft gesticht, maar tijdens zijn
leven ook de fondsen heeft gegeven om daarvan de feestdagen van Sint Brigitta, van Sint
Andries en van de 10.000Martelaren plechtig te vieren’. Het bericht besluit alsvolgt: ‘De
voornoemde meester Philips overleed in het jaar onzes Heren 1382 op de negende dag
van demaand juni en hij ligt begraven in de kerk van Sint Pieter in het graf van zijn ouders
voor de trappen van het koor.’
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97 B.N. Leverland, ‘Philips van Leyden, ca. 1328-1382’ in Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde
van Leiden en omstreken, deel 57, 1965, p. 61-94.

98 Dit geschrift is het Memoriale A van de Leidse St Pancras, waaraan Philips tijdens zijn leven zelf ook
heeft bijgedragen. Zie voetnoot 251 in hoofdstuk 6. Een afbeelding van dit overlijdensbericht is opge-
nomen in Romein, ‘Filips van Leiden’, p. 29.
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1.10 Guus Pikkemaat: graven geven macht zelf uit handen

De historicus G. Pikkemaat publiceert in 1967 zijn Regenten en magistraten, waarin hij
vrij uitgebreid ingaat op Philips van Leiden.99 Zijn boek ‘bezit geen wetenschappelijke
pretentie’, schrijft Pikkemaat zelf in het voorwoord.100 Zijn visie op Philips van Leiden
is echter interessant genoeg om hier te worden weergegeven. In latere literatuur over
Philips van Leiden fungeert Pikkemaats werk ook vaak als bron. Zelf prijst hij ‘de af-
wezigheid van een ontsierend arsenaal voetnoten’ in zijn boek, maar voor de latere on-
derzoeker is dat jammer. Pikkemaat maakt gewag van de moeite die het kost ‘om Phi-
lips’ traktaat aandachtig en met volharding te lezen’101 en het heeft er alle schijn van dat
hij zelf deze moeite heeft opgebracht. Hij beschrijft in deCura behandelde kwesties, die
hij onmogelijk uitsluitend uit de in zijn tijd bestaande literatuur over Philips van Leiden
kan hebben geput. Welke literatuur Pikkemaat heeft gebruikt moet de lezer zelf achter-
halen, want het boek bevat daarvan geen opgave. Duidelijk is wel dat de schrijver ge-
bruik heeft gemaakt van Fruin en zich heeft laten inspireren door Romein. Zo vermeldt
hij heel stellig dat Willem v Philips als dank voor het schrijven van de Cura ‘benoemde
(...) tot lid van zijn Raad’.102 Verder moet hij Leverland hebben gelezen, gezien de ach-
tergrondinformatie die hij geeft over het geslacht Gobburgen, waarvan Philips een telg
is. Omdat hij deCura ook typeert als een ‘vorstenspiegel’103 heeft hij wellicht kennis ge-
nomen van Berges’ werk. Pikkemaat heeft gestudeerd in Nijmegen en heeft daar moge-
lijk kennis gemaakt met het proefschrift van Geurts. Hij noemt de Cura namelijk ‘het
eerste Nederlandse politieke geschrift’.104 Deze typering kan hij overigens ook ontlenen
aan de naoorlogse edities van hetHandboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Ne-
derland van Gosses en Japikse, waarin dit in bijna identieke bewoordingen zo staat.

Pikkemaat is historicus en dat blijkt uit zijn boek. Hij beschrijft omstandig de tijd
waarin Philips leeft en de gebeurtenissen die hun stempel op die tijd drukken. Hij weet
van de hoed en de rand als het gaat om de betekenis van het Corpus iuris en de studie
daarvan in demiddeleeuwen.Hij kent het belang van Bologna als bakermat van het mid-
deleeuwse geleerde recht, weet hoezeer middeleeuwse wetenschappers zich bedienden
van autoriteit hebbende bronnen, maar stelt ook vast dat Philips ‘eigen wegen zocht’ als
jurist. ‘Hoewel hij zijn “gevallen” grotendeels illustreert met voorbeelden uit het Ro-
meinse recht, schijnt hij toch iets te hebben aangevoeld van het onbevredigende daar-
van’, aldus Pikkemaat. ‘Hij schroomt tenminste niet zijn casus ten dele ook te verdui-
delijken met voorbeelden uit het recente verleden van zijn goede stad Leiden, zijn
graafschap Holland en het bisdom Utrecht. Hier brak hij dus doelbewust met een oude
methode en een geliefkoosde traditie.’105
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99 G. Pikkemaat, ‘Philips van Leiden, de eerste magistraat’ in Regenten en magistraten, Alphen aan den
Rijn 1976.

100 Pikkemaat, Regenten en magistraten, p. 7.
101 Pikkemaat, ‘Philips van Leiden’, p. 32.
102 ‘Philips van Leiden’, p. 21.
103 ‘Philips van Leiden’, p. 23 en 37.
104 ‘Philips van Leiden’, p. 21.
105 ‘Philips van Leiden’, p. 14-16 en 21-23. Pikkemaat ziet over het hoofd dat Philips’ werkwijze ken-

merkend is voor de postglossatoren, waarvan de schrijver van de Cura een typische vertegenwoordi-
ger is.
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Pikkemaat volgt de vaststelling van Fruin dat Philips zich in zijn tractaat nauwelijks
toelegt op de verhouding tussen de Duitse keizer en de Hollandse graaf, maar zich lie-
ver bepaalt (‘als real-politiker’, schrijft Pikkemaat) tot de relatie van de landsheer en zijn
onderdanen. Hij schetst in dit kader de inhoud van Philips’ fabel over het verstoorde
dierenrijk in de Prooemium van deCura en acht dit ‘kennelijk geïnspireerd door het be-
roemde dierdicht Van den Vos Reinaerde’. Hij plaatst de fabel geheel in het licht van de
Hoekse en Kabeljauwse twisten in Holland en gaat uitgebreid in op Philips’ ‘politiek
anti-feminisme’. Hij wijst op de passages in de Cura waarin gepleit wordt tegen een rol
voor vrouwen in het openbaar bestuur en waarin wordt verwezen naar het afschrik-
wekkende voorbeeld van recente gebeurtenissen in ‘Vlaanderen en de aangrenzende ei-
landen’. Het verbaast Pikkemaat dat Philips niet direct verwijst naar de betwiste heer-
schappij van Margareta van Beieren in zijn eigen tijd. Hij houdt het er maar op dat
Philips de Hoekse partij in eigen land niet onnodig wilde prikkelen.106

Pikkemaat volgt zeker niet de gangbare opvattingen in de literatuur als hij beschrijft
wat Philips tot het samenstellen van zijn tractaat moet hebben gebracht. De gangbare
opvatting luidt dat hij zich verzet tegen de machtsgreep van feodale leenheren ten kos-
te van de vorst. Pikkemaat beschrijft hoe de Hollandse graven sinds Willem iii zelf hun
macht uit handen geven door zich afhankelijk te maken van schuldeisers aan wie zij
rechten verpanden of grondgebied afstaan in verkoop of belening. ‘Deze langzame maar
zekere afkalving van de grafelijke macht was Philips een doorn in het oog’, schrijft hij.
‘De graaf – aldus Philips – moest derhalve alle privileges intrekken, waardoor de staats-
hoogheid benadeeld werd.’ Pikkemaat beschrijft vervolgens de algemene revocatie van
1355 en de wijze waarop deze zich feitelijk voltrok: Willem v bevestigde de steden in
hun rechten, voorzover zij die hadden ontvangen van de graven tot en met Willem iv.
Hij herriep dus de privileges ‘die zijn moeder Margareta en hijzelf in dubieuze omstan-
digheden aan de steden verleend hadden’.107

Hierna gaat Pikkemaat in op het openbaar bestuur dat Philips voor ogen staat, ge-
bouwd op een professioneel ambtenarenapparaat. Hij beschrijft Philips’ voorstellen om
corruptie in het gezagsapparaat tegen te gaan en de rechtspraak te verbeteren. Hij stelt
vast dat Philips (‘ondanks diens juridische vrijbuiterij’) zijn ‘hersens en ogen de kost gaf’
om de verwording in eigen land te analyseren. In dit verband wijst hij op Philips’ tira-
des tegen machtige leenmannen en over zijn voorzichtige suggestie dat de bevolking het
recht heeft in opstand te komen tegen een vorst die haar belangen verwaarloost. In zijn
weergave van Philips’ beschrijving van de status van adel, geestelijkheid, steden en on-
vrijen volgt hij Fruin op de voet.108

De grote verdienste van Philips is volgens Pikkemaat dat hij met zijn Cura heeft bij-
gedragen tot versterking van het vorstengezag en daarmee een alternatief aandraagt voor
de in zijn tijd uiteenvallende ‘westerse eenheid’ onder leiding van paus en keizer. Hij
noemt Philips (met uitroepteken) ‘de eerste duidelijke representant van het Nederland-
se burgerdom!’109
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106 ‘Philips van Leiden’, p. 23-28.
107 ‘Philips van Leiden’, p. 28-30.
108 ‘Philips van Leiden’, p. 30-43.
109 ‘Philips van Leiden’, p. 43-46.
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1.11 Robert Feenstra: onvervreemdbaarheid als hoofdthema

Geen Nederlandse rechtsgeleerde heeft zich zo intensief en langdurig beziggehouden
met Philips van Leiden als Robert Feenstra, hoogleraar te Utrecht en Leiden. Geen
auteur ook heeft zo gewaarschuwd voor de complexiteit van het werk van Philips van
Leiden als Feenstra. In zijn belangrijkste werk over Philips uit 1970110 noemt hij het ‘ge-
vaarlijk’ te citeren uit Philips’ tractaat zonder de context zorgvuldig in ogenschouw te
nemen en zonder Philips’ bronnen en kruisverwijzingen voortdurend te controleren.111

In het voorwoord bij de door hem verzorgde heruitgave van de editio princeps uit
1971112 schrijft hij dat de Cura behoort tot een categorie werken ‘die vaak aangehaald
worden maar zelden gelezen’.

Reeds in zijn inaugurele rede in Utrecht in 1950 gaat Feenstra in op Philips van Lei-
den. Hij bespreekt daarin hoe deze in zijnCura beredeneert dat elke vorst in eigen land
keizer is, dat men tegenover een hertog of graaf het crimen laesae maiestatis kan begaan
en dat hertogen en graven iemand in de adelstand kunnen verheffen.113 In 1962 stelt hij
vast dat Philips van Leiden zich er in zijn tractaat op toelegt om de theorieën over de
macht van de Franse koning aan te passen voor de graaf van Holland.114 In 1963 vestigt
hij de aandacht op Philips van Leiden als vroege kenner in de latere Nederlanden van de
glosse van Accursius.115 Hij signaleert dat Philips zich voor een van de ‘Leitmotive’ in
zijn werk beroept op Accursius, namelijk voor de opvatting dat ‘het keizerrijk ver-
scheurd is’: Et scinditur imperium iuxta notata per Accursium in C. 11,19.116

In zijn Philip of Leyden uit 1970 bespreekt Feenstra omstandig de opbouw van de
Cura, die bestaat uit 85 casus. Elke casus begint met de beschrijving van wat een prak-
tijkgeval lijkt, maar dat volgens Feenstra niet is. De gevallen zijn zo geconstrueerd dat
ze aansluiten bij de teksten uit het Corpus iuris die Philips vervolgens bespreekt. Deze
werkwijze – die alleen al blijkt uit het gebruik van klassiek-Romeinse namen in de
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110 R. Feenstra, Philip of Leyden and his treatise De cura reipublicae et sorte principantis, Glasgow 1970.
(Gedrukte versie van de David Murray Lecture die Feenstra op 9 mei 1967 in Glasgow gaf). Een over-
druk van dit werk is opgenomen in Feenstra’s Le droit savant au moyen âge et sa vulgarisation, Lon-
don 1986.

111 Philip of Leyden, p. 77.
112 Philippus de Leyden, De cura reipublicae et sorte principantis. Reprint of the editio princeps of 1516

with an introduction by Robert Feenstra, Amsterdam 1971. Verschenen als No 4 in de Fontes iuris Ba-
tavi rariores, zeldzame oud-vaderlandse rechtsbronnen herdrukt op initiatief en onder toezicht van
de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht.

113 R. Feenstra, Verkenningen op het gebied der receptie van het Romeinse recht, Zwolle 1950. Een be-
werking van deze inaugurele rede is uitgegeven als ‘Zur Rezeption in den Niederlanden’ in L’Europa
e il diritto romano, Studi in memoria di Paolo Koschaker, 1, Milano 1953, p. 243-268. Later ook op-
genomen in Fata iuris Romani, Études d’histoire du droit par Robert Feenstra, Leiden 1974. Zie aldaar
p. 14-16.

114 R. Feenstra, ‘Bartole dans les Pays-Bas’ (anciens et modernes). Avec additions bibliographiques à
l’ouvrage de J.L.J. van de Kamp’, inBartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il vi centenario, Mi-
lano 1962, deel I, p. 173-281. De observatie met betrekking tot Philips van Leiden staat op p. 178.

115 R. Feenstra, La Glose d’Accurse dans les Pays Bas (anciens et modernes). Atti del Convegno interna-
zionale di studî Accursiani, Bologna 21-26 Ottobre 1963 [3], Milano 1968, p. 1083-1106. Later ook
opgenomen in Fata iuris Romani, Études d’histoire du droit par Robert Feenstra, Leiden 1974. Zie al-
daar p. 55-56.

116 Casus 1,17 van de Cura.
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‘praktijkgevallen’ – is ontleend aan het universitaire onderwijs in Philips’ tijd.117 Voor
de volgorde van de casus gaat Philips af op de opbouw van delen van het Corpus iuris
civilis, zo blijkt uit onderzoek van Feenstra. De eerste 34 casus in de Cura zijn vrijwel
geheel gerangschikt in de volgorde van de boeken 10, 11 en 12 van de Codex, het kei-
zerlijke recht in het Corpus iuris civilis. Deze zogenaamde Tres Libri vormen de laatste
drie boeken van de Codex. Casus 35 tot en met 42 zijn gebaseerd op de boeken 1, 4 en
9 van de Codex, de laatste 23 casus (71 tot en met 85) op de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8.
Casus 43 tot en met 70 volgen grotendeels het Authenticum, waarmee in de middeleeu-
wen de collectie van constituties wordt bedoeld die na het afsluiten van het oorspron-
kelijke Corpus iuris zijn uitgevaardigd door Justinianus en latere keizers. In dit Au-
thenticum is onder andere het middeleeuwse leenrecht te vinden, opgenomen in deLibri
feudorum. Uit deze opsomming volgt dat Philips zijn casus vooral heeft gebaseerd op
teksten uit de Tres Libri en uit hetAuthenticum. Daarin is vooral recht te vinden dat wij
nu publiekrecht zouden noemen.118 Alle andere delen van het Corpus iuris civilis han-
delen bijna exclusief over privaatrecht.

Feenstra gaat uitgebreid in op de omvangrijke bibliotheek die Philips van Leiden be-
zat en de betekenis daarvan voor de inhoud van de Cura.119 Hij noemt vooral de in die
bibliotheek aanwezige Scripta et dicta magistralia (collegeaantekeningen) op de Libri
feudorum (het leenrecht) en de Tres Libri (de laatste drie boeken van deCodex) ‘van vi-
taal belang’ voor het onderzoek naar de bronnen van Philips’ werk.120 Kritisch is Feen-
stra over de uitgave van Fruin en Molhuysen van Philips’ werk. Deze schiet volgens
hem tekort bij het weergeven van bronvermeldingen. Dit kon gebeuren omdat in deze
uitgave van de Cura de oorspronkelijke vorm van de verwijzingen is omgezet in mo-
derne citeerwijzen. Volgens Feenstra zijn de verwijzingen naar het Corpus iuris civilis
en het Corpus iuris canonici door de bezorgers van deze editie wel gecontroleerd, maar
die naar glossen op deze teksten en de auteurs daarvan niet. Dit bemoeilijkt volgens
Feenstra het onderzoek naar wat Philips ontleent aan zijn bronnen en wat hij daaraan
zelf toevoegt.121 Om deze reden bestond er volgens hem ‘dringend behoefte’ aan een
heruitgave van de editio princeps, die hij in 1971 bezorgt.122

Philips verwijst volgens Feenstra bijna tachtig keer naar de glosse van Accursius.
‘Elke casus zou gelezenmoetenwordenmet de glosse bij de hand; dat zou sommigemo-
derne historici ervan hebben weerhouden om aan Philips opvattingen toe te schrijven
die gemeengoed waren in zijn tijd’, meent Feenstra.123

Afgezien van de fictieve ‘praktijkgevallen’ aan het begin van de casus bevat de Cura
ook verwijzingen naar echte gebeurtenissen uit de geschiedenis van Holland, Zeeland
en Utrecht. Deze zijn opgenomen in de tekst van de casus en kunnen vaak gedateerd
worden. Zij vormen de eerste aanwijzingen voor latere toevoegingen aan de oorspron-
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117 Philip of Leyden, p. 37-40.
118 Philip of Leyden, p. 41-43 en 79-80.
119 Philip of Leyden, p. 19-26.
120 Philip of Leyden, p. 23.
121 Philip of Leyden, p. 31-35.
122 Zie Feenstra’s ‘Introduction’ in deze heruitgave, p. vii.
123 Philip of Leyden, p. 47-48.
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kelijke Cura, die Philips omstreeks 1355 moet hebben geschreven. Verdere toevoegin-
gen zijn deels van niet-juridische aard en ontleend aan vorstenspiegels, de Bijbel, kerk-
vaders en klassieke auteurs. Volgens Feenstra behoren ze tot de ‘geleerde decoratie’ van
het werk en hebben ze doorgaans geen enkele band met het hoofdthema van de Cura.
Dat geldt ook voor verspreide juridische problemen, meestal van privaatrechtelijke
aard, die Philips behandelt.124 Deze omstandigheden, plus het feit dat Philips meer dan
twintig jaar lang toevoegingen heeft gemaakt op zijn oorspronkelijke werk, maken be-
studering van de Cura ‘minder eenvoudig’.125

Philips’ tractaat is volgens Feenstra slechts tot op zekere hoogte vergelijkbaar met
een verhandeling over politieke theorie. Het werk is heterogeen samengesteld, zo sig-
naleert hij.126 Het hoofdthema van de Cura is volgens Feenstra ‘de onvervreemdbaar-
heid van het erfgoed van de staat’.127 Feenstra signaleert, met een verwijzing naar
Geurts’ Overzicht van Nederlandsche politieke geschriften, dat er veel overeenkomst
bestaat tussen maatregelen die Philips voorstelt en maatregelen uit het Liber Augustalis,
de constituties van Frederik II voor het koninkrijk Napels.128 Dit geldt vooral voor de
revocatie van privileges, verleend door voorgangers van de regerende vorst, en het ver-
bod op burchten die niet rechtstreeks door de vorst kunnen worden gecontroleerd.
Feenstra acht het onwaarschijnlijk dat Philips het Liber Augustalis heeft benut, maar
sluit niet uit dat hij kennis droeg van sommige van de Napolitaanse doctrines via de ge-
leerde commentaren op de Tres Libri en misschien ook op het Authenticum en de Libri
feudorum. Het is verleidelijk, schrijft Feenstra, om in dit verband te denken aan Lucas
de Penna, maar aangezien diens commentaren grotendeels pas na 1358 zijn geschreven
kunnen ze in elk geval geen rol hebben gespeeld bij het schrijven van de eerste versie van
de Cura omstreeks 1355.129 Wel spreekt Feenstra zijn voorkeur uit voor een (indirecte)
beïnvloeding van Philips door het gedachtegoed uit Napels boven de opvatting ‘van
Fruin en anderen’ dat de schrijver van de Cura vooral eigen theorieën tot ontwikkeling
zou hebben gebracht.130 Onder verwijzing naar het werk van Riesenberg, Inalienabili-
ty of Sovereignty in Medieval Political Thought, wijst Feenstra erop dat Philips in zijn
werk de ‘beroemde decretalen’ Intellecto enGrandi aanhaalt, ‘de belangrijkste loci voor
onvervreemdbaarheid in het canonieke recht’.131

Feenstra neemt stelling tegen de opvatting dat Philips een manifest zou hebben ge-
schreven voor een bepaalde politieke factie, meer in het bijzonder voor de partij van de
Kabeljauwen in het middeleeuwse Holland, hoewel veel politieke geschriften in de eer-
ste helft van de 14de eeuw wel partijdig zijn in deze zin. Evenmin kan Philips worden
beschouwd als een soort reactionaire monarchist. De kern van deCura is volgens Feen-
stra een ‘fundamentele verworvenheid’, niet slechts voor Holland of de Nederlanden,
maar zelfs voor de geschiedenis van het politieke denken in Europa, al kan het werk de
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124 Philip of Leyden, p. 49-60.
125 Zie Feenstra’s ‘Introduction’ in de heruitgave van de editio princeps, p. vi.
126 ‘Introduction’ in de heruitgave van de editio princeps, p. vi.
127 Philip of Leyden, p. 67: ...the inalienability of the state’s patrimony...
128 Ook wel het koninkrijk Sicilië genoemd.
129 Philip of Leyden, p. 60-62.
130 Philip of Leyden, p. 63.
131 Philip of Leyden, p. 65-66.
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vergelijking met eigentijdse meesterwerken als de Defensor pacis van Marsilius van Pa-
dua niet doorstaan.132 Daarnaast is de Cura een van de belangrijkste bronnen voor be-
grip van het verschijnsel van de vroege receptie, ‘of beter, de infiltratie’, van Romeins
recht gedurende de 14de eeuw in de bestuurs- en rechtspraktijk van de Nederlanden,
meent Feenstra.133

Het belang van de bibliotheek van Philips van Leiden benadrukt Feenstra niet slechts
in zijn hoofdwerk over Philips. Hij wijdt er ook twee aparte publicaties aan. De eerste
verschijnt in 1960 en is weinig meer dan een feitelijke opsomming van de inhoud van
Philips’ bibliotheek.134 Veel dieper gaat Feenstra in op Philips’ bibliotheek in een daar-
aan gewijde publicatie uit 1994.135 In dit werk geeft Feenstra ook de actuele stand van
zaken weer met betrekking tot onderzoek naar Philips’ leven en werk. Hij komt tot de
conclusie dat van de oudere studies over Philips van Leiden alleen die van Fruin uit 1865
en die van Leverland uit 1965 hun betekenis behouden.136 Feenstra heeft tot slot nog, sa-
menmet C. Ridderikhoff, een publicatie gewijd aan het procuratorschap van Philips van
Leiden van de Picardische Natie aan de universiteit van Orléans.137

De grote verdienste van Feenstra is dat hij Philips van Leiden de plaats geeft die hem
toekomt temidden van andere middeleeuwse rechtsgeleerden. Vóór hem stuwen
auteurs Philips ten onrechte op tot eenzame hoogte of doen zij hem af als iemand zon-
der belang. Feenstra kan een genuanceerd beeld geven op grond van zijn enorme kennis
van de middeleeuwse rechtsgeleerdheid. Hij wijst in zijn werk de twee belangrijkste
thema’s in de Cura aan: het leerstuk van de onvervreemdbaarheid van vorstelijke rech-
ten en Philips’ pleidooi voor een zelfstandige positie van de Hollandse graaf. Het he-
dendaagse onderzoek naar Philips van Leiden begint bij Feenstra.

1.12 Walter Ullmann: origineel en moedig

De historicus Walter Ullmann trekt in een in 1975 verschenen boek over de beoefening
van het geleerde recht in de middeleeuwen een vergelijking tussen Philips van Leiden en
‘voortreffelijke’ rechtsgeleerden in Italië, Frankrijk en Napels.138 Hij omschrijft de
Cura als een omvangrijk werk en ‘het werk van een zeer goed opgeleide jurist die tracht-
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132 Philip of Leyden, p. 64.
133 ‘Introduction’ in de heruitgave van de editio princeps, p. vi.
134 R. Feenstra, ‘Ouvrages de droit romain dans les catalogues des anciens Pays-Bas septentrionaux (viiie-

xvie siècle)’ in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 28 (1960), p. 439-513. De beschrijving van Philips’
bibliotheek staat op p. 447-451.

135 R. Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, Leiden 1994. Uitgegeven ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van het Leidse antiquariaat Burgersdijk & Niermans, gevestigd in het huis
Templum Salomonis, waarin Philips’ bibliotheek eertijds was ondergebracht.

136 Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, noot 10 op p. 37.
137 R. Feenstra en C. Ridderikhoff, ‘Philips van Leiden, procurator van de Picardische Natie in Orléans:

Nieuw licht op de conflicten over recruteringsgebieden van de universitaire naties’, in Recht en Instel-
lingen in deOudeNederlanden tijdens deMiddeleeuwen en deNieuweTijd. LiberAmicorum JanBun-
tinx, verschenen in de reeks Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis. Series A, vol.
10, Leuven 1981, p. 167-184.

138 W. Ullmann, Law and politics in the Middle Ages. An introduction to the Sources of Medieval Ideas,
New York, 1975, p. 114-115.
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te het Romeinse recht toe te passen op eigentijdse sociale, economische en politieke pro-
blemen’. In het werk zelf ziet hij een zekeremate van originaliteit, Philips dicht hij moed
toe in zijn benadering. De presentatie en indeling van de Cura laten echter veel te wen-
sen over, stelt hij ook vast.

Philips’ tractaat is volgens Ullmann doortrokken van een sterk moralistische toon.
Bovendien stelt hij onderwerpen aan de orde die normaliter niet de aandacht trekken
van juristen, zoals woningbouw, militaire voorzieningen, bestrijding van armoede en de
positie van boeren, kloosterlingen en vorsten. Philips’ vaardigheden halen het niet bij
die van tijdgenoten als Lucas de Penna en Bartolus en soms benadert hij het niveau van
gemeenplaatsen. Zijn werk kent inconsistenties, maar het volhardt wel in het toekennen
van prioriteit aan de utilitas publica in welke vorm dan ook. Ullmann baseert zich voor-
al op het werk van Berges en Feenstra. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat de Cura
moet worden gezien als een juridisch werk. Hij behandelt Philips’ werk in samenhang
met het werk van andere postglossatoren en niet in het kader van de middeleeuwse vor-
stenspiegels en aanverwante tractaten, waaraan hij een apart hoofdstuk in zijn boek
wijdt. Ullmann acht nadere studie naar de Cura dringend gewenst, al was het maar om
de verschillende benaderingen van gelijksoortige juridische en bestuurlijke problemen
in de middeleeuwen aan het licht te brengen.

1.13 Piet Leupen: het wezen van de soevereiniteit

In 1975 promoveert de historicus Leupen in Amsterdam op een proefschrift over Phi-
lips van Leiden.139 In 1981 verschijnt een daarop gebaseerd Engelstalig boek.140 Deze
publicatie is tot op heden de omvangrijkste studie naar Philips van Leiden en zijnCura.
Het werk valt uiteen in drie delen. In het eerste deel beschrijft Leupen Philips’ studie-
tijd en zijn werk in dienst van de Hollandse graaf en de Utrechtse bisschop. In het twee-
de deel gaat hij in op oorsprong en structuur van de Cura en de rol van het tractaat als
historische bron. Het derde deel is gewijd aan de publieke macht van de graaf van Hol-
land en de grenzen daarvan. Leupens boek is uitgerust met een enorm notenapparaat,
ondergebracht in een supplement bij het hoofdwerk. Het boek bevat verder bijlagen,
waaronder een door Philips van Leiden uitgesproken preek bij de inwijding van het ka-
pittel van Sint Pancras in Leiden op 31 oktober 1366.

De beschrijving van de oprichting van dit kapittel in het boek van Leupen is typerend
voor de werkwijze van de auteur. Hij doet dat zeer gedetailleerd, verwijst naar passages
in de Cura waarin Philips zelf melding maakt van de gebeurtenissen en naar talloze an-
dere historische bronnen. Er ontstaat zo een levendige beschrijving die veel licht werpt
op Philips als mens, als geestelijke en als geleerde. Als mede-oprichter van het kapittel
diende Philips daar stevig in te investeren: bijna een derde van zijn jaartoelage als grafe-
lijk gezant in Avignon. Philips zelf tekent in zijn Cura aan dat het geld bestemd was
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voor kerkelijke autoriteiten, onder wie de bisschop van Utrecht. Leupen beschrijft
daarnaast uitgebreid welke andere kerkelijke autoriteiten Philips moest benaderen om
het kapittel in zijn eigen stad van de grond te kunnen krijgen.141

Het is ondoenlijk om in het kader van dit overzicht een complete beschrijving van
Leupens uitgebreide boek te geven. Deze zal daarom beperkt blijven tot Leupens visie
op de hoofdlijnen en de betekenis van Philips’ denken, die vooral wordt uitgewerkt in
het derde deel. De Amsterdamse historicus ziet Philips’ werk primair als een theorie
over het wezen van de soevereiniteit. De Hollandse graaf wordt in die visie een princeps
minor of inferior, geen keizer of koning derhalve, maar wel een drager van publiek ge-
zag en daarmee persona publica. Niet de verhouding van de graaf tot zijn leenheer, de
Duitse keizer, bediscussieert Philips, maar die tot de edelen in eigen land met gezags-
rechten. Deze edelen zien de graaf als hun leenheer en niet als hun vorst, aldus Leupen.
Die laatste visie ontstaat volgens hem wel in de steden, ‘in de omgeving van mensen zo-
als Philips van Leiden’. Leupen waarschuwt de lezer dat Philips echter geen complete
theorieën presenteert in zijn Cura, laat staan een politieke visie.142

Leupens visie op de denkbeelden van Philips komt vooral tot uitdrukking in het der-
de deel van zijn boek. Daarin beschrijft hij het streven van middeleeuwse vorsten om in
eigen land een soortgelijke jurisdictie uit te oefenen als de keizer in zijn imperium en de
rol die geleerde juristen spelen bij het onderbouwen van claims als deze. Hij wijst op de
voortrekkersrol van canonisten, die aan de paus een universele plena auctoritas, een vol-
ledige macht toekennen, maar daarnaast aan bisschoppen een soortgelijke beschik-
kingsmacht, zij het dat deze geografisch beperkt is tot hun diocees. Na de canonisten
gaan civilisten ertoe over een analoge redenering toe te passen op de verhouding van
‘hun’ vorst tot de keizer op basis van het adagium rex est princeps in regno suo: de ko-
ning is keizer in zijn eigen koninkrijk. Philips van Leiden deelt deze opvattingen uit zijn
tijd, stelt Leupen vast. Wel waakt de Leidse geleerde ervoor afbreuk te doen aan de po-
sitie van de keizer en aan de betekenis van de leges, het Romeinse recht. Zo kan een la-
gere vorst, zoals een graaf, niet ingaan tegen de wetten van het Corpus iuris. Dat is
slechts voorbehouden aan de keizer.143

Maar lagere vorsten, principes minores of inferiores, beschikken overmerum imperi-
um en regalia, de vorstelijke hoogheidsrechten. Leupen signaleert dat Philips de term
princeps – in algemene zin ‘vorst’, maar in het Corpus iuris gebruikt ter aanduiding van
de keizer – gebruikt voor zowel de keizer als koningen, graven, hertogen en baronnen.
‘De autoriteit van de princeps van het Romeinse recht is overgedragen op personen die
effectief wereldlijke macht uitoefenen’, aldus Leupen. Hij beschrijft dat dit proces door
middeleeuwse juristen wordt onderbouwd met een glosse van Accursius als begin-
punt.144 Deze zegt dat het imperium verscheurd is, waarschijnlijk doelend op de deling
in een westelijk en een oostelijk Romeins rijk, maar juristen in de 14de eeuw interprete-
ren dit ruimer. Zo ook Philips van Leiden, signaleert Leupen. De schrijver van deCura
spreekt zichzelf volgens hem echter tegen als hij beredeneert of tegen een lagere vorst
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ook het crimen laesae maiestatis mogelijk is, het halsmisdrijf van majesteitsschennis.
Volgens Philips is dat niet mogelijk, aldus Leupen, waarmee afbreuk wordt gedaan aan
de macht die hij een lagere vorst toekent.145

Leupen bespreekt vervolgens de ontwikkeling van het koningschap in de middeleeu-
wen en de rol van de vorstenspiegels daarbij. Philips’ Cura komt volgens hem in de
buurt van zo’n vorstenspiegel. Kenmerkend voor vorstenspiegels, geschreven door po-
litieke filosofen, is dat zij de heerser trachten te bewegen vrijwillig de wet na te leven,
hoewel hij daarboven verheven is, meent Leupen. Hij sluit niet uit dat Philips zijn visie,
dat de vorst rijk moet zijn, ontleent aan het gedachtegoed van de vorstenspiegels. Blij-
kens de beschrijving van zijn bibliotheek beschikte Philips over een exemplaar van de
Secreta secretorum, één van de meest verspreide boeken in de middeleeuwen en in die
tijd algemeen toegeschreven aan Aristoteles, maar in werkelijkheid de vertaling van een
Arabisch werk. Verder put Philips uit het Speculummorale van Johannes Caligator, een
tijdgenoot van hem. Leupen meent dat Philips het belangrijk moet hebben gevonden
enige ethiek op te nemen in zijn Cura om te bewerkstelligen dat de vorst als persoon,
als mens, het goede voorbeeld geeft. Maar de vorst in functie wordt door hem beschre-
ven als persona publica. ‘In weerwil van de filosofische toevoegingen in de Cura hecht
Philips het meeste belang aan de rechtswetenschap’, stelt Leupen vast.146

Hij bespreekt de feitelijke situatie in middeleeuwse rijken als Frankrijk en Duitsland
en komt tot de conclusie dat overal in die tijd een effectief centraal gezag ontbreekt. In
Frankrijk zijn Aquitaine, Bretagne, Vlaanderen en Bourgondië de facto onafhankelijk.
In het Duitse rijk geldt dat voor vrijwel alle vorstendommen, waaronder het graafschap
Holland. De Hollandse graven zijn weliswaar geen Reichsfürsten, staan formeel niet op
het eerste plan, maar zijn in werkelijkheid zeer machtig. Willem ii brengt het tot rooms-
koning en Willem iii weet de status van de Hollandse graaf substantieel te verhogen
door zijn betrekkingen met de koningen van Engeland en Frankrijk en met het Duitse
keizersgeslacht van deWittelsbachs. Slechts in formele zin zijn deHollandse graven nog
leenmannen van de Duitse keizer. Leupen schrijft in dit verband over de soevereiniteit
van vorsten. Hij definieert deze aan de hand van vijf criteria. Wil een vorst soeverein ge-
noemd kunnen worden, dan moet hij beschikken overmaiestas, overmerum et mixtum
imperium, inclusief de regalia, over de bevoegdheid wetten uit te vaardigen, anderen in
de adelstand te verheffen en tenslotte oorlog te voeren en vrede te sluiten. Leupen komt
tot de conclusie dat de Hollandse graven voldoen aan al deze eisen, die er in feite op
neerkomen dat zij zonder ruggespraak met de keizer hun land kunnen besturen. Hij
vergelijkt ze met de hertogen van Brabant, die ‘al met één voet buiten het keizerrijk
stonden’. Leupen beschrijft hoe Philips ‘zijn’ graaf ziet. In de Cura staat dat alleen de
graaf recht heeft op de regalia en dat alleen hij er een leger en gevangenissen op na mag
houden. Volgens Leupen maakt Philips zich geen zorgen over de vraag hoe de graaf aan
deze bevoegdheden komt en schetst hij niet op welke juridische basis deze situatie rust.
Hij accepteert gewoon de bestaande situatie en vergelijkt het graafschap graag met
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Frankrijk en Engeland, zij het dat de schaal in Holland kleiner is. Ook het graafschap
Vlaanderen ziet hij als een voorbeeld, maar niet het Duitse rijk. Dat is volgens Philips
een ongeregeld rijk, een patria inordinata. Volgens Leupen tekent Philips de Hollandse
graaf niet langer als een feodale leenman maar als een soevereine vorst, drager van alle
publieke macht in zijn eigen land. Als vorst vervult hij in zijn graafschap dezelfde taken
als de koning in zijn koninkrijk. Deze visie staat volgens Leupen haaks op de situatie
zoals feodale heren binnen het graafschap die graag zagen. Zij streven naar de vergro-
ting van hun eigen territorium en hun belang staat daarom diametraal tegenover dat van
de graaf. Het is dit gevaar voor de graaf dat Philips van Leiden volgens hem signaleert.147

Naast de macht van de Hollandse graaf bespreekt Leupen ook de zeggenschap van
andere machthebbers, potentes viri. In de eerste plaats behandelt hij de Utrechtse bis-
schop, behalve een kerkvorst ook een wereldlijk vorst. Philips stelt het kerkelijke rijk
(sacerdotium) en het wereldijke imperium naast elkaar als gelijke grootheden, meent
Leupen te mogen afleiden uit verspreide opmerkingen in de Cura. De status ecclesiae is
vergelijkbaar met de status respublicae. Philips vertolkt de traditionele visie, aldus Leu-
pen. Dat wil zeggen dat paus en keizer als gelijken de macht uitoefenen in respectieve-
lijk het kerkelijke en wereldlijke domein en dat de princeps zijn macht niet ontleent aan
de kerkvorst. Wel stelt Philips het bestuur van de kerkelijke autoriteiten ten voorbeeld
aan de wereldlijke heersers, zo signaleert Leupen. Aan de andere kant onderscheidt Phi-
lips, schrijvend over de bisschop van Utrecht, ook scherp tussen de kerkelijke en de we-
reldlijke heerser die in deze persoon zijn verenigd. Als wereldlijk heerser moet de bis-
schop zich, evenals de graaf van Holland, bekommeren om de respublica. En evenals
deze dient hij zijn beperkingen te kennen. Alleen de paus en de keizer hebben het recht
wetgeving uit te vaardigen die indruist tegen canones en leges. Lagere vorsten hebben
dat recht niet. Daarnaast is de bisschop leider van een geestelijke stand, een ordo, die
vergelijkbaar is met de ridderschap. Geestelijken hebben volgens Philips het recht zich
uitsluitend te verantwoorden voor kerkelijke rechtbanken (privilegium fori). Volgens
Leupen noemt Philips dit recht omdat er in zijn eigen land inbreuken op zijn gemaakt.
In de Cura wordt ook gepleit voor geestelijken als adviseurs van wereldlijke vorsten.
Maar het gaat Philips te ver dat in Zeeland de inwoners hun geschillen liever voorleggen
aan kerkelijke rechtbanken dan aan wereldlijke, omdat de eerstgenoemden gebruik ma-
ken van geschreven recht. Hij vreest dat deze praktijk ook oprukt in Holland. Leupen
signaleert dat Philips hiermee aansluiting zoekt bij een verbod van Willem v uit 1352 om
zaken, die onder zijn jurisdictie vallen, voor kerkelijke rechtbanken te brengen. De con-
sequentie van het wel toepassen van deze praktijk is dat in laatste instantie beroep open-
staat op de bisschop. ‘Philips van Leiden deelt de hoogste jurisdictie in het graafschap
toe aan de graaf’, stelt Leupen vast. ‘Hij geeft kerk en staat hun eigen plaats, hun eigen
autonomie.’ De consequentie van deze opvatting van Philips, zelf een geestelijke, is dat
geestelijken in staat moeten zijn twee meesters te dienen. Leupen hekelt in dit verband
de opvatting van auteurs als Fruin en Pikkemaat dat zulks onmogelijk is. Hij gaat nog
een stap verder en wijst erop dat Philips niet slechts zowel kerk als staat, maar ook twee
kleine landen heeft gediend: Holland en het Sticht Utrecht.148
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Een andere categorie van machthebbers die volgens Leupen genoemd moeten wor-
den zijn de edelen. Hij stelt vast dat Philips ten aanzien van hun zeggenschap nooit
schrijft over potestas, maar slechts over portio. Deze edelen hebben, met andere woor-
den, wel deel aan de macht, maar de macht berust niet bij hen. ‘De potestas (publica) is
exclusief voorbehouden aan de graaf’, concludeert Leupen. In dit verband pleit hij voor
een nadere studie naar heerlijkheden en heerlijke rechten. Hij vermoedt dat deze rech-
ten samenvallen met de portioneswaarover Philips schrijft. De Leidse geleerde verzucht
weliswaar dat bijvoorbeeld in Zeeland ‘iedereen’ wel over een portio beschikt, maar zijn
aandacht gaat toch primair uit naar de machtige edelen in de grensgebieden van het
graafschap, die wel degelijk over veel potestas beschikken. Volgens Philips is de bevol-
king beter af als zij onmiddellijk onder de heerschappij van de vorst valt. Anders dan
Fruin en sommige van diens navolgers leidt Leupen hieruit echter niet af dat Philips zich
keert tegen het feodale stelsel als zodanig. Het probleem is volgens hem dat de mach-
tigste edelen de graaf slechts zien als hun leenheer, terwijl zij in hem hun vorst hebben
te erkennen. Leupen stelt vast dat de feitelijke ontwikkeling in het graafschap helemaal
niet tegen het feodale stelsel pleit. Integendeel, vooral sinds Floris v trachten de graven
quasi-onafhankelijke gebieden via het leenstelsel in het graafschap te trekken. De heer-
sers over deze territoria hebben dan de graaf als hun heer te erkennen, al blijven zij be-
schikken over bevoegdheden die niet zijn te beschouwen als door de graaf gedelegeerd.
De politiek van de graven is er daarom op gericht deze bevoegdheden langzaam maar
zeker te verminderen, ten faveure van hun eigen centrale gezag. Zo bekeken is het feo-
dalisme een ‘krachtig wapen’ in het streven naar unificatie, meent Leupen, die in dit ver-
band een parallel trekt met de ontwikkeling in Frankrijk. Een ander instrument dat de
Hollandse graaf hierbij ten dienste staat is de vorming van waterschappen, die geogra-
fisch groter zijn dan het gebied van een leenman. Leupen gaat uitgebreid in op de con-
flicten die gepaard zijn gegaan met het opzetten van een effectief waterbeheersingssys-
teem.

Het succes van deze grafelijke politiek staat of valt met de kracht van individuele
hoofdrolspelers. Volgens Leupen gaat Holland tijdens Philips’ leven door periodes
waarin sprake is van een zwak centraal gezag. Deze situatie wordt direct uitgebuit door
machtige edelen. Het is volgens Leupen om die reden dat Philips van zijn graaf een prin-
cepsmaakt en van het land Holland een patria. De graaf krijgt van hem het advies vacan-
te lenen niet te snel opnieuw in leen te geven en zeker geen mannelijke lenen om te zet-
ten in vrouwelijke. Philips prijst Willem iii omdat deze de West-Friezen heeft beloofd
dat zij direct onder zijn gezag zullen vallen, zonder tussenkomst van feodale heren. Na
een korte bespreking van de partijtwisten in Philips’ tijd – de later Hoekse en Kabel-
jauwse twisten genoemde strijd – concludeert Leupen dat Philips’Cura doortrokken is
van de notie dat het land als geheel eronder lijdt als machtige heren hun eigen ambities
kunnen nastreven. Philips vertaalt de macht van de graaf in concepten van het Romein-
se recht, waarmee deze macht op een hoger, op een ‘publiek’ niveau komt, terwijl de
macht van de edelen naar de sfeer van het privaatrecht wordt gedrongen.149

Philips noemt volgens Leupen de samenleving respublica wanneer hij de gemeen-
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schap van alle inwoners op het oog heeft. Deze is direct verbonden met het publiek be-
lang (utilitas publica), het publiek welzijn (commodum publicum) en de publieke orde
(quies publica). Zij is belangrijker dan het particulier welzijn (privatum commodum) en
de particuliere orde (quies privata). Elk handelen tegen dit publiek belang is ongeldig,
meent Philips, zelfs als het bestaat uit voorschriften van de vorst. Leupen haalt casus 16
uit deCura aan, waarin staat dat de ratio utilitatis of ratio publicae in het bijzonder over-
wogen moet worden als de belangen van iedereen in het geding zijn. Deze prioriteit van
het publieke belang garandeert dat individuele belangen het best worden behartigd. Het
kan niet zo zijn dat iemands individuele zaken door allerlei andere individuen worden
geregeld. Dan zouden er net zoveel belangen worden nagestreefd als er mensen zijn. In
dit verband noemt Leupen de lage dunk die Philips heeft van gilden. Dat zijn organisa-
ties die het eigen belang najagen. Alleen de vorst is in staat het publiek belang te behar-
tigen. Leupen verzet zich tegen de visie van Hans Wilfert dat Philips een verlicht abso-
lutisme in de middeleeuwen voorstaat. Volgens Philips is de vorst immers gebonden aan
het recht en kan hij niet handelen in strijd met het publiek belang. De vorst heeft rech-
ten waarvan hij geen afstand kan doen omdat het de staat zou schaden, aldus Leupen.
Hij kan niets doen wat op grond van de leges verboden is, hoewel hij persoonlijk niet
gebonden is aan deze leges.150

Leupen gaat vervolgens in op het concept van de fiscus, het materiële complement
van de respublica. De middeleeuwse juristen Accursius en Azo beschrijven de fiscus al
als een publieke zaak omdat hij de schatkist is van het imperium en niet van de keizer
persoonlijk. De fiscus is direct verbonden met het publiek belang. De juristen erkennen
dat de keizer ook persoonlijk bezit heeft (res privata of res familiaris), maar hij is slechts
de beheerder (procurator) van de fiscus en niet de eigenaar ervan. De middeleeuwse ju-
risten zien de fiscus als een onafhankelijke en onpersoonlijke instelling, beheerd door
de vorst, meent Leupen. Onder aanhaling van Kantorowicz’ The King’s Two Bodies
schetst hij hoe de middeleeuwers de fiscus zien als het eigendom van een gefingeerde fi-
guur (Fiscus, vandaar de naam), zoals kerkelijk bezit geacht wordt het eigendom te zijn
vanChristus. En net als Christus heeft Fiscus en daarmee de fiscus het eeuwige leven: fis-
cus numquam moritur (de fiscus sterft nooit) is een adagium van de middeleeuwse
rechtsgeleerdheid. Leupen signaleert dat Philips van Leiden de fiscus in zijn Cura vrij-
wel op één lijn stelt met de respublica. In dit verband behandelt Leupen ook de vorste-
lijke hoogheidsrechten of regalia. Deze genereren volgens Philips inkomen voor de fis-
cus waarvan de vorst geen afstand mag doen. Leupen veronderstelt dat Philips in
werkelijkheid wel beter wist. Veel tol- en veerrechten in Holland zijn in zijn tijd in han-
den van lokale heren. Philips zegt dat de graaf geen zaken, behorend tot de fiscus, aan
zijn onderdanen mag geven. Hij mag wel kleding, juwelen of paarden schenken, maar
geen kastelen en domeinen.151

Het belang van Philips’ werk ligt volgens Leupen niet in de presentatie van nieuwe
ideeën over heerser, staat en fiscus. Het accent moet daarom liggen op de toepassing van
deze belangrijke concepten op concrete situaties, schrijft hij. Leupen beschrijft in dit
verband casus 45, over de onmogelijkheid voor vrouwen om een ambacht te erven in
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Zeeland. Ontbreken mannelijke erfgenamen, dan vervalt het ambacht aan de graaf. Phi-
lips verzet zich tegen het omzetten van deze mannelijke lenen in vrouwelijke lenen door
de graaf, omdat hij daarmee de mogelijkheid weggeeft het leen te verkopen aan de hoog-
ste bieder en de fiscus van inkomsten berooft. Leupen illustreert dit met historische
voorbeelden. Hij meent dat Philips al het inkomen uit de grafelijke rechten – belastin-
gen, domeinen, hoge en lage jurisdictie, huizen – in de sfeer van het publieke recht trekt.
‘In de grafelijke raad, waarvan hij deel uitmaakte van 1353 tot aan zijn vertrek naar Avig-
non in 1357, moet Philips steeds geprobeerd hebben de belangen van de fiscus te verde-
digen tegen deze van de hoge adel en ook tegen de persoonlijke voorkeuren en wensen
van de graaf, die niet altijd samenvielen met zijn publieke belangen’, schrijft Leupen.152

Hij gaat tot slot nog in op Philips’ visie op de steden. Leupen signaleert dat de Cura
ook voor de stedelijke samenleving het publieke belang vooropstelt. Als drager van het
collectieve belang is de stad gesteld boven individuele poorters en groepen als de gilden.
Stokken inwaterwegen, waaraan vissers hun netten bevestigen, behartigen een particulier
belang en moeten wijken voor het publieke belang van de scheepvaart. Leupen wijst er
ook op dat Philips zich verzet tegen bepalingen in stadsrechten, waarvan hij meent dat ze
in tegenspraak zijn met de leges of de canones. Philips kent de steden een zeker zelfbe-
stuur toe, maar ziet ze ook als onderdeel van de respublica die het hele graafschap vormt.
De visie van Bartolus dat elke Italiaanse stadstaat een zelfstandige respublica is wordt der-
halve door Philips niet gedeeld, concludeert Leupen.Hij stelt ook vast dat in deCura ner-
gens wordt gepleit voor een grotere invloed van steden op het landsbestuur. Philips kan
derhalve niet worden beschouwd als een verdediger van de standenstaat, waarin de vorst
regeert in samenspraak met adel, geestelijkheid, steden en het platteland, aldus Leupen.153

Bijlage 2 Edities van de Cura

Van Philips’ Cura is geen oorspronkelijk manuscript overgeleverd. Bij zijn overlijden
in 1382 laat Philips twee handschriften van zijn werk na, maar beide zijn verloren ge-
gaan, zodat de Cura alleen in de gedrukte versie uit 1516 is overgeleverd. Philips zelf
heeft zijn werk bewust willen doorgeven aan toekomstige generaties. In de beschrijving
van zijn bibliotheek (Disposicio librorummagistri Philippi de Leyden, opgenomen in de
editie Fruin-Molhuysen) noemt hij zijn eigen tractaat uitgebreid.154 Philips laat een bi-
bliotheek na van 42 met name genoemde boeken plus nog een niet genoemd nader aan-
tal ‘overige boeken’.155 Uit de bibliotheek van Philips is welgeteld één manuscript be-
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152 Philip of Leyden, p. 225-228.
153 Philip of Leyden, p. 228-237.
154 Tractatus qui intitulatur de Cura reipublice et Sorte principantis cuius prohemium excitans ad labores

et exercicium incipit ‘Cum me iuvenem et immeritum’, et Tabula eiusdem tractatus, que incipit ‘Quia
felix propagatur’, cum Tractato modico de formis et semitis reipublice utilius et facilius gubernande,
qui incipit ‘Prudentibus et industriosis viris’.

155 In literatuur over Philips van Leiden circuleert lange tijd het aantal van 73 boeken, dat Philips zou
hebben nagelaten. Feenstra meent dat de historicus Romein dit aantal in de wereld heeft geholpen. Zie
Feenstra’s Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 21.
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houden gebleven. Het wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog overgebracht van de ge-
meentelijke bibliotheek van Breslau naar de Leidse Universiteitsbibliotheek. Pogingen
om verdere boeken van Philips in Breslau op te sporen zijn mislukt.156

De eerste gedrukte uitgave van de Cura, de editio princeps, verschijnt in 1516 in Lei-
den.157 De boekdrukkunst is dan nog geen driekwart eeuw oud. De drukker is Johannis
Severinus, werkzaam van 1502-1524 en de belangrijkste Hollandse drukker van zijn
tijd. De uitgever is Jodocus Franconis (Joost Francken uit Leiden) die het werk opdraagt
aan zijn tijdgenoot Vincent Cornelissen, de schatkistbewaarder van Holland en Zee-
land. Cornelissen zou sinds 1514 ook het beheer hebben gevoerd over de toen nog be-
staande bibliotheek van Philips van Leiden en hebben aangemoedigd tot het uitgeven
van de editio princeps.158 Zonder het optreden van Cornelissen en Francken zou Philips’
werk ons onbekend zijn gebleven.

Met de editio princeps wordt Philips’ tractaat toegankelijk. Toch ontstaat in de 18de

eeuw behoefte aan nieuwe uitgaven. Op basis van de editio princeps verschijnen in 1701
en 1705 nieuwe gedrukte edities in Amsterdam.159 De uitgave van 1705 is in feite een her-
uitgave van die uit 1701, maarmet een nieuwe titelpagina.Mede vanwege de schaarse ver-
spreiding van de editio princepsblijven deze 18de-eeuwse uitgaven tot aan de 20ste eeuwhet
meest gebruikt.De tegenwoordig algemeen gebruikte editiewordt echter die vanR.Fruin
en P.C. Molhuysen, verschenen in 1900 en herdrukt in 1915.160 In de uitgave van 1915 is
een beschouwing van Fruin over Philips van Leiden als inleiding opgenomen.161

De editie Fruin-Molhuysen is gebaseerd op de editio princeps uit 1516. Wel is de oor-
spronkelijk aaneengesloten tekst in de nieuwe editie verdeeld in paragrafen. Verder is de
door Philips zelf gebruikte citeerwijze, gebaseerd op het aanhalen van de beginwoorden
van teksten, vervangen door de moderne methode waarbij de nummers van boeken, ti-
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156 Deze pogingen zijn ondernomen door Feenstra. Zie zijn Philip of Leyden, p. 26. Het gerepatrieerde
manuscript van Philips van Leiden is beschreven door Lieftinck, ‘Een handschrift uit de bibliotheek
van Philips van Leyden’ in Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken,
deel 38, 1946, p. 177-191. Zie ook hoofdstuk 3.7.

157 De reipublice cura et sorte principantis. Venundantur Leydis in aedibus Johannis Severini qui eos se-
lectis characteribus impressit xiiii Septembris anni domini 1516.

158 Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 29 en Leupen, Philip of Leyden, p. 91.
159 De eerste uitgave is verzorgd door Sebastian Petzold en getiteld: Philippi de Leyden Tractatus juridi-

co-politici, quorum seriem sequens pagina exhibet, Accedunt huic editioni Auctoris vita, Medulla trac-
tatuum et Index legum ad quas scripsit, Recensuit et indice auxit Sebastianus Petzoldus Regiae Maje-
statis Borussiae Bibliothecarius, Amstelaedami, Apud Sebastianum Petzoldum, op het Rockin in de
drie kroonen, Ao 1701.De tweede is getiteld: Philippus de Leydis Professoris Parisiensis et Canon. Ul-
traject. De cura reipublicae et sorte principantis, Accedunt Consilia de formis et Semitis Reipublicae
utilius et facilius Gubernandae, etc. etc., Amstelaedami, Apud Franciscum van der Plaats, M.D.CCV.
Deze zogenaamde titeluitgave onderscheidt zich van de uitgave van Petzold slechts door een ander ti-
telblad. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 32.

160 Philippus de Leyden, De cura reipublicae et sorte principantis. Uitgegeven door R. Fruin en P.C. Mol-
huysen, ’s-Gravenhage 1900. Verschenen in de Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van
het oude vaderlandsche recht, tweede reeks, no. 1. De heruitgave van 1915 is eveneens verschenen te
’s-Gravenhage.

161 ‘Over Philips van Leiden en zijn werk De cura reipublicae et sorte principantis’, oorspronkelijk ver-
schenen in Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeling
Letterkunde, deel viii, 1865, p. 220 e.v.. Later opgenomen in Fruins Verspreide geschriften, uitgege-
ven door P.J. Blok, P.L. Muller en S. Muller Fz., deel i, ’s-Gravenhage 1900, p. 111-162.
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tels, leges en canones worden aangehaald.162 Fruin heeft de gedrukte uitgave van zijn
editie nimmer aanschouwd. Eind 1898, als de eigenlijke Cura persklaar is, overlijdt hij.
Molhuysen maakt het werk af met de bijlagen. Philips’ Cura bestaat behalve uit dit
hoofdwerk zelf en de Tabula Tractatus ook nog uit een kort tractaat over het leiding ge-
ven aan de respublica, De formis et semitis reipublicae utilius et facilius gubernandae,
eveneens van Philips’ hand. In de editie Fruin-Molhuysen zijn daar nog aan toegevoegd
de Disposicio librorum163 uit 1372 (de beschrijving van Philips’ bibliotheek, tevens be-
schikking over wat er met de boeken moet gebeuren) en twee testamenten van Philips,
het ene uit 1372 en het andere uit 1382.

De rechtshistoricus Feenstra verzorgt in 1971 de heruitgave van de editio princeps als
facsimile.164 Aan deze voorlopig laatste editie van Philips’ werk is volgens hem dringend
behoefte, omdat hij slordigheden signaleert in de editie Fruin-Molhuysen. Feenstra
meent dat voor een verantwoord gebruik van deze editie controle nodig is van de oor-
spronkelijke tekst in de editio princeps.Omdat exemplaren van deze editie uiterst schaars
zijn heeft hij haar in een gemakkelijk verkrijgbare vorm uitgegeven.165 Van de oorspron-
kelijke editio princeps uit 1516 bestaan inWest-Europa nog dertien exemplaren. Zewor-
den bewaard in onder andere de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en Brussel en in
universiteitsbibliotheken te Leiden, Utrecht, Gent, Parijs, Oxford en Cambridge.166

Bijlage 3 De (juridische) bronnen van Philips van Leiden

Verwezen wordt naar casus en paragraaf in deCura. Verwijzingen met een enkele aste-
rix* zijn ontleend aan door Philips overgenomen fragmenten van Johannes van Borse-
len (zie hoofdstuk 1.4). Verwijzingen met een dubbele asterix** aan fragmenten van
Henricus Bohic (zie hoofdstuk 1.5 en 3.6).
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162 Met dien verstande dat de ‘moderne’ citeerwijze van Fruin en Molhuysen de inmiddels ook alweer
verouderde, pandektistische methode uit de 19de eeuw is. De thans gebruikelijke citeerwijze is de fi-
lologische, waarbij boek, titel, lex en paragraaf in deze volgorde worden aangehaald, bijvoorbeeld
(voor een Digestentekst) D.2,15,8,17. In de editie Fruin-Molhuysen wordt deze tekst alsvolgt aange-
haald: l. 8 § 17 D. ii 15, dus eerst l(ex) en paragraaf, vervolgens de verwijzing naar de Digesten en ten-
slotte boek en titel. Een tekst uit de Codex wordt in dit systeem alsvolgt geciteerd: l. 3 C. x 10. Dit is
volgens de hedendaagse citeerwijze C(odex) 10,10,3. Een canon wordt in de editie geciteerd als c. 33
X 2, 24, overeenstemmend met X,2,24,33 volgens de filologische citeerwijze. Zie voor de verschillen-
de citeerwijzen Spruit en Feenstra, ‘Inleiding’ in Corpus iuris civilis, deel ii, p. xxxiv en deel vii, p.
xli. Zie voor het citeren van canoniekrechtelijke bepalingen Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, § 26
en Schrage,Utrumque Ius, p. 85-86, 92-93, 96, 97 en 99.

163 De naam van deze beschrijving is toegevoegd door Molhuysen. Zie Feenstra, Philips van Leyden en
zijn bibliotheek, nt 157 op p. 43.

164 Philippus de Leyden, De cura reipublicae et sorte principantis. Reprint of the editio princeps of 1516
with an introduction by Robert Feenstra, Amsterdam 1971. Verschenen als nr 4 in de Fontes iuris Ba-
tavi rariores. Zeldzame oud-vaderlandse rechtsbronnen herdrukt op initiatief en onder toezicht van
de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht.

165 Feenstra wijst zelf, in zijn Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 17, op twee ‘uiterst storende
drukfouten’ in zijn ‘Introduction’ bij de heruitgave van de editio princeps. Op p. ix moet in de eerste
regel i.p.v. C 5 ro gelezen worden C 4 ro; in de zesde regel moet i.p.v. C 4o gelezen worden C 4 ro.

166 Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 17 met nt 115 en Leupen, Philip of Leyden, p. 94.
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Accursius167 (ca 1182-1263): 1,17; 2,27; 10,1; 22,4; 27,5; 27,8; 43,2; 44,5; 44,14; 44,27;
44,28; 45,7; 45,12; 47,15; 63,4; 69,5; 75,66; 77,11; 80,7; 83,24.

Archidiaconus (Guido de Baysio, †1313): 1,16; 7,4; 20,9; 30,12; 32,33*; 33,8**; 45,12168;
45,21; 45,29; 49,49; 65,7.

Bernardus de Parma (†1266): 2,24, 4,26; 20,7; 32,32*; 33,8**; 33,9**; 33,10**; 39,14*;
45,23; 45,28; 58,11; 64,5; 66,4; 75,55; 78,30; 80,7**; 83,19; 83,22; 83,24.

Cardinalis (Johannes Monachus, circa 1250-1313): 2,35; 29,12; 35,39*; 43,27; 44,11;
45,11; 47,8; 58,6; 58,11169; 60,10; 61,35; 68,9; 78,6.

Dinus de Mugello (†1303): Geen verwijzingen in de Cura.
‘Doctores’: 2,7; 9,8; 49,49; 55,16; 57,7; 65,11; 69,5; 78,4; 84,3.
‘Dominus meus’: 4,25; 40,23; 82,4170; 82,11171; 85,18172.
Genselinus de Casangiis (Jesselin de Cassagnes, †1334): 20,9173; 33,9**; 45,11; 55,16;
Gratianus (ca 1140 werkzaam in Bologna): 1,14; 21,13; 35,15; 35,19; 45,30; 49,13; 55,11;

84,3.
Guillelmus Durantis (ca 1230-1296): 9,10; 32,32*; 32,33*; 65,11174; 80,8**; 80,9**.
Guillelmus deMonte Lauduno175 (†1343): 33,10**; 49,49; 55,16; 55,19; 56,6; 75,3; 75,15.
Henricus Bouhic (ca 1310-1350): 27,8; 30,11; 45,30; 61,36.
Hostiensis (†1271): 7,4; 32,40*; 33,13**; 45,28; 45,30; 49,44; 55,19; 61,48; 61,49; 61,50;

61,51; 75,15; 75,26; 80,7; 83,20.
Hugo de Sancto Victore (†1141): 45,18; 45,30.
Innocentius (ca 1200-1254): 7,4176; 20,7177; 32,32*; 32,33*, 32,40*; 33,8**; 33,10**; 35,39*;
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167 Vermeld zijn alleen uitdrukkelijke verwijzingen van Philips naar Accursius. Naar diens glosse wordt
in de Cura bijna tachtig keer verwezen.

168 De editie Fruin-Molhuysen vermeldt hier ‘Archius’, waarschijnlijk op basis van de afgekorte vorm ar-
chi’ in de editio princeps.

169 In de editie Fruin-Molhuysen staat: ‘… vide plenius per Ioannem Monachum et Cardinalem …’ met
in een voetnoot de opmerking dat ‘et’ ontbreekt in de editio princeps. Dat is inderdaad zo maar ook
volkomen terecht. Johannes Monachus is immers dezelfde persoon als Cardinalis.

170 Deze verwijzing betreft bisschop Arnoud van Hoorn.
171 De verwijzing, tweemaal in dezelfde paragraaf, geldt in dit geval niet Philips’ leermeester maar graaf

Albrecht.
172 Ook deze verwijzing betreft Albrecht.
173 In de editie Fruin-Molhuysen staat: ‘opinio gess.’ Met de toevoeging (sic). Inderdaad gebruikt de edi-

tio princeps de afkorting ‘gess’ voor Genselinus. In casus 45,12 wordt in de editie Fruin-Molhuysen
wel Genselinus aangehaald. In een voetnoot wordt daarbij gesteld dat de editio princeps ‘gess’ heeft,
met de toevoeging dat waarschijnlijk ook casus 20,9 aldus moet worden gelezen.

174 Verwezen wordt hier niet naar Durantis zelf, maar naar zijn Speculum. Dat geldt ook voor de twee
volgende aanhalingen in casus 80,8 en 9.

175 In de editie Fruin-Molhuysen wordt in casus 51,9 verwezen naar Guillelmus, maar volgens Feenstra
is dat niet terecht.. De zinsnede ‘… et ibidem Guillelmi nota’ bij Fruin-Molhuysen luidt in de editio
princeps ‘… et ibidem g. no.’ Feenstra meent dat hier waarschijnlijk ‘glosa’ moet worden gelezen. Zie
zijn Philip of Leyden, p. 33. De mogelijke fout bij Fruin-Molhuysen wordt eerder gemaakt in de edi-
tie uit 1701. Daar staat: ‘… et ibidem Guil. not.’.

176 In de editie Fruin-Molhuysen staat aan het slot van casus 7,4 ‘... et ibi vide in notis et Hostiensem’. De
editio princeps heeft op deze plaats ‘et ibi vide ino. et host’. Volgens Feenstra is hier ‘ongetwijfeld’ In-
nocentius bedoeld. Zie Feenstra’s Philip of Leyden, p. 16-17 (nt 18).

177 Aan het slot van casus 20,7 staat in de editie Fruin-Molhuysen ‘in nota’, waar de editio princeps heeft
‘Inno’. Daarmee is Innocentius bedoeld. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 17 (nt 18).
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39,19*; 48,4; 49,23; 49,49; 49,50; 56,21; 57,11; 61,51; 75,39; 77,10; 77,11; 79,3-4; 80,6;
80,7**; 85,18.

Jacques de Révigny (†1296): 61,53.
Johannes Andreae178 (ca 1270-1348): 2,24; 2,34; 30,10; 30,12; 30,15; 32,32*; 32,33*,

32,38*; 33,8**; 33,9**; 36,14; 44,20; 58,10; 61,35; 61,36; 66,6; 68,9; 81,7; 83,21; 83,22.
Johannes Caligator (ca 1358): 2,37; 3,7; 4,20; 4,24; 5,6; 8,12; 9,22; 11,8; 17,7; 21,7; 21,12;

21,16-18; 23,6-7; 23,11; 24,9; 26,8-10; 29,14; 41,6-7; 42,11; 43,30; 47,32-33; 49,36-37;
51,11-12; 53,22; 56,9; 73,28; 73,29; 78,28-29; 84,43.

Johannes Garsias Hispanus(hoogleraar in Bologna omstreeks 1280): 45,11.
Johannes Teutonicus179(†1245): 40,9; 55,19; 59,3; 75,39.
Lambert de Salins (Lambertus de Salinis, hoogleraar in Orléans omstreeks 1300): Geen

verwijzingen in de Cura.
Paulus de Liazariis (†1356): Geen verwijzingen in de Cura.
Petrus de Sampsona (begin 13de eeuw): 80,8**.
Tancredus de Bononia (ca 1185-1235): 80,8**.

Bijlage 4 Jaartallenlijst: de eeuw van Philips van Leiden

De cursief geschreven namen zijn van geleerden en auteurs uit de middeleeuwen.

1300 Jan ii, de eerste Henegouwse graaf in Holland en Zeeland, confisceert na de moord
op Floris v de bezittingen van diens moordenaars Herman van Woerden en Gijs-
brecht van Amstel en beleent zijn broer Gwijde van Avesnes ermee (hoofdstuk 5.4).
Lambert de Salins hoogleraar in Orléans (hoofdstuk 3.6).

1301 Gwijde van Avesnes wordt bisschop van Utrecht (hoofdstuk 2.6; 5.4)
1303 Dinus de Mugello overlijdt (hoofdstuk 3.6).
1304 Jan ii overlijdt, Willem iii volgt hem op (hoofdstuk 5.4). Bisschop Gwijde van

Avesnes vaardigt de Gildenbrief uit die de gilden grote invloed geeft op de samen-
stelling van het stadsbestuur van Utrecht (hoofdstuk 6.6.2).

1305 Bisschop Gwijde van Avesnes laat vaststellen of personen in het Sticht Utrecht
aanspraak kunnen maken op de hoge jurisdictie (hoofdstuk 2.6).

1308 Pierre de Belleperche overlijdt (hoofdstuk 3.5).
1310 (-1350) Henricus Bohic (hoofdstuk 1.5; 2.6; 3.6). Graaf Willem iii koopt alle tien-

den die de Utrechtse St Pieterskerk bezit in Zeeland (hoofdstuk 6.4.2).
1312 Graaf Willem iii verbiedt de oprichting van gilden in Leiden (hoofdstuk 6.6.2).
1313 Johannes Monachus (bijgenaamd Cardinalis, geboren circa 1250) overlijdt. Ook
Guido de Baysio (bijgenaamd Archidiaconus) overlijdt (hoofdstuk 3.4).
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178 De editie Fruin-Molhuysen maakt in casus 80,6 melding van een verwijzing naar Johannes. Volgens
Feenstra verwijst Philips hier inwerkelijkheid naar een glosse. Zie Feenstra’sPhilip of Leyden, p. 33-34.

179 In de editie Fruin-Molhuysen wordt op alle volgende plaatsen verwezen naar Johannes Andreae. In
werkelijkheid haalt Philips van Leiden hier het commentaar aan van Johannes Teutonicus op hetDe-
cretum, zo heeft Feenstra vastgesteld. Zie zijn Philip of Leyden, p. 33. In de editio princeps van de
Cura verwijst Philips simpelweg met ‘io’ naar zijn bron. Zie hoofdstuk 3.6.
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1314 (-1357) Bartolus de Sassoferrato (hoofdstuk 3.3). Lodewijk iv van Beieren wordt
keizer (tot 1347) van het Heilige Roomse Rijk (hoofdstuk 5.3). Guillelmus de Mon-
te Lauduno hoogleraar in Toulouse (hoofdstuk 3.6).

1316 Andreas de Isernia overlijdt (hoofdstuk 3.8).
1317Gwijde van Avesnes overlijdt. Graaf Willem iii voegt Amstelland en Woerden de-

finitief bij Holland (hoofdstuk 5.4).
1318 Eerste van serie revocaties uitgevoerd door koning Philips v (1316-1322) in Frank-

rijk (hoofdstuk 5.7)
1320 (-1390) Lucas de Penna (hoofdstuk 1.2; 3.3).
1322Nieuwe Franse koning Karel iv (tot 1328) zet revocatiebeleid van voorganger Phi-

lips v met kracht voort (hoofdstuk 5.7). Graaf Willem iii spreekt zijn deurwaarder
Martijn vrij van de verplichting om wagendienst te verlenen (hoofdstuk 6.3.4).

1323 Jan van Diest bisschop van Utrecht met financiële hulp van Willem van Duiven-
voorde (hoofdstuk 2.3; 2.6). Jan van Polanen draagt zijn windmolen in Monster Am-
bacht met het windrecht in eigendom over aan graaf Willem iii en ontvangt deze ver-
volgens weer in leen (hoofdstuk 6.2.2).

1326 (circa) Philips van Leiden wordt geboren (hoofdstuk 1.5). De vergierroede in Dor-
drecht valt in handen van Willem van Duivenvoorde (hoofdstuk 6.3.3 en 6.4.2).

1327 (-1400) Baldus de Ubaldis (hoofdstuk 1.2; 3.3).
1328 (-1350) Franse koning Philips vi voert consistent revocatiebeleid (hoofdstuk 5.7).
Johannes Andreae wordt bij Pavia ontvoerd (hoofdstuk 2.3).

1329 Assemblée van Vincennes (hoofdstuk 4.7).
1330 (circa) Keizerrijk in territoriaal opzicht vervallen tot weinig meer dan een Duits

koninkrijk (hoofdstuk 5.3).
1331De Franse koning Philips vi bepaalt dat de zouthandel in zijn land exclusief via ko-

ninklijke handelshuizen dient te lopen (hoofdstuk 6.2.1). Zie ook 1343.
1333 (-1402) Jean Froissart, Frans kroniekschrijver (hoofdstuk 2.3; 2.4).
1334 Graven van Holland en Gelre verwerven volledige zeggenschap in het Sticht

Utrecht (hoofdstuk 2.6). Willem van Duivenvoorde krijgt in ruil voor een geldlening
aan de graaf de beschikking over de opbrengst van tol en wissel in Dordrecht (hoofd-
stuk 6.3.3 en 6.4.2).Genselinus de Casangiis overlijdt (hoofdstuk 3.6).

1336 Cynus de Pistoia (geboren 1270) overlijdt (hoofdstuk 3.3).
1337 (-1345) Willem iv graaf van Holland en Zeeland (hoofdstuk 2.4). Eerder dat jaar

sluit graaf Willem iii een verdrag met de Brabantse hertog Jan iii voor het in omloop
brengen van een gezamenlijke munt met een vast gewicht en een vaste waarde, die al-
leen met gemeenschappelijk goedvinden mag worden veranderd (hoofdstuk 6.4.1).

1339 Begin Honderdjarige Oorlog (hoofdstuk 2.4).
1340 Philips van Leiden gaat studeren in Orléans (hoofdstuk 3.1). Inwoners van het

Westambacht (Den Haag) doen hun beklag over het verschijnsel van de buitenpoor-
terij (hoofdstuk 6.4.2).

1341 Utrechtse Gildenbrief wordt in uitgebreide vorm bevestigd (hoofdstuk 6.6.2).
1342 Jan van Polanen en Willem van Duivenvoorde verwerven de heerlijkheid van de

Lek (hoofdstuk 2.5). Jan van Arkel wordt bisschop van Utrecht (hoofdstuk 2.6).
Graaf Willem iv draagt zijn baljuwen op te voorkomen dat het schot in omvang af-
neemt, omdat het gaat om ‘syn outste recht’ (hoofdstuk 6.4.2).
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1343 De Franse koning Philips vi bepaalt opnieuw dat de zouthandel exclusief via ko-
ninklijke handelshuizen dient te lopen (hoofdstuk 6.2.1). Zie ook 1331.

1345Willem iv stelt zijn veerrecht tussen Borssele en Beveland als zekerheid voor de af-
lossing van geldleningen die Hollandse en Zeeuwse steden hem verstrekken (hoofd-
stuk 6.3.2). Willem iv streeft naar algemene afkoop van keurmederechten in Amstel-
land en Waterland op zoek naar contant geld (hoofdstuk 6.3.4). Willem iv verkoopt
lijfrenten, waarvoor Dordrecht, Zierikzee, Middelburg, Delft, Leiden en Haarlem
borg staan (hoofdstuk 6.4.3). Willem iv sneuvelt in slag bij Staveren (hoofdstuk 2.4).

1346 Keizer Lodewijk van Beieren beleent zijn vrouw Margareta met de graafschappen
Holland en Zeeland en met de heerlijkheid Friesland. Margareta stelt haar 13-jarige
zoonWillemvanBeieren aan als gouverneur inHolland enZeeland (hoofdstuk 2.5; 5.3).
Johannes de Beka sluit zijn ‘Chronicon’ over Holland en Utrecht af (hoofdstuk 3.7).

1347 Keizer Lodewijk van Beieren overlijdt en wordt opgevolgd (tot 1378) door Karel
iv van Luxemburg (hoofdstuk 5.3). De grafelijkheid in Holland heft morgengeld om
de vesting Woerden te versterken vanwege de oorlog met het Sticht na het overlijden
van Willem iv (hoofdstuk 6.4.2).

1348 Pestepidemie teistert Europa voor de eerste maal (hoofdstuk 2.3). De Utrechtse
bisschop Jan van Arkel voert oorlog tegen Holland (hoofdstuk 2.5). Johannes An-
dreae (geboren circa 1270) overlijdt aan de pest (hoofdstuk 3.4).

1349 Flagellanten trekken door Europa (hoofdstuk 2.3). Margareta draagt de graaf-
schappen Holland en Zeeland en de heerlijkheid Friesland ‘met al hun toebehoren’
over aan haar zoon Willem van Beieren (hoofdstuk 2.8). Philips van Leiden behaalt
zijn academische graad in Orléans, en wel in het canonieke recht: licentiatus in de-
cretis (hoofdstuk 3.1). Philips wordt procurator van de Picardische natie in Orléans
(hoofdstuk 3.5). Filosoof en theoloog Guilhelmus de Ockham (geboren circa 1280)
overlijdt (hoofdstuk 4.2; 5.3).

1350Henricus Bohic overlijdt (hoofdstuk 1.5; 2.6; 3.6). Oorlog tussenMargareta en haar
zoon Willem in Holland en Zeeland breekt uit (hoofdstuk 2.5).

1351Willem wint oorlog van Margareta tijdens de driedaagse zeeslag in de Maasmond
bij Zwartewaal, volgt als Willem v zijn moeder op in de grafelijkheid, bezegelt ‘Ka-
beljauwse verbondsakte’ en sluit vredemetUtrechtse bisschop Jan vanArkel (hoofd-
stuk 2.5; 2.6). Paus Clemens vi doet flagellanten in de ban (hoofdstuk 2.3). Grafelijk
privilege geeft wevers en vollers in Leiden het recht te werken in een straal van en-
kele mijlen rond de stad (hoofdstuk 6.6.2).

1352 (circa) Philips van Leiden biedt graaf Willem v de eerste versie aan van zijn ‘De
cura reipublicae et sorte principantis’ (hoofdstuk 1.4).

1353 Willem van Duivenvoorde overlijdt (hoofdstuk 2.5). Willem v maant onwillige
dienstlieden om schepen en karren beschikbaar te stellen (hoofdstuk 6.3.4).

1355 Revocatio generalis in Holland en Zeeland (hoofdstuk 2.5; 5.7). Willem v dwingt
af dat Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam en Alkmaar toe-
zeggen er geen buitenpoorters meer op na te zullen houden (hoofdstuk 6.4.2). Wil-
lem v bepaalt dat in zijn land gouden munten (schilden) geslagen moeten worden die
in kwaliteit niet onderdoen voor Vlaamse schilden (hoofdstuk 6.4.1). De bevolking
van Kennemerland lost de grafelijke schuld op het baljuwschap in hun landstreek af
(hoofdstuk 6.5.2).
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1356 Graaf Willem v schenkt Philips van Leiden de grafelijke livrei voor meesterkler-
ken (hoofdstuk 5.6). Paulus de Liazariis overlijdt (hoofdstuk 3.6).

1357 (-1363) Philips van Leiden grafelijk gezant aan het pauselijk hof in Avignon
(hoofdstuk 2.3). Graaf Willem v bepaalt dat poorters zijn gebonden aan de keuren
van de hoogheemraadschappen over turfwinning (hoofdstuk 6.2.1). In Avignon
koopt de paus de dreiging af van het privéleger van de Franse aanvoerder Arnaut de
Cervole (hoofdstuk 6.5.1).

1358Graaf Willem v blijkt geestesziek te zijn en wordt opgesloten in de grafelijke burcht
in Quesnoy in Henegouwen. Zijn broer Albrecht wordt regent (hoofdstuk 4.5). Jo-
hannes Caligator (Coussemaker) schrijft zijn ‘Speculum morale’ (hoofdstuk 1.4).

1361Arnoud van Hoorn studeert in Montpellier (hoofdstuk 5.3). In Avignon koopt de
paus de dreiging af van het privéleger van de Engelsman Sir JohnHawkwood (hoofd-
stuk 6.5.1).

1363 Parijse theoloog Jean Gerson wordt geboren (hoofdstuk 3.4; 4.7). Philips van Lei-
den verlaat Avignon en gaat waarschijnlijk naar de universiteit van Parijs (hoofdstuk
3.1; 6.5.1).

1364 Jan van Vernenburg wordt bisschop van Utrecht; kapittelen, prelaten en de stad
Utrecht stellen gezamenlijk eisen aanhem inhet publiekbelangvan stad en land (hoofd-
stuk 2.6). De Franse koning Karel v (tot 1380) legt bij zijn aantreden een vernieuwde
kroningseed af, waarin hij belooft geen zaken uit zijn patrimonium te zullen vervreem-
den (hoofdstuk 4.4; 4.7; 5.2; 5.7). In Avignon geeft de paus twee bullen uit waarin hij
iedereen die privélegers steunt bedreigt met excommunicatie (hoofdstuk 6.5.1).

1365 Johannes van Borselen overlijdt in Utrecht (hoofdstuk 1.4; 4.6). Philips van Leiden
geeft onderricht over de decretalen aan de universiteit van Parijs (hoofdstuk 3.1).

1366 Albrecht heroept alle privileges voor tolvrijdom voorzover zij tot wederopzeg-
gens zijn verleend (hoofdstuk 5.7; 6.3.3). Stichting van de St Pancras in Leiden
(hoofdstuk 1.6; bijlage 1.1)

1369 Philips van Leiden promoveert in Parijs en wordt doctor decretorum (hoofdstuk
1.4). Pestepidemie teistert Leiden (hoofdstuk 2.3).

1371Philips vanLeidens tweede bezoek aanAvignon, als lid van een delegatie die namens
Albrecht de nieuwe pausGregorius xi begroet (hoofdstuk 4.5; 5.6). Philips van Leiden
treedt in dienst van de nieuweUtrechtse bisschopArnoud vanHoorn (hoofdstuk 2.6).

1372 Philips van Leiden maakt zijn eerste testament (bijlage 2).
1375Watersnood in Zeeland, die Philips van Leiden mede wijt aan de zoutwinning al-

daar (hoofdstuk 6.2.1). Stichtse Landbrief (hoofdstuk 2.5; 2.6).
1376De verplichte wagendienst inDenHaagwordt helemaal uitbesteed en gefinancierd

door de kosten om te slaan over de dienstlieden (hoofdstuk 6.3.4).
1378 Grote Schisma christelijke kerk (hoofdstuk 2.3; 3.3).
1380 Jan van Blois overlijdt (hoofdstuk 5.4).
1382 Philips van Leiden overlijdt (hoofdstuk 1.4; 1.5; bijlage 1.9).
1384 Rooms-koning Wenceslas van Bohemen verstrekt het privilege de non evocando,

op grondwaarvanHollandse en Zeeuwse ingezetenen niet in eerste instantie voor het
koninklijk gerecht kunnen worden gedaagd (hoofdstuk 6.5.1).

1383Willem van Hildegaersberch wordt hofdichter in Den Haag (hoofdstuk 2.4; bijla-
ge 1.1).
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1389 Willem v overlijdt in Henegouwen en wordt door Albrecht opgevolgd als graaf.
Financiën van Henegouwen enerzijds en Holland en Zeeland anderzijds definitief
van elkaar gescheiden (hoofdstuk 4.5; 6.4.1).

1393Graaf Albrecht erkent dat het windrecht in Waterland niet hem toekomt, maar de
bewoners aldaar (hoofdstuk 6.2.2). Albrecht stelt boetes op de ongeoorloofde jacht
op konijnen en hazen (hoofdstuk 6.2.3). De sleischat in Holland wordt vervangen
door een jaarlijkse (vaste) belasting met dezelfde naam (hoofdstuk 6.4.1).

1395Dordrecht en Woerden krijgen van graaf Albrecht het recht om buitenpoorters te
hebben (hoofdstuk 6.4.2).

1397Guy van Blois overlijdt zonder wettige erfgenamen en alle Hollandse en Zeeuwse
goederen van de heren van Blois vervallen weer aan de grafelijkheid (hoofdstuk 5.4).
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Samenvatting

Centraal in dit boek staat het doordringen tot de juridische kern van Philips van
Leidens nagelaten gedachtegoed. Philips van Leiden leeft van omstreeks 1326-1327
tot 9 juni 1382. Hij studeert rechten inOrléans in Frankrijk en keert later terug naar
zijn geboorteland Holland. Philips treedt daar in dienst van graaf Willem v, die fei-
telijk regeert van 1346 tot 1358. Dan wordt hij krankzinnig verklaard en treedt zijn
broer Albrecht (1358-1404) op als voogd, al blijft Willem formeel beschikken over
de grafelijke bevoegdheden tot zijn dood in 1389. Philips van Leiden werkt voor
beide graven en drukt hen op het hart om persoonlijk het publiek belang in het
graafschap te behartigen. Hij doet dat in zijn tractaat De cura reipublicae et sorte
principantis, waarvan hij omstreeks 1352 een eerste versie aanbiedt aan Willem v.
Ook in de jaren vanaf 1371, als hij in dienst treedt van de Utrechtse bisschop Ar-
noud van Hoorn (1371-1378), blijft de behartiging van het publiek belang Philips
bezighouden. Tijdens zijn verdere leven blijft Philips van Leiden werken aan zijn
tractaat.
Van Philips’ werk is geen handschrift overgeleverd, wel een eerste gedrukte ver-

sie (editio princeps) uit 1516. Deze bestaat uit 85 casus. In elke casus werpt Philips
een rechtsvraag op, die hij vervolgens behandelt conform de geleerde juridische tra-
ditie van zijn tijd. Omdat hij steeds is blijven werken aan zijn tractaat geeft hij gaan-
deweg in de 85 casus meer en meer invulling aan praktijksituaties in zijn tijd. Daar-
mee maakt hij impliciet een blauwdruk van wat hij ziet als het publiek belang. Het
tractaat is voorzien van een achteraf door Philips zelf geschreven samenvatting (Ta-
bula Tractatus) waarin hij zijn opvattingen nog eens kort en bondig uitdraagt en ze
ook wel nader toelicht.
De titel van Philips’ werk betekent ‘Over de zorg voor de respublica en de taak

van de vorst’. Meestal wordt respublica (letterlijk ‘publieke zaak’) vertaald met
‘staat’, maar in dit boek blijft het onvertaald. Hier wordt betoogd dat Philips met
respublica niet doelt op wat wij onder de staat verstaan – te weten een rechtsge-
meenschap met rechtspersoonlijkheid – maar op een in zijn tijd te vormen belan-
gengemeenschap van vorst en bevolking, waarin onder leiding van de vorst het pu-
bliek belang moet worden behartigd. De kern van Philips’ opdracht aan de vorst
staat in casus 1,7 van zijn tractaat, waarin hij stelt dat vorsten beschikken over ‘be-
paalde rechten’ die zij niet mogen vervreemden omdat zij ze uitoefenen in het be-
lang van de respublica. De centrale vraag die in dit boek moet worden beantwoord
is op welke rechten Philips precies doelt en wat hij verstaat onder ‘vervreemden’.
Daartoe wordt studie gemaakt van de tijd waarin Philips leeft, van de geleerde
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tradities waarin hij leert en werkt en van enkele belangrijke juridische leerstukken
waarmee hij werkt in zijnCura. Ook wordt aan de hand van recent wetenschappe-
lijk onderzoek onderzocht hoe het publiek belang moet worden gedefinieerd. De
uitkomst van dat onderzoek is dat voor het publiek belang geen sluitende definitie
is te geven, maar dat het naar tijd en plaats kan verschillen en daarom steeds weer
concreet moet worden ingevuld op grond van politieke keuzes. In dit boek wordt
betoogd dat Philips precies dat doet in zijn tractaat. Hij behandelt her en der ver-
spreid in zijn tekst rechten die in publieke handen moeten blijven of moeten wor-
den gebracht om het publiek belang te kunnen behartigen. Hij schetst daarmee een
publiek belang dat veel omvangrijker is dan gebruikelijk in de middeleeuwen.
Doorgaans is publiek optreden dan nog beperkt tot de kerntaken defensie, bestuur,
rechtspraak en het geldstelsel. Philips voegt daar taken aan toe als de energievoor-
ziening, de drinkwatervoorziening, verkeer en vervoer, openbare werken en on-
derwijs.
In die visie staat hij niet alleen in de wereld van zijn tijd. Zijn werk wordt verge-

leken met dat van grote juristen uit de 14de eeuw als Baldus de Ubaldis (1327-1400)
en Lucas de Penna (circa 1320-1390), die over soortgelijke problemen schrijven als
Philips van Leiden. Bijzonder is wel dat Philips van Leiden het publiek belang toe-
snijdt op de specifieke omstandigheden in Holland en Zeeland. Energie wordt er
opgewekt met turf en windmolens, water voor consumptieve doeleinden is vooral
oppervlaktewater – dat daarom volgens Philips ook vrij moet blijven van veront-
reinigingen – en de belangrijkste vervoermiddelen zijn veren en andere schepen.
Veel van de rechten waarop Philips doelt zijn inderdaad formeel in handen van de
vorst, zo blijkt uit middeleeuwse oorkonden. Het probleem is dat de vorst er vrij
willekeurig over beschikt alsof het zou gaan om ‘eigen’ rechten. De 14de eeuw is een
gewelddadige tijd waarin tal van oorlogen worden uitgevochten. Daar leggen de
vorsten hun prioriteit en ze verkopen regelmatig rechten uit hun erfgoed (patrimo-
nium) om hun veldtochten te financieren. Philips’ betoog is er daarom op gericht
dit patrimonium in een publieke sfeer te brengen. Net als veel andere juristen in zijn
tijd voert hij aan dat de vorst slechts beheerder (administrator) is van dit erfgoed en
dat hij het moet aanwenden om het publiek belang te behartigen.
Philips onderbouwt zijn betoog met verwijzingen naar het Romeinse recht en

het kerkelijke of canonieke recht. Hij gaat te werk als een ‘geleerd jurist’ en om die
werkwijze te verduidelijken wordt in dit boek uitgebreid ingegaan op specifieke
kenmerken van de rechtenstudie in Orléans, die Philips volgt. Ook de omstandig-
heden in het Frankrijk van de 14de eeuw komen aan bod. Philips verblijft behalve in
Orléans ook enkele jaren in Parijs en aan het pauselijke hof in Avignon. In Frank-
rijk neemt hij kennis van enkele belangrijke decretalen (pauselijke beschikkingen)
die zich richten op het vorstelijke erfgoed. De belangrijkste daarvan is Intellecto
van paus Honorius iii uit 1220. Daarin wordt een koning ontslagen van verplich-
tingen (te weten afgelegde eden) die hij is aangegaan om rechten uit zijn patrimoni-
um te vervreemden. Volgens de paus zijn deze vervreemdingen schadelijk voor het
koninkrijk. De kerkvorst refereert aan een veel belangrijker eed die de koning bij
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zijn aantreden zou hebben afgelegd. Daarin heeft hij gezworen ‘de rechten van zijn
rijk en de eer van de kroon ongeschonden te bewaren’.
Philips verklaart deze verplichting ook van toepassing op wat hij ‘lagere vorsten’

noemt, zoals de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht (deze laatste treedt
in het Sticht ook op als wereldlijk vorst). Uit zijn betoog wordt ook duidelijk wat
hij verstaat onder het ‘vervreemden’ van rechten. Dat is voor hem het definitief in
eigendom overgaan van rechten. Met gebruikmaking van Romeinsrechtelijke ter-
men betoogt hij dat de vorst wel rechten aan anderen kan concederen of verpach-
ten, omdat hij daarbij steeds de uiteindelijke zeggenschap over deze rechten be-
houdt.
Lagere vorsten hebben volgens Philips recht op de hoogste zeggenschap in eigen

land. In Frankrijk beweren de koningen, daarbij gesteund door geleerde juristen,
dat zij een zelfstandige positie innemen ten opzichte van de keizer en de paus. Zij
baseren zich daarvoor op de pauselijke decretale Per venerabilem uit 1202. Zij lei-
den daaruit af dat de koning in eigen land keizer is, omdat hij geen hoger gezag bo-
ven zich hoeft te dulden. Philips ziet zich echter gedwongen een eigen leerstuk te
construeren om dit te betogen ten behoeve van lagere vorsten. In Per venerabilem
zegt de paus (Innocentius iii) namelijk ook dat zijn redenering niet opgaat voor een
graaf. Philips baseert zich daarom op een glosse (een aantekening) op het Romein-
se recht van één van de beroemdste middeleeuwse juristen, Accursius (ca 1182-
1263). In deze glosse staat dat het keizerrijk ‘tegenwoordig verscheurd is’ (hodie
scissum sit) en Philips leidt daaruit af dat er daarom naast de keizer ook andere vor-
sten heersen. In de middeleeuwen wordt het glossenapparaat van Accursius be-
schouwd als een integraal onderdeel van het oorspronkelijke Romeinse recht, zoals
dat is overgeleverd in een compilatie van keizer Justinianus uit circa 530. Philips van
Leiden beschikt over een exemplaar van deze compilatie – het Corpus iuris civilis –
met daarin opgenomen de Glosse van Accursius, zo blijkt uit de overgeleverde be-
schrijving van zijn rijk gevulde bibliotheek, deDisposicio librorum magistri Philip-
pi de Leyden.
Philips kent aan lagere vorsten niet eenzelfde soevereine positie toe als aan ko-

ningen toekomt. Hij betoogt dat zij een soort dagelijks bestuurders zijn met de kei-
zer als algemeen bestuurder op de achtergrond. Philips brengt dit vooral tot uit-
drukking door te stellen dat lagere vorsten gebonden zijn aan de bepalingen van het
Romeinse recht. Zij mogen dit recht niet veranderen. De keizer en koningen mo-
gen dat wel. In zijn werk noemt Philips het Romeinse recht leges (meervoud van
lex, wet) en het inheemse recht van een land statuta (meervoud van ‘statutum’, let-
terlijk datgene wat vastgesteld of bepaald is). Een lagere vorst mag wel statuta af-
kondigen en wijzigen. Philips zelf voert dit onderscheid (distinctio) consequent
door. Goed zichtbaar wordt dat in zijn behandeling van het beheer van landwegen.
Het Romeinse recht belast de aanwonenden van wegen met onderhoudsverplich-
tingen en Philips voelt zich verplicht deze gedateerde bepalingen integraal over te
nemen. In het hem zo bekende Frankrijk gaat men veel pragmatischer met dit pro-
bleem om en probeert men deze verplichtingen te verschuiven naar de gebruikers
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vanwegen. Je proeft uit Philips’ werk dat de Franse oplossing hem aanspreekt, maar
de graaf van Holland vermag nu eenmaal niet wat de koning van Frankrijk wel kan,
te weten de leges negeren. Overigens heeft de graaf volgens Philips wel een rol te
spelen in het wegbeheer. Diens hoogste bestuursambtenaar, de baljuw, kan aanwo-
nenden opdragen hun onderhoudsplicht na te komen.
In de praktijk zijn lagere vorsten in Philips’ visie wel degelijk belast met het com-

plete landsbestuur. In eigen land beschikken zij namelijk over de oorspronkelijk
keizerlijke hoogheidsrechten of regalia. De belangrijkste regalia liggen vast in een
constitutie van keizer Frederik I uit 1158. De opsomming is zeker niet limitatief en
Philips voegt er in zijn werk nieuwe rechten aan toe, zoals het recht op belasting-
heffing en het recht op de wind. Fiscale rechten en windrechten zijn, net als veer-
rechten, voorbeelden van bevoegdheden die in Philips’ tijd in handen zijn gevallen
van particulieren. Ze worden gehouden als ‘heerlijke rechten’ of ‘ambachtsgevol-
gen’ door adelijke heren die er naar believen over beschikken. In feite zijn de rech-
ten daarmee in de handel gebracht en Philips wil deze situatie ongedaan maken. Hij
betoogt dat geen privilege, schenking of contract geldig is als het de vervreemding
van rechten betreft die de vorst moet uitoefenen in het publiek belang. Hij heeft zijn
Cura geschreven om te bewerkstelligen dat de vorst al deze privileges herroept, zo
deelt hij zelf mee. In Philips’ tijd komt het inderdaad tot zo’n herroeping (revoca-
tio generalis) in Holland en later ook in Utrecht.
Philips noemt en behandelt in zijn Cura tal van rechten die de vorst in het pu-

bliek belang moet uitoefenen. Helaas doet hij dat niet systematisch. In dit boek
wordt getracht de door hem genoemde rechten wel te systematiseren, door ze on-
der te brengen in enkele grote clusters. Deze clusters zijn:
– Delfstoffen, energie en water;
– Verkeer en vervoer;
– Munt en belastingen;
– Bestuur, rechtspraak en ambten;
– Steden, gilden, openbare werken en openbaar onderwijs.
Het voordeel van deze systematisering is dat op hoofdlijnen een beeld ontstaat van
het publiek belang dat ook tegenwoordig nog herkenbaar is. Veel van de ‘bepaalde
rechten’ die Philips van Leiden in overheidshanden wil houden zijn nodig om de
samenleving in het algemeen en de economie in het bijzonder draaiende te houden.
Ze staan in dienst van het samenleven, het individueel en collectief overleven en het
hebben van kwaliteit van leven.
Zo betoogt Philips dat de vorst de uiteindelijke zeggenschap moet hebben over

de exploitatie van turf, zout, hout en windenergie. Hij moet toezien op de beschik-
baarheid van water voor consumptieve doeleinden en voor transport. Hij moet
voorts toezien op het beheer van wegen en hij heeft het recht om wagens en sche-
pen te vorderen voor transportdiensten. De graaf mag geen veerrechten vervreem-
den, niet onbeperkt vrijstelling van tolrechten verlenen en hij heeft het visrecht. Hij
is als enige belast met de uitgifte van munten, het beheer van het geldstelsel en de
wisselbank. Hij heeft het exclusieve recht op belastingheffing. Hij is belast met de
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rechtspraak en moet deze volgens Philips moderniseren. Alle vormen van natio-
naal, regionaal en lokaal bestuur moeten op hem terug te voeren zijn. De graaf mag
geen ambten verstrekken in ruil voor een lening, maar hij mag wel lijfrenten verko-
pen. Als het aan Philips van Leiden ligt herroept de graaf zelfs de stadsrechten die
hij heeft verstrekt. In elk geval moet hij stedelijke wetgeving herroepen als deze
schadelijk kan uitwerken voor het landsbelang. Philips betoogt verder dat de graaf
moet zorgen voor onderwijs en voor de aanstelling van rechtskundigen en artsen in
steden. Een voor de hand liggende overheidstaak in Holland blijft vrijwel buiten
beschouwing in de Cura. Deze betreft de waterstaat. In Philips’ tijd is de strijd te-
gen het water goed georganiseerd en zijn de waterschappen al een feit. Philips
schrijft conform de gewoonte in de middeleeuwen vooral over zaken die in zijn
ogen niet goed geregeld zijn. Dat bijvoorbeeld de landbouw en de daaraan gekop-
pelde voedselvoorziening in particuliere handen zijn, krijgt Philips’ zegen. Wel
laakt hij de prijsafspraken die handelaren als bakkers onderling maken. Deze voor-
lopers van de gilden moet de vorst bestrijden, zo betoogt hij. Philips spreekt zich
uit voor vrijhandel. Een belangrijke uitzondering daarop maakt hij voor zout. De
winning en distributie van zout moeten onder auspiciën van de vorst plaatshebben.
Een belangrijke conclusie van dit boek luidt dat Philips van Leiden er niet zon-

der meer op uit is de positie van de vorst te versterken. Die versterking is voor hem
geen doel op zich, maar eenmiddel om de behartiging van het publiek belang te ver-
beteren. Bovendien moet versterking van de positie van de vorst volgens Philips ge-
paard gaan met een betere binding van die vorst aan het recht. Met opvattingen als
deze loopt Philips vooruit op latere staatsvorming. Hij logenstraft hiermee ook de
opvatting van sommige historici uit de 20ste eeuw dat middeleeuwers niet in staat
waren te werken aan wezenlijke verandering van hun samenleving. Philips maakt
volop afwegingen tussen particuliere belangen en het publiek belang, zoals in de
moderne staat gebruikelijk is. De Leidse geleerde houdt ons daarmee een verre spie-
gel voor.
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Summary in English1

This book aims to uncover the legal core of Philips van Leiden’s intellectual legacy.
Philips van Leiden was born around 1326-1327 and died on June 9, 1382. He stud-
ied law in the French city of Orléans before returning to his native Holland, where
he served Count Willem v, who effectively ruled from 1346 to 1358. After Willem
is declared insane his brother Albrecht (1358-1404) assumes the role of legal
guardian, althoughWillem formally retains his aristocratic authority until his death
in 1389. Philips van Leiden served both counts, urging each of them to assume per-
sonal responsibility for the public interest of their county. His ideas are set out in
his tract De cura reipublicae et sorte principantis, a first version of which he pres-
ents to Willem v in or around 1352. Philips continues to work towards the public
interest after he enters the service of Arnoud van Hoorn (1371-1378), the bishop of
Utrecht, in 1371. Throughout the rest of his life Philips continues to work on his
tract.
Although hand-written versions of Philips’s work have never been found, the

first printed version (edition princeps) dates from 1516. This work consists of 85
cases, in each of which Philips poses a legal question and then goes on to answer it,
in keeping with the legal tradition of his day and age. Because Philips continually
worked on his tract, these 85 cases gradually provide insights into everyday prac-
tices of his era. At the same time, he implicitly lays down a blueprint for what he
considers to be the public interest. The tract is brought to a close by a summary
(Tabula Tractatus) which Philips wrote at a later date and in which he not only
summarizes his thinking in a brief and to the point way, but in which he also pro-
vides additional explanatory remarks.
The title of Philips’s work means ‘Caring for the respublica and the duties of the

ruler’. The word respublica (literally ‘public interest’) is usually translated simply
as ‘the state’, but in this book the word is consciously left untranslated. Indeed, this
book argues that Philips is not referring to what we usually describe as the state –
that is to say, a society under law with its own legal personality. Instead, he de-
scribes a community of interests between ruler and ruled, to be realized in his life-
time, in which the public interest is promoted under the leadership of the ruler. The
main thrust of Philips’s role for the ruler can be found in case 1.7. Here Philips ar-

1 By Ronald van de Krol. Author of Native English for Nederlanders. A personal, cultural and gram-
matical guide, Amsterdam 2007.
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gues that rulers have ‘certain rights’ which they may not alienate or transfer, as
these are designed to be exercised in the public interest of the respublica. The main
question which this book poses is: to which specific rights is Philips referring and
what does he mean when he says ‘alienate’?
In order to answer these questions, the book first delves into the life and times

of Philips, into the legal and academic traditions in which he was educated and into
themost important legal tomes he cites in his ownCura. At the same time, the book
examines recent academic studies to arrive at a definition of ‘public interest’. The
conclusion of this section is that it is impossible to give a fixed definition of ‘public
interest’, as this can and does vary according to time and place. The public interest,
therefore, is continually shaped by the political choices that are made at the time.
This book argues that Philips does exactly that. Scattered throughout his text he
gives examples of rights which should remain in the public domain or which ought
to be brought into the public domain in order to safeguard the public interest. In
this sense he sketches the contours of the public interest much more widely than is
typical for the Middle Ages, when this scope was usually limited to core compe-
tences such as defense, administration, the law and money. Philips, however, adds
such public duties as energy, drinking water, transportation, public works and ed-
ucation.
This does not make Philips unique for his day and age. Indeed, this books com-

pares and contrasts his work with that of the great legal minds of the fourteenth
century, such as Baldus de Ubaldis (1327-1400) and Lucas de Penna (ca. 1320-
1390), who also dealt with similar issues as Philips. However, Philips is a special
case because he looks at the public interest through the specific prism of Holland
and Zeeland, where energy was generated at the time by windmills and by peat,
where surface water provided the main source of drinking water (leading Philips to
argue that waterways must be free of pollution) and where transportation consist-
ed mainly of ferries and other vessels. Many of the rights cited by Philips were in-
deed the prerogative of the ruler, as medieval records show. The problemwas, how-
ever, that rulers tended to treat these rights in an arbitrary fashion, regarding them
as their own. This problem was compounded by the fact that the fourteenth centu-
ry was marked by a series of bloody wars. European rulers made military cam-
paigns their top priority, financing them by selling the rights attached to their in-
heritance (patrimonium) in return for money. Philips was intent on ensuring that
this patrimonium be brought within the public arena. In keeping with the opinion
of other legal scholars of his age, he argued that the ruler was merely the guardian
(administrator) of this inheritance, and that he must wield these rights to promote
the public good.
Philips buttresses his arguments with references to Roman and ecclesiastical law,

and he approaches his task as a ‘legal scholar’. In order to make clear what this en-
tails, this book takes an extensive look at the legal training which Philips received
in Orléans. At the same time, fourteenth-century France receives detailed treat-
ment. Besides studying in Orléans Philips also spent several years in Paris as well as
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at the papal court in Avignon. While in France he becomes acquainted with sever-
al important papal decrees which touch on the ruler’s legacy. The most important
of these is Intellecto, a decree by Pope Honorius iii in 1220, which absolves the
ruler from obligations (to wit, sworn oaths) which he undertook as part of alienat-
ing rights pertaining to his patrimonium. In the pope’s view, the alientation of such
rights is detrimental to the kingdom. Indeed, the pope cites a more important oath
which the ruler swore at the time of his coronation, namely iura regni sui et hono-
rem coronae illibita servare (to safeguard the integrity of the rights of the realm and
the honor of the crown).
For his part, Philips asserts that this obligation also extends to what he calls the

‘lower princes’, such as the Count of Holland and the Bishop of Utrecht (who also
has temporal powers in the diocese). He also clarifies what he means by the ‘alien-
ation’ of rights: namely, permanently transferring the ownership of rights. By
adopting the terminology of Roman law, he argues that the ruler may lease or grant
a concession to his rights because, as ruler, he ultimately retains control over the
rights themselves.
In Philips’s view, lower princes are entitled to exercise the highest authority in

their own territory. Kings in France – supported by legal experts – traditionally laid
claim to an independent position vis-à-vis the emperor and the pope, based on the
papal decree Per venerabilem of 1202. Citing this decree, the French kings argue
that the king is effectively the emperor in his own land, as he is not required to ac-
cept any authority higher than his own. Philips is however forced to fashion an ac-
ademic construction to allow the lower princes to lay claim to similar rights. In Per
Venerabilem the pope (Innocentius iii) asserted that his stance does not extend to
counts. This, in turn, forces Philips to turn to a gloss (an annotation) on Roman law
made by the one of the Middle Age’s most famous legal minds, Accursius (1191-
1263). This gloss states that the empire ‘is currently divided’ (hodie scissum sit),
which leads Philips to conclude that there are other rulers besides the emperor him-
self. In the Middle Ages, Accursius’s Gloss is considered to be an integral part of
Roman law as it was handed down in a compilation put together by Emperor Jus-
tinianus around 530. Philips van Leiden had access to a copy of this compilation –
the Corpus iuris civilis – that included Accursius’s glosse, as is clear from an inven-
tory of his extensive library, theDisposicio librorum magistri Philippi de Leyden.
To be sure, Philips does not accord the same sovereign position to lower princes

as he does to kings. Instead, he sees them as a sort of day-by-by executive, with the
emperor functioning in the background as the overall ruler. This becomes particu-
larly clear in Philips’s assertion that the lower princes are bound by the stipulations
of Roman law. Unlike the emperor and kings, lower princes may not amend Ro-
man law. In his work Philips calls Roman law leges (the plural of lex, or law), while
the domestic laws of a land are termed statuta (the plural of statutum, which liter-
ally means that which is determined or stipulated). Lower princes are entitled to is-
sue or amend statuta. Philips is quite adamant about this distinction (distinctio), as
becomes clear in his views on the maintenance of roads. Under Roman law, resi-
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dents of land which borders these roads are obliged to maintain them, and Philips
feels obliged to include these somewhat dated provisions fully in his work. In his
beloved France the authorities deal with this problem far more pragmatically, by
trying to shift these obligations to road users. Readers of Philips’s work sense that
he supports the French solution, but the Count of Holland does not enjoy the priv-
ileges accorded to the king of France, namely the ability to ignore the leges. (Philips
does, however, believe that the count has a role to play in road maintenance. His
highest civil servant, the bailiff, is empowered to insist that local residents uphold
their duties in regards to road maintenance.)
In practice, in Philips’s view, lower princes are indeed responsible for the com-

plete governance of their territory. In their own land they are entitled to the origi-
nal imperial rights of the ruler, or regalia. The main regalia are set down in the con-
stitution promulgated by Emperor Frederik i in 1158. A simple listing of these
rights is not limited to what was set down on paper, and Philips adds new rights in
his work, such as the right to levy taxes and the right to harness the wind. The rights
to taxation and to the wind are examples of prerogatives which, in Philips’s time,
had fallen into private hands. These seigniorial rights were held by aristocrats who
were more or less free to exercise them as they saw fit. This, in turn, meant that
these rights were effectively tradeable, a state of affairs which Philips seeks to re-
verse. He argues that privileges, gifts and contracts are not valid if these represent
rights which the ruler must exercise in the public interest. Indeed, Philips states that
he wrote his Cura with the aim of encouraging the ruler to revoke these privileges.
In his lifetime such revocations (revocatio generalis) do, in fact, occur in Holland
and later in Utrecht.
In hisCura Philips covers numerous rights which the ruler is deemed to exercise

in the public interest. Unfortunately, this is not done in a systematic way. This
book therefore tries to systematize the rights which he cites into clusters, such as:
– Mining, energy and water
– Traffic and transportation
– Money and taxes
– Administration, courts and officialdom
– Cities, guilds, public works and public education
The advantage of clustering in this way is that it provides a general picture of the
public interest which we still recognize today. Many of the ‘certain rights’ which
Philips van Leiden wishes to preserve in the public domain are necessary for the
proper functioning of society at large and, in particular, the economy. These rights
serve society, the individual and the collective, enhancing overall quality of life.
Philips argues that the ruler must wield ultimate authority over the production

of peat, salt, wood and wind energy. He must also ensure that there are adequate
supplies of water for drinking and human consumption as well as for transporta-
tion. Additionally, he is charged with road maintenance, and he retains the right to
requisition wagons and ships for transportation services. At the same time, he is
barred from alienating ferry rights, nor may he grant exemptions from toll charges,
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and he is endowed with fishing rights. The ruler has sole authority over the mint-
ing and exchange of coins and over the maintenance of the monetary system. An-
other of his sole prerogatives is the right to levy taxes. The ruler is also duty-bound
to oversee the judicial system, which Philips urges him to modernize. All forms of
national, regional and local government must ultimately rest on his authority.
Philips’s count may not grant office or positions to individuals in return for loans,
though he is permitted to sell annuities. If it were up to Philips he would even al-
low the count to revoke city rights which he himself had bestowed. At the very
least, he must revoke legislation in the cities if this proves detrimental to the na-
tional interest. Philips also insists that the count looks after education and that he
appoint judicial and medical authorities in the cities.
Curiously, perhaps, Philips’s Cura largely ignores a self-evident task for any

government inHolland –water management. During his lifetime the battle with the
sea and with water generally was already well-organized, as exemplified by the ex-
istence of water boards. True to the traditions of the Middle Ages, Philips was con-
cerned chiefly with issues which, to his mind, were not properly attended to.
Philips gives his blessing to the fact that agriculture, and therefore the entire ques-
tion of food provision, is in private hands. Yet he criticizes price agreements en-
tered into by traders such as bakers, arguing that the ruler should oppose these
forerunners of the guilds. Philips is a proponent of free trade, although he makes a
notable exception for salt. The mining and distribution of salt must, in his view,
take place under the auspices of the ruler.
One of the major conclusions drawn in this book is that Philips van Leiden was

not aiming first and foremost to bolster the ruler’s role. For Philips, the ruler’s en-
hanced role was not a goal in and of itself, but rather a means for the better pro-
motion of the public interest. At the same, Philips insisted that a stronger role for
the ruler must be accompanied by a tightening of the bond between the ruler and the
rule of law. Such attitudes meant that Philips was stealing a march on state forma-
tion which was to follow later in history. Equally, Philips proves those twentieth-
century historians wrong who argued that people in the Middle Age were not
equipped to work towards real changes in their societies. As we have seen, Philips
constantly sought to achieve a balance between private interests and the public in-
terest, just as modern states attempt to do. In this sense the scholar from Leiden
forces us all to peer into a distant mirror.

282 profeet in eigen land

09 samenvatting 273-282:04b Korsten 93-112  7/3/08  12:20 PM  Pagina 282
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’s-Gravenhage 1993.

II. Digesten 1-10, onder redactie van J.E. Spruit, R. Feenstra en K.E.M. Bongenaar, Zutphen-
’s-Gravenhage 1994.

III. Digesten 11-24, onder redactie van J.E. Spruit, R. Feenstra en K.E.M. Bongenaar, Zut-
phen-’s-Gravenhage 1996.

IV. Digesten 25-34, onder redactie van J.E. Spruit, R. Feenstra en K.E.M. Bongenaar, Zut-
phen-’s-Gravenhage 1997.

V. Digesten 35-42, onder redactie van J.E. Spruit, R. Feenstra en F.B.J. Wubbe, Zutphen-
’s-Gravenhage 2000.

VI. Digesten 43-50, onder redactie van J.E. Spruit, R. Feenstra en F.B.J. Wubbe, ’s-Graven-
hage 2001.

VII. Codex Justinianus 1-3, onder redactie van J.E. Spruit, J.M.J. Chorus en L. de Ligt, Am-
sterdam 2005.

VIII. Codex Justinianus 4-8, onder redactie van J.E. Spruit, J.M.J. Chorus en L. de Ligt, Am-
sterdam 2007.

Accursius, Glossa ordinaria, ed. Venetiis 1488. Anastatische herdruk, uitgave Juris Italici
historiae instituto Taurinensis universitatis. Vijf delen, verschenen in de reeks Corpus
glossatorum juris civilis:

Accursii Glossa in Digestum vetes, verschenen als deel vii, 1969;
Accursii Glossa in Digestum infortiatum, verschenen als deel viii, 1968;
Accursii Glossa in Digestum novum, verschenen als deel ix, 1968;
Accursii Glossa in Codicem, verschenen als deel x, 1968.
Accursii Glossa in Volumen, verschenen als deel xi, 1969.
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us. Het erfdeel van de klassieke Romeinse juristen i. Verzameling van prae-Justiniaanse
geschriften met vertaling in het Nederlands, 2de druk, Zutphen 1994.

Johannes de Beke,Croniken van den Stichte vanUtrecht ende vanHollant, uitgegeven door
H. Bruch, ’s-Gravenhage 1982. Verschenen in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
Grote Serie 180.

Nicolaus Oresmius, Tractatus de origine, natura, jure et mutationibus monetarum. Faksi-
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mileausgabe in der Reihe Klassiker der Nationalökonomie, Düsseldorf 1995.
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Het erfdeel van de klassieke Romeinse juristen ii. Verzameling van prae-Justiniaanse ge-
schriften met vertaling in het Nederlands, Zutphen 1984.

Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis. Texte critique publié avec une introduc-
tion, un glossaire et une table analytique par Am. Salmon, Paris 1899/1900 (2 delen, ver-
schenen in Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire).

Philippus de Leyden, De cura reipublicae et sorte principantes. Reprint of the edition prin-
ceps of 1516 with an introduction by Robert Feenstra, Amsterdam 1971. Verschenen als
no. 4 in de Fontes iuris Batavi rariores. Zeldzame oud-vaderlandse rechtsbronnen her-
drukt op initiatief en onder toezicht van de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het
oud-vaderlandsche recht.

Philippus de Leyden,De cura reipublicae et sorte principantes. Uitgegeven door R. Fruin en
P.C. Molhuysen, ’s-Gravenhage 1900. Verschenen in de Werken der Vereeniging tot uit-
gave der bronnen van het oude vaderlandsche recht, tweede reeks, no. 1.

Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299:
I. A.C.F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel i (eind van de 7e

eeuw tot 1222), ’s-Gravenhage 1970.
II. J.G. Kruisheer,Oorkondenboek vanHolland en Zeeland tot 1299, deel ii (1222 tot 1256),
Assen/Maastricht 1986.

III. J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel iii (1256 tot
1278), Assen/Maastricht 1992.

IV. J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel iv (1278 tot
1291), Assen 1997.

V. E.C. Dijkhof (m.m.v. J.G. Kruisheer),Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299,
deel v (1291 tot 1299), Den Haag 2005.

Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor
1544,

deel I: 1276-1433, tweede stuk: Teksten, bewerkt door W. Prevenier en J.G. Smit, ’s-Gra-
venhage 1987. Verschenen in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Grote Serie 202.

F. van Mieris, Groot charterboek der graven van Holland, van Zeeland en Heeren van
Vriesland: beginnende met de eerste en oudste brieven van die landstreeken, en eindigen-
de met den dood van onze graavinne, Vrouwe Jacoba van Beijere, Leyden 1753-1756, 4
delen.

S. Muller Fz., Regesten van het archief der stad Utrecht, Utrecht 1896.

Th.H.F. van Riemsdijk en J.Ph. de Monté ver Loren, De rechtspraak van den graaf van
Holland, Utrecht 1932-1934. Verschenen in drie delen in de Werken der Vereeniging tot
uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, derde reeks nrs 2, 4 en 5.
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Dirk IV, graaf in Fresia (1039-1049) 179
Dirk V, graaf in Fresia, mogelijk al graaf van

Holland (1061-1091) 180
Dirk VII, graaf van Holland (1190-1203)

180, 191
Dirk Vrankenzoon, schepen van Leiden

(1338-1349) 24
Distinctiones 79, 82, 84, 97, 111, 169
Divisio regnorum 117-118, 124
Doctores 31, 67, 107, 122
Domein 64, 114, 116, 133-135, 138, 140-

142, 170, 179, 184, 193-194
Dominium zie eigendom
Dominium directum 95-97
Dominium utile 95-96
Dominus meus 31, 80
Doodstraf 38, 51, 137, 185, 190, 197-198
Dordrecht 41, 50, 52, 130, 154, 167, 174-

175, 186-188, 191, 194, 196, 214-215
Duitse ridderorde 151
Duitse rijk 13, 59, 70, 79, 114-115, 124,

126, 200, 211, 216
Duitsland 72, 211, 216
Editio princeps 8, 13, 68, 84
Edward i, koning van Engeland (1272-1307)

103
Eed 40, 54, 97, 102-103, 109-110, 142, 176
Eedgenootschap, coniuratio 212
Eembrugge 57
Egmond, abdij van 123, 179, 181, 183, 195
Egmondse annalen of kroniek 88, 180-181
Eigendom, dominium 95-97, 143-144
Emphyteusis zie erfpacht
Energie 15, 151-152, 223, 227
Engeland 26, 42, 72, 78, 98, 100, 113, 119,

133, 140, 164, 186, 211
Épaves zie onbeheerde goederen
Erfpacht, emphyteusis 36-37, 95-96, 98,

174
Expeditio zie heervaart
Feodaal stelsel zie leenstelsel
Fiscus 38, 58, 64, 99, 109, 132-136, 138,

140-141, 150, 154-155, 161, 171, 177, 193-
194, 220

Fiducia 205-208
Flagellanten 43
Florence 73
Floris i, graaf in Fresia (1049-1061) 179
Floris ii, (‘de Vette’), met zekerheid de eer-

ste graaf van Holland (1091-1121) 179-
180

Floris iii, graaf van Holland (1157-1190)
167, 174, 180

Floris iv, graaf van Holland (1222-1234)
45, 48

Floris v, graaf vanHolland (1256-1296) 45,
59-60, 128-129, 149-151, 153, 156, 159,
164-165, 167, 175-176, 178, 203

Floris de Voogd (†1258) 45, 59, 156, 199
Franeker 196
Frankrijk 14-15, 26, 34, 40, 42-43, 46, 61-

62, 64, 72, 76, 78-79, 81, 103, 108, 110,
112-117, 119-122, 127, 133, 140, 142-143,
148, 154-155, 163, 169-171, 186, 199, 211-
213, 218-219, 225

Frederik i, keizer (1152-1190) 63, 67, 107,
114, 155, 158, 164, 167-168, 174, 187, 190

Frederik ii, keizer (1215-1250) 99, 124-126
Fresia zie Friesland
Friesland 46-47, 50, 63, 125, 158, 178-179,

200-201
Gaius (Romeins jurist medio 2de eeuw)
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137, 206-207
Gabelle 155
Geertruidenberg 52, 186
Geervliet 174
Geestelijkheid 44, 54, 57, 94, 149-150, 169,

187, 192, 227
Gein 167
Geld(stelsel) zie munt
Gelre 56, 93, 180, 186, 200
Genselinus de Casangiis (Jesselin de Cassag-

nes, †1334) 58, 83, 85, 87, 119
Gent 84
Gerard Alewijnszoon (†1354) 130
Gerard Heynenszoon 52
Gerard van Leiden (ca 1280) 153, 158
Gerulf, stamvader van het Hollandse gra-

venhuis (ca 890) 178-179
Getuige(n) 99, 137-138, 180, 200-201, 210,

220
Gevangenis 128, 198
Gewoonterecht 14, 27, 78, 90, 114, 160,

200-201, 204, 211
Gilden 39, 88, 145, 152, 209, 212-214, 220
Gildenbrief 213
Glossatoren 31, 48, 67-68, 70, 100, 197
Glosse(n) 23, 31, 67-68, 74, 85-86, 94, 107-

108, 118, 121-122, 143, 219, 226
Gorinchem 164
Goud(geld) 186, 189
Gouda 130, 153, 173-175, 214-215
Graan zie koren
Grafelijke raad 50, 52, 138, 141, 192-193,

202
Grafelijke rekeningen 26, 47, 139, 141, 154,

157, 165, 172-174, 182, 193, 196
Grandi, decretale 104-105
Gratianus (ca 1140) 73, 102, 136, 192
Gregorius ix, paus (1227-1241) 66, 74, 103,

108
Gregorius xi, paus (1370-1378) 58, 106,

141
Gregorius xiii, paus (1572-1585) 74
Gresham, wet van 185
Griekenland 186
Grondheer 178-180, 184
Grondrente 95
Groot (munt) 189

Groot, Hugo de zie Hugo de Groot
Grote Ontginning 61 (nt 147), 153, 225
Gruit- en hopgelden 193
Guido de Baysio, bijgenaamd Archidiaco-

nus (†1313) 75, 81-83, 86, 104-105, 118
Guillaume de Cunh (†1336) 170
Guillelmus deMonte Lauduno (†1343) 34,

83-85
Guilhelmus de Ockham zie William of

Ockham
Guillelmus Durantis (Guillaume Durand, ca

1230-1296) 75, 82-83, 113, 116-118
Guldensporenslag 213
Guy van Blois (†1397) 130, 173, 214
Gwijde van Avesnes, bisschop van Utrecht

(1301-1317) 55, 130, 180, 213
Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaande-

ren (1278-1305) 59
Haarlem 46, 52, 157, 159, 177-178, 181-

183, 191, 193, 196
Haarlemmerhout 157-158, 165-166
Haastrecht 174
Hand- en spandiensten 151, 180, 184
Havens 63, 91, 142, 214-215
Hedenzee 60, 130
Heemraad 149-150, 164
Heemskerk 51
Heerlijke rechten 16, 61, 64
Heerlijkheid 54-55, 59, 129-130, 134, 156,

172-173, 182, 190, 198
Heerlijkheid Friesland 50, 63, 125, 158
Heerlijkheid van de Lek 50
Heervaart 183-184, 198-199
Heilige zaken zie res sacrae
Henegouwen 105, 152, 157, 159, 186-187
Henricus Bohic (Bouhic of Boich, † ca 1350)

31, 58, 83, 86-87
Henry iii, koning van Engeland (1216-1272)

103
Henry of Bracton (†1268) 98, 100, 140
Herberg (grafelijke huishouding) 140, 195
Hodie scissum sit imperium 118, 121-123
Hoekse en Kabeljauwse twisten 42, 47, 51
Hoforganisatie 180
Hoge jurisdictie 38, 51, 54-55, 62-63, 115-

116, 128, 197-198
Hogere vorst 79, 128, 131
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Holland 9, 13-15, 17, 26-31, 33-35, 40-42,
44, 47, 49-53, 55-60, 62-63, 68, 88-89, 93,
105, 112, 115, 125-130, 132, 138-139, 142,
151-154, 157-160, 162-164, 166-167, 169,
171-172, 174-177, 179-182, 186-188, 190,
192, 196-201, 208-209, 211, 213-217, 219,
223-226

Hollandse IJssel 167, 174, 200
Honderdjarige oorlog 41, 43, 46, 186
Hongarije 26, 102
Honor 102-104, 132-134, 138
Honorius iii, paus (1216-1227) 76, 102,

133
Hoogheemraadschap (zie ook waterschap)

149, 153
Hoogwoud 59
Hoorn 179
Hop 193
Horige, horigheid 178, 182, 184, 199, 225
Hostiensis (†1271) 58, 75, 81-83, 86, 95-96,

103, 119
Hout 39, 152, 157-158, 226
Hugo de Groot (1583-1645) 32, 105, 138-

139
Hugo de Sancto Victore (ca 1096-1141) 87
Hugolinus (†1235) 90
Huguccio (ca 1200) 94
Hulst 159
Huslotha 179
Huur (of pacht, zie ook locare, locatio) 29,

53-54, 63, 79, 96-97, 164, 173-174, 176,
193, 214

Huwelijk (tussen vorst en volk) 21, 107
Hypotheek 95, 206
Ibrahim ben Jacob van Tortosa (ca 965)

152, 154
IJ 165, 200
IJssel 179
Imperator 111-112, 118, 125-126, 131, 143
Innocentius ii, paus (1130-1143) 74
Innocentius iii, paus (1198-1216) 74, 112-

113
Innocentius iv, paus (1243-1254) 58, 74,

81-83, 103-104, 108, 120
Innocentius vi, paus (1352-1362) 199
Intellecto, decretale 101-105, 116, 133
Italië 43, 62, 66, 72, 77, 122, 211-212, 217-

218
Iucundus adventus (blijde inkomste) 103,

117
Iura fiscalia 135
Iurisperitus (rechtskundige) 200
Ius civile 143
Ius commune 29
Ius de non evocando 70, 200
Ius fodiendi 155
Ius gentium 143
Ius in re aliena 36, 95
Ius patronatus zie collatierecht
Ius personale 97
Ius reale 97
Ius scholarum 216
Jachtrecht 165-166, 193
Jacobus Rebuffus (†1428) 122-124, 219
Jacques de Révigny (†1296) 31, 72, 78-81,

83, 113, 119, 122-123, 134, 143, 169
Jan i, graaf van Holland (†1299) 129, 176,

178
Jan ii, graaf van Holland (1299-1304) 129
Jan Beke zie Johannes de Beka
Jan van Arkel, bisschop van Utrecht (1342-

1364) 51, 53, 57-58, 88
Jan van Blois (†1380) 130, 199
Jan van Diest, bisschop van Utrecht (1323-

1340) 45, 53-56
Jan van Polanen (†1342) 160
Jan ii van Polanen (†1379) 50-52
Jan van Vernenburg, bisschop van Utrecht

(1364-1371) 53, 58
Janus Dousa (Jan van der Does, †1604) 89
Jean de Blanot (†1281) 111, 113, 115
Jean Bodin (1530-1596) 32, 72, 127 (nt 91)
Jean de la Ferté, hoogleraar Orléans (eerste

helft 14de eeuw) 80
Jean Froissart (1333-ca 1404) 42, 47
Jean Gerson, theoloog (1363-1429) 75-76,

110
Jean de Hocsem (1279-1348) 82
Jean de Monchy 80
Joden 213
Johan de Witt (ca 1670) 197
Johanna van Brabant (echtgenote van Wil-

lem iv) 47
Johannes xxii, paus (1316-1334) 74

register van namen en zaken 301

11 register 297-307:04b Korsten 93-112  7/3/08  12:21 PM  Pagina 301



Johannes Andreae (ca 1270-1348) 43, 58,
75, 81-84, 86, 94, 100-101, 104-105, 107,
120, 146

Johannes de Beka, schrijver van de Chroni-
con episcoporum traiectensium et comi-
tum hollandiae uit 1346 56 (nt 121), 88

Johannes van Borselen (†1365) 30, 87, 107
Johannes Caligator (Coussemaker), auteur

van Speculum morale (ca 1358) 29, 34
Johannes Faber (Jean Faure, actief circa

1350) 84-85, 119
Johannes Garsias Hispanus (doceert ca 1280

canoniek recht in Bologna) 87
Johannes Monachus (Cardinalis, ca 1250-

1313) 34, 75, 81, 83, 86
Johannes Teutonicus (†1245) 84
Johannes Voet (1647-1713) 171
John Hawkwood (aanvoerder privéleger ca

1361) 199
John of Salisbury (†1180) 94, 113
John Wyclif (13de eeuw) 114
Jurisdictie (zie ook hoge jurisdictie en lage

jurisdictie) 54, 61-62, 139, 198
Justinianus, Romeins keizer (527-565) 66,

69, 74, 98, 107, 126-127, 137, 205-206, 208
Kabeljauwse verbondsakte 52, 224
Karel iii, Frankisch koning 179
Karel iv van Luxemburg, keizer (1347-1378)

125
Karel iv, koning van Frankrijk (1322-1328)

142
Karel v, keizer (1519-1558) 156
Karel v, koning van Frankrijk (1364-1380)

103, 116, 142
Karel vi, koning van Frankrijk (1380-1422)

142, 144
Karel de Grote keizer (800-814) 36, 93, 109
Karolingische renaissance 93, 101
Karren zie wagens
Kastelen 36-37, 56-57, 63, 141-142, 198
Katwijk 165
Kennemerland 27, 51, 140, 165, 179, 202,

205
Kennemer landrecht 27-28 (nt 47), 165,

203
Kerkvoogd zie advocatus
Keurmede 182

Koren (graan) 157-158, 194-195
Krommenie 165
Kroningseed zie eed
Kroon (corona) 20, 59, 100, 102-104, 109,

132-133, 140, 222
Lage jurisdictie 63, 197-198
Lagere vorst 15-16, 19, 26, 79, 90, 111, 114-

116, 120, 128, 131, 169, 219, 226
Lakennijverheid 153, 163
Lambert de Salins (Lambertus de Salinis,

hoogleraar in Orléans ca 1300) 83-84,
169-171

Landbouw 39, 151, 154, 164, 184, 191
Landrechten (zie ook Kennemer landrecht

en Zeeuwse keur) 14, 27-28 (nt 47), 32,
59, 89, 156

Landrecht der Vriesne 89
Landsheer 19, 28, 56, 125, 139, 160, 178-

180, 198, 226
Landsheerlijkheid, landsheerlijke rechten

36, 63-64, 138-139
Leenheer 19, 37, 90, 95
Leenman(nen) 19, 36-37, 50, 54, 57, 60, 62,

90, 95, 100, 109, 125, 130, 173, 219
Leenrecht 14, 32, 37, 72, 80, 85, 89-90
Leenstelsel (zie ook leenrecht) 19, 36, 90,

130, 134, 199, 225
Legaliteitsbeginsel 221
Leger zie privéleger
Leiden 24, 34, 42, 52, 68, 88, 150-151, 153,

156, 162-165, 187, 191-192, 196, 210, 212,
215, 225

Leges 28, 40, 48, 73, 79, 90, 114, 118, 124,
128, 131, 168, 200, 220

Lek 50, 55, 167, 174, 179
Lenen, (geld)lening, mutuum 47, 55, 141,

173, 194-197, 202-204, 215
Lex animata in terris 107
Lex digna 131-132
Lex Iulia maiestates 113
Liber Extra 66, 74-75, 81-82, 85-86, 108
Liber Memorialis (zie ook St Pancras) 34,

188-190
Lijfrenten 195-197, 202
Limmermeer 165
Livrei 141
Locare, locatio (zie ook huur) 29, 53-54,
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97, 176
Lodewijk iv van Beieren, keizer (1314-1347)

50, 125
Lombarden 47, 187-188
Lucas de Penna (ca 1320-1390) 21-23, 32-

33, 40, 49, 73, 93, 101, 107, 120, 124, 133-
136, 143-144, 192, 218, 222

Luik 57, 82, 94, 123
Maas 51, 161, 168, 181
Maasland 179
Maastricht 172
Maiores zie hogere vorst
Margareta van Beieren, gravin van Holland

(1346-1351) 49-51, 63-64, 125-126, 129,
142, 158, 173, 199

Margaretha van Constantinopel, gravin van
Vlaanderen en Henegouwen (1244-1278)
59, 159

Maria van Bourgondië (1477-1482) 156
Marktrechten 50, 64, 193
Medemblik 52, 203
Merum imperium (zie ook hoge jurisdictie)

101, 120, 146, 197
Metalen 116, 155
Middelburg 50, 106, 187, 196, 210
Mijdrecht 55
Mijnbouw (zie ook delfstoffen) 116, 155
Milieuproblematiek 157, 226
Minores, inferiores zie lagere vorst
Mixtum imperium zie lage jurisdictie
Molen(rechten) (zie ook windrecht) 37-38,

58, 61, 63-64, 158, 193
Monopolie, monopolist 38, 154-155, 216
Monster Ambacht 160
Montpellier 77, 85, 112, 122-124, 134
Moordrecht 174
Morgengeld, morgenpenning 192
Munt 128, 146, 151-152, 185-190, 224, 227
Mutuum zie lenen
Nicolas Oresmius (1325-1382) 155, 186
Nieuwervaart 55
Non est verum feudum de quo annuus census

praestetur 37
Noord-Holland 140, 179, 182, 200
Noordwijk 191
Noormannen 178
Obertus de Orto (ca 1150) 90

Odofredus (†1265) 140, 197
Onbeheerde goederen (recht op) 152, 194
Onderwijs 66-68, 71, 73, 75, 78, 123, 152,

209, 215-216, 226-227
Openbare werken 152, 209, 214-215
Opstal (recht van) 95
Ordinatio 28 (nt 48)
Ordonnances 154
Orléans (universiteit van) 14, 18, 27, 30-31,

43, 66, 68, 76-85, 97, 108, 111, 119, 122-
124, 143, 147, 169-171, 201, 204, 217

Otto i, Frankisch koning (936-973) 179
Otto ii, graaf van Gelre (1229-1271) 180
Otto iii, Frankisch koning (983-1002) 179
Otto iv, keizer (1198-1215) 180
Oudewater 52, 181
Overveen 158
Oxford 66, 114
Paard(en) 43, 141, 158, 166, 168, 181
Pacht zie huur
Pacta servanda sunt 19
Padua 73
Pand, onderpand, pignus 55-57, 187, 196,

203-206, 208
Parijs 30-31, 58, 66, 75-76, 78, 82-83, 85,

108-109, 142, 148
Par in parem non habet imperium 22,

106
Paulus, Romeins jurist (begin 3de eeuw) 207
Paulus Christinaeus (Paul van Christijnen,

1543-1631) 32
Paulus de Liazariis (†1356) 83, 85, 87
Paulus Busius (ca 1600) 196
Pavia 43, 66, 73
Pax et iustitia 25, 151, 197-198
Pensio 36, 53, 193
Perugia 72-73
Per venerabilem, decretale 112-113, 117-

121, 124, 219, 226
Pest 42, 44, 75, 213
Petrarchus (1304-1374) 72, 75
Petrus de Bellapertica zie Pierre de Belle-

perche
Petrus Jacobi (actief ca 1300) 62
Petrus Rebuffus (1487-1557) 123
Petrus de Sampsona (ca 1200) 87
Philips ii (Augustus), koning van Frankrijk
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(1180-1223) 112, 142
Philips iii, koning van Frankrijk (1270-1285)

114
Philips iv, koning van Frankrijk (1285-1314)

75, 114
Philips v, koning van Frankrijk (1316-1322)

115, 132, 142
Philips vi, koning van Frankrijk (1328-1350)

109-110, 115, 142, 155
Philippe de Beaumanoir (ca 1250-1296) 40,

61, 64, 114-115, 127-128, 163, 170, 185,
204, 212

Pierre de Belleperche (†1308) 72, 78, 80-
81, 84, 97, 140, 143, 169-170, 201, 204

Pierre de Cugnières, ridder, raadsheer van de
Franse koning en jurist 109-110, 142

Pierre Roger, aartsbisschop van Sens en de
latere paus Clemens vi 109-110

Pignus zie pand
Pillius (†ca 1207) 32 (nt 74), 33, 121 (nt 56)
Pisa 73
Placentinus (†1192) 32 (nt 74)
Plak (munt) 189
Poitiers 199
Portio 58, 60-62, 205, 222
Portugal 26, 72
Postglossator(en) 29, 31-32, 34, 67-68, 70-

72, 77, 83, 128, 143, 145, 148, 218, 226
Poorter(schap) 24, 153, 164, 177, 182-183,

191-192, 210-211, 214-215
Praetor 207
Prebendae (prebenden) 44, 175, 216
Prescriptio zie verjaring
Princeps 111-112, 115, 118, 122, 130-131
Princeps legibus solutus est 130-131
Privatisering (van het recht) 14, 35-36
Privéleger 43, 128, 198-199
Privilege(s) 9, 40, 50-52, 89, 94, 106, 109,

142, 144-146, 166, 175-177, 183-184, 187,
192, 198, 200, 209-210, 212, 216, 227

Profijtbeginsel 170-171, 214, 225
Provence 43, 199
Promotie van Philips van Leiden 21 (nt

16), 30, 66
Publiek belang 10, 13-17, 25-26, 35, 37-41,

44, 49, 53, 57, 64, 70-72, 91, 93-94, 98,
100-101, 118, 127, 131, 135, 138-142, 144-

146, 148-149, 155, 157, 160-161, 163, 168,
170, 173-174, 184, 186, 192, 195, 197, 211-
212, 219-220, 222-227

Putten 130, 156
Quoniam abbas, decretale 108
Raad van State 35
Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

221-222
Radbod, graaf in Teisterbant 179
Ravenna 66
Rechtsgrond zie causa
Rechtspersoon 20, 22-23, 80
Rechtspraak (zie ook bestuur en recht-

spraak) 25, 38, 55, 78, 149-150, 152, 164,
174, 197, 200-202, 206, 220

Rechtsstelsel 40, 78, 92, 200, 223, 225, 227
Regalia (zie ook constitutie Quae sint rega-

lia) 16, 19, 41, 63, 67, 99, 101, 116, 124-
125, 128, 139, 141, 145, 155, 158-159, 164-
165, 168, 174, 185, 187, 190, 197

Regia maiestas non moritur 20
Reimerswaal, Land van 156
Rekeningen, grafelijke zie grafelijke reke-

ningen
Rente, renteverbod 63-64, 195-196, 204-

205
Rentmeester(schap) 55, 140, 154, 175, 182,

193-195, 214
Rescripta (keizerlijke besluiten) 28, 71
Res extra commercium 92
Res nullius 92
Respublica 9, 13-14, 17, 19-26, 28, 39-40,

44, 48, 53, 60, 64, 66, 70, 92, 94-95, 98-99,
101, 104-105, 107-108, 133-136, 138, 140,
144-146, 148, 169, 178, 184, 191, 194, 210-
211, 214-215, 222, 224

Res publica 25
Res publicae 92
Res sacrae (res sanctae, heilige zaken) 91,

136-137
Res universitatis 92
Revaluatie, revalueren 185, 190
Revocatio generalis 52, 142, 147, 212
Revocatio, revocare, revocatie 29, 54, 109,

116, 129, 142-144, 147
Rex in regno suo est imperator 111-112
Rhenen 55, 57
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Richard of Cornwall, rooms-koning tijdens
het Grote Interregnum (1257-1272) 100

Ridderzaal 153
Rijksleenbrief 180
Rijn 161-163, 165, 167-168, 179
Rijnland 149-150, 164
Rijnsburg, abdij van 191
Rijtuigen zie wagens
Rivier(en) 36, 41, 64, 91, 128, 161, 163-164,

166-168
Riviertollen (zie ook tol(recht)) 174, 178
Rome, Romeins 20, 27-28, 60, 66, 69, 71-

72, 80, 83-84, 92-93, 95, 121-122, 126-
127, 131, 133, 136-137, 145, 162, 171,
207-208

Romeins recht (zie ook Corpus iuris civilis)
14-15, 28-29, 31-32, 36-37, 40, 48, 54, 66-
68, 71, 73-74, 76, 78-79, 83, 89-93, 95, 98,
106-108, 111-114, 122, 125, 128, 130-132,
136, 142, 148, 154-156, 161, 167, 169-171,
201, 203-206, 208, 211, 218-220, 225-226

Roncaglia 63, 67, 107
Rotterdam 50, 52, 153, 176, 191
Rudolf van Habsburg, rooms-koning (1273-

1291) 100
Ruwaard 45, 105-106, 142, 156, 176
Samenzwering, conspiratio 40, 212
Sancho ii, koning van Portugal (1223-1245)

104
Schatvinding 141
Scheepvaart 41, 161, 166-168
Schepen, vaartuigen 15, 158, 177-178, 181-

184
Schepen(en) 24, 149, 163, 183, 200, 208,

210
Schiedam 52, 153, 191
Schild (munt) 47, 186, 189, 203
Scholaster, scholasticus 215
Schoonhoven 130, 173, 193
Schot 190-191, 193
Schoten 178
Schotvrijdom 191
Schout 54, 156, 163, 183, 193, 202-203, 208
Schutsluizen zie sluizen
Semper augustus 69-70
Sicilië 26, 32, 99, 101, 112, 122, 124
Siete partidas 141

Sint Elizabethsvloed 156
Simonie 45
Sleischat 188, 224
Sluizen 165, 167, 214
Spanje 72, 112, 119
Speculum morale zie Johannes Caligator
Spuisluizen zie sluizen
Staat 20-25, 29, 48, 92, 96, 197, 202, 227
Stadslucht maakt vrij 182-183, 210
Stadsrechten 14, 27-28 (nt 47), 32, 50, 70,

72, 89, 152, 177-178, 182-184, 192, 201,
209-210

Stadsmuren 24, 136-137, 198, 214-215
Stale 167
Stapelrecht 50, 130, 164
Staten of standen 138-139, 155
Statuta 28, 79, 131, 153, 156, 177
Staveren, slag bij 46-47
Strandvond 141, 194
St Pancras, kapittel te Leiden 34, 189
St Pieterskerk (Utrecht) 195
Sticht zie Utrecht
Stichtse Landbrief 53-54
Straatsburg 212-213
Stroomregaal 160, 164
Swithardeshaga 179
Tancredus de Bononia (ca 1185-1235) 87
Tetterode 178, 181-182
Texel (Tessel) 179
Thomas van Aquino 131-132
Thorbecke 210
Tiel 179
Tienden 56, 63, 154, 193-195
Tijns 37, 64, 96
Toernooien 45-46, 48-49, 107, 220
Tol(recht) 37, 53-56, 60 (nt 139), 63-64,

128, 146, 156, 160, 170, 174-178, 188, 193-
194, 221

Tolvrijdom 50, 52, 138, 142, 175-178, 181-
182, 210

Toulouse 77, 84, 113, 123
Traditio 92
Translatio imperii 127
Transport(middelen) 151, 178, 181-183
Tres Libri 32-33, 71, 85, 91, 122, 146-147
Turbe 200
Turf(winning) 15, 39, 149, 152-154, 157-
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158, 182, 223, 226
Turftienden 154
Tweezwaardenleer 18, 23
Uitbaggeren zie baggeren
Universitas 22-23, 91, 134
Universiteit van Orléans zie Orléans, uni-

versiteit van
Urbanus v, paus (1362-1370) 199
Urbanus vi, paus (1378-1389) 73
Usurpatie 109
Utilitas publica 72, 93-94, 192
Utrecht 14-15, 26-27, 29-30, 34, 42, 44-46,

49-51, 53-57, 62, 70, 72, 88, 93, 97, 102,
106, 115, 123-124, 130, 137, 147, 152, 154,
171, 179-180, 186-187, 192, 196, 200, 213-
214, 224, 226.

Vaartuigen zie schepen
Vaarwegen 168, 181, 214, 223
Valkenjacht 166
Vee(teelt) 152, 154, 157-158, 194, 204
Veen(grond) 60-61, 152-154, 156-157, 178
Veere 52
Veerrecht, veerdiensten 36-38, 63, 160,

171-174, 220, 223
Velsen 178
Verbanning 81, 110, 182
Verdun 79-80
Vergierroede 175, 194
Verjaring (prescriptio) 62, 82-83, 92, 96, 98-

99, 109, 134, 169, 173, 208, 222
Verpanden 55-57, 203, 205, 209
Ververijen 163, 217
Vervreemden, alienatio, alienare 13-14,

16-17, 33, 49, 52, 54, 57, 62, 93, 95-96, 99-
104, 109, 116-117, 133, 136, 138-139, 141-
142, 145, 172, 176, 210-211, 217, 222, 224

Vestingwerken, verdedigingswerken 132,
169, 171, 198-199, 215

Vianen 50, 54-55
Vienne 84
Vincennes zie Assemblée van Vincennes
Vis(recht) 41, 63, 141, 151, 157, 160, 163-

165, 167 (nt 101), 168
Visserij 41, 63, 151, 155, 164-165, 167-168,

193
Vlaanderen 43, 49, 58-59, 78-79, 89, 144,

158-159, 186, 196, 211, 213, 216

Vlaardingen 164
Vlissingen 173
Voertuigen zie wagens
Vogelenzang 158
Volksgezondheid 217, 226
Volprecht van der Woude 82 (nt 79)
Voorne, burggraaf van 44, 59 (nt 138)
Vorderingsrecht 178, 183, 214
Vorst, lagere zie lagere vorst
Vreeland 56-57
Vreeswijk 55
Vrouw(en) 11, 21, 45, 49, 81, 120, 126, 177,

201, 210
Vruchtgebruik 96, 211
Waal 174
Wagens 166, 168, 170, 181, 183-184
Wagenveren 172
Walcheren 59, 173, 191, 210
Waldger, graaf in Teisterbant (ca 900) 179
Water (zie ook bron en rivieren) 8-10, 15,

38, 52, 64, 91, 149, 151-152, 154, 160-167,
177, 192, 217, 223, 227

Waterland 140, 160, 165, 182
Waterschap (zie ook hoogheemraadschap)

149
Watersnood (van 1374 en 1375) 157
Waterstaat zie water
Weesp 88
Wegen 20, 64, 114, 160, 163, 166-171, 215,

223, 225
Weiderechten 193
Wenceslas van Bohemen, keizer (1378-1400)

125, 200
West-Friesland 27, 60, 154, 165, 201
West- en Oost-Baarland 172
Wetenschappelijke Raad voor het Rege-

ringsbeleid (wrr) 35, 38-41, 224
Wetsbegrip 221
Wieringerland 203
Willem i, graaf vanHolland (1203-1222) 180
Willem ii, graaf van Holland (1234-1256) en

rooms-koning (1247-1256) 45, 59, 70,
88, 100, 106, 156, 166, 186, 209

Willem iii, graaf van Holland (1304-1337)
47-48, 50, 55-57, 60, 129-130, 157, 160,
173, 175, 182, 187, 195, 202, 212, 215

Willem iv, graaf van Holland (1337-1345)
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46-48, 50-51, 125, 129, 140, 142, 157, 173,
175-176, 182, 187, 190, 192, 196, 202, 215-
217

Willem v, graaf van Holland (1346-1358)
13, 17-18, 44, 47, 49-52, 57, 63, 88, 103,
105-106, 117, 129, 138, 141-142, 146-147,
151, 153, 158, 173, 175-176, 182, 186-187,
191, 199, 202, 217-218, 224

Willem vi, graaf van Holland (1404-1417)
174, 176, 196

Willem viii, graaf van Montpellier 112
Willem van Duivenvoorde (†1353) 50-52,

55, 175, 187-188, 194
Willem van Hildegaersberch 48
William of Ockham (ca 1280-1349) 30, 94,

120, 218
Windrecht (zie ook molenrechten) 128,

158-160
Wissel, wisselbank 175, 185, 187-188, 194
Woensdrecht 52
Woerden 129-130, 181, 191-192
Wolphaartsdijk 172

Woudrichem 164, 174, 176-177
Yersekeroord 173
Zakelijke zekerheid 196, 204, 206
Zeeland 14, 27, 29, 34, 38, 44, 47, 49-52, 58-

63, 89, 106, 115, 125, 128, 130, 134, 140,
150, 154, 156-158, 160, 172-174, 176-177,
187, 190, 192, 195-196, 198-199, 201, 208,
211, 222, 226

Zeeuwse keur 27-28 (nt 47), 59, 61, 89, 130,
149, 151-152, 156, 166, 199-200, 208

Zelfstandige bestuursorganen 220-222
Zierikzee 187, 196
Zilver(geld) 155, 186, 189
Zout(winning) 28, 38-39, 116, 130, 146,

149, 152-157, 177, 184, 226
Zuid-Beveland 172
Zuid-Holland 140, 175, 200
Zwammerdam 165, 167-168
Zwartewaal 51
Zweder Uterloe, proost van de domkerk in

Utrecht 58.
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