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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-

36 2 uitverkoop in een geplaagde eeuw

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-

2.1 bezorgde adviseurs, toen en nu 37

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

38 2 uitverkoop in een geplaagde eeuw

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-

2.2 op zoek naar een archimedisch punt 39

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,

40 2 uitverkoop in een geplaagde eeuw

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

2.3 een rampzalige eeuw 41

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 van Holland, 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’ in Dancwerc.

49 Het pausdom resideert van 1307 tot 1378 in Avignon.
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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).

02 Timmer 35-65:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:13 PM  Pagina 46



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

54 2 uitverkoop in een geplaagde eeuw

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 van Montfoerde 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.
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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’ in Dancwerc, p. 119.
166 Prooemium, 37. Zie § 3 in dit hoofdstuk.
167 Aldus Hugenholtz, ‘Opstand en revolutie in de Middeleeuwen’ inDancwerc, p. 123.

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


