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4 De plicht om rechten
‘ongeschonden te bewaren’

4.1 Zaken buiten de handel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cium, p. 34-35.

04 Timmer 91-110:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:15 PM Pagina 92



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

4.2 Utilitas publica

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

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

4.2 utilitas publica 93

14 Zie hoofdstuk 2.6.
15 Commentaar op C.11,59,7: ‘Sic enim frustratim lupus comedit agnum’. Zie Leyte, Domaine et doma-

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

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

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

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

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

94 4 de plicht om rechten ‘ongeschonden te bewaren’

19 Ullmann, Law and politics, p. 240-241.
20 Policraticus, IV,2: ‘Publicae ergo utilitas minister (...) et in eo personam publicam gerit’. Zie Kantoro-

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

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

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

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

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

4.3 het leerstuk van de onvervreemdbaarheid 95

29 C.5,23,1: ‘... est autem alienatio omnis actus per quem dominium transfertur.’
30 Feenstra,Romeinsrechtelijke grondslagen, nr 81.Dominium heeft in Romeinse oren niet geklonken als

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

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

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

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

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

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

96 4 de plicht om rechten ‘ongeschonden te bewaren’

34 Voor de complexiteit van deze materie zie Hecker, Eigentum als Sachherrschaft, p. 31-36.
35 Cappon doet dit consequent in zijn onderzoek naar het testament in de middeleeuwen. Zie zijnDe op-

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

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

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

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

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

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

Mogelijk is Philips tijdens zijn opleiding in Orléans in aanraking gekomen met
voor die tijd baanbrekende opvattingen over eigendomsrecht, al blijft vooralsnog
onduidelijk welke rol de universiteit van Orléans precies speelt bij het totstandko-
men van een modern eigendomsbegrip.44 Maar een aanwijzing is dat Bartolus in
zijn werk verwijst naar opvattingen van Pierre de Belleperche, waaruit blijkt dat de
befaamde professor uit Orléans reeds onderscheid maakt tussen wat tegenwoordig
een persoonlijk recht en een zakelijk recht wordt genoemd.45 Hiervoor is er al op
gewezen dat de nalatenschap van Orléans in zijn bloeiperiode zich kenmerkt door
een veelvuldig gebruik van distinctiones of onderscheidingen.46 De hier bedoelde
distinctio tussen ius reale en ius personale is een opvallende onderscheiding. Een
persoonlijk recht spruit voort uit een overeenkomst en is slechts in te roepen tegen
de contractspartner. Een zakelijk recht daarentegen is gevestigd op een zaak en
daarmee in beginsel ook te handhaven jegens derden, niet zijnde contractspartners.
Daarop doelt Philips van Leiden in zijn advies aan de bisschop van Utrecht over de
verlening van bepaalde rechten aan de stad Amersfoort. Met die verlening is volgens
hem niets mis. Het gaat immers om huur (locatio), een rechtsbetrekking die tijde-
lijk dient te zijn en niet voor eeuwig mag worden aangegaan.47 Hij bedoelt dat hier
sprake is van een persoonlijk recht, gebaseerd op een contractuele betrekking die
vatbaar is voor wijziging en opzegging. In zijn advies wijst hij ook op voorgangers
van de bisschop, die het contract hebben herzien. Heel anders ligt dat als zaken in
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41 Commentaar op C.3,33,1: ‘… tunc dico quod usufructuarius habet sui iuris dominium.’ Zie Hecker,
Eigentum als Sachherrschaft, p. 42.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In Engeland verbiedt de hiervoor genoemde jurist Henry of Bracton in de 13de

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

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

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

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

64 Constitutiones, prooem. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 142.
65 Casus 1,7: ‘… quod principes aliqua iura habent, quae a se abdicare non possunt’.
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komt. Schrijvend over merum imperium van de keizer, zijn hoogste juridische be-
schikkingsmacht, stelt Johannes dat deze macht dermate ‘verkleefd is met het ge-
beente van de keizer’ dat hij daarvan geen afstand kan doen: ‘... illud a se abdicare
non potest ...’. Deze formulering lijkt natuurlijk verbluffend veel op de woorden die
Philips van Leiden later aan het papier zal toevertrouwen.66

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

4.4 De decretale Intellecto

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

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

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

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

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

Het latere middeleeuwse leerstuk van de onvervreemdbaarheid, zoals dat mede
wordt ontwikkeld door legisten, wordt echter gebaseerd op één specifieke decreta-
le, en wel Intellecto.76 Philips van Leiden verwijst in zijn Cura naar deze belangrij-
ke canonieke bepaling.77 Oorspronkelijk is zij een brief van paus Honorius iii uit
1220 aan de aartsbisschop van Kalocsa in Hongarije. De paus heeft begrepen dat
koning Andreas ii (1205-1235) van Hongarije met vervreemdingen optreedt ten
nadele van het koninkrijk en van zijn honor78 als koning. Hij ontslaat hem van ver-
plichtingen (te weten afgelegde eden) die hij is aangegaan om deze vervreemdingen
niet te herroepen. De kerkvorst refereert aan een veel belangrijker eed die de koning
bij zijn aantreden zou hebben afgelegd. Daarin heeft hij gezworen ‘de rechten van
zijn rijk en de eer van de kroon ongeschonden te bewaren’. De paus grijpt in om-
dat Hongarije formeel een pauselijk leen is. Niet bekend is of de Hongaarse koning
werkelijk de aangehaalde clausule in zijn kroningseed heeft afgelegd. Feit is wel dat
binnen de kerkelijke hiërarchie met zulke clausules wordt gewerkt. Bisschoppen
die direct onder de paus ressorteren zweren sinds de 11de eeuw bij hun aantreden
dat zij geen kerkelijke goederen zullen vervreemden.79 Philips van Leiden deelt in
zijn Cura mee dat de Utrechtse bisschop zo’n eed aflegt.80 De vraag of ook konin-
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72 Monumenta Germaniae Historica, Epistola, v nr 5 en 11. Zie Ullmann, Law and Politics, p. 239.
73 X.3,38,3. Zie Ullmann, Law and Politics, p. 167.
74 Casus 2,24. Zie ook hoofdstuk 2.5.
75 Casus 43,9.
76 Het toonaangevende werk over het belang van deze decretale blijft Riesenberg, Inalienability (1956).

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

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

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

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

tensi, de rebus ecclesiae Traiectensis non alienandis.’
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gen een dergelijke eed afleggen in de tijd dat Intellectowordt uitgevaardigdmag dan
niet te beantwoorden zijn, in latere commentaren op de decretale wordt het bestaan
van zo’n clausule in de kroningseed zonder meer aangenomen. Deze is met andere
woorden in juridische beschouwingen een feit na het uitvaardigen van Intellecto.

Zo schrijft paus Gregorius ix in 1235 aan de Engelse koning Henry iii (1216-
1272) dat deze bij zijn kroning heeft gezworen ‘koninklijke rechten, vrijheden en
waardigheden te bewaren’. Hij schrijft erbij dat de koning deze eed heeft afgelegd
ut moris est, zoals de gewoonte is.81 Onder Henry’s opvolger Edward i (1272-1307)
wordt duidelijk dat de bedoelde clausule in de kroningseed bestaat, omdat de ko-
ning zelf er bij herhaling naar verwijst.82 Ook in Frankrijk ontstaat, zij het later,
zo’n aangepaste kroningseed. In 1364 legt koning Karel v (1364-1380) bij zijn aan-
treden een vernieuwde kroningseed af, waarin hij belooft geen belangrijke zaken te
zullen vervreemden.83 In de tweede helft van de 14de eeuw schrijft Baldus dat ‘alle
koningen in de wereld’ (omnes reges mundi) bij hun kroning moeten zweren hun
rechten en de honor van de kroon te zullen bewaren (iura regni sua conservare et
honorem coronae).84 Volgens Philips van Leiden zweert de Hollandse graaf Willem
v bij zijn iucundus adventus of ‘blijde inkomste’ dat hij geen belangrijke lenen zal
opsplitsen of vervreemden.85

Het op zich vrij starre verbod op vervreemding in Intellectowordt in latere com-
mentaren op deze decretale werkbaar gemaakt voor de praktijk. Een echte doctri-
ne ontstaat ten tijde van paus Innocentius iv (†1254). Deze ontwikkelt een criteri-
um voor het beoordelen van de ongewenstheid van vervreemdingen. Innocentius
schrijft dat de decretale niet alle vervreemdingen verbiedt, maar alleen die welke de
koninklijke functie (regalis dignitas) ernstig (graviter) schaden.86 Deze benadering
vindt navolging bij Hostiensis (†1271). Ook hij tekent aan dat men Intellecto niet
zo absoluut moet opvatten dat geen enkele vervreemding zou zijn toegestaan. Net
als Innocentius stelt hij dat voor het beoordelen van de ongewenstheid van een ver-
vreemding moet worden bekeken of deze de koninklijke functie ernstig schaadt.87
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81 ‘Cum igitur in coronatione tua iuraveris, ut moris est, iura, libertates et dignitates conservare regales.’
Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 355. Kantorowicz wijst erop dat Gregorius in zijn brief
passages uit Intellecto overneemt. Voor de verwijzing van Gregorius naar de kroningseed zie ook Rie-
senberg, Inalienability, p. 101. Het moet niet moeilijk geweest zijn Henry iii te laten geloven dat hij de
bedoelde belofte had gedaan. Bij zijn aantreden is hij een jongen van negen jaar oud en tot zijn twaalf-
de staat deze jeugdige koning onder voogdij van de regent WilliamMarshall, graaf van Pembroke.

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

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

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

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

4.5 De decretaleGrandi

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

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

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

Omdat Philips’ werk in essentie handelt over de onvervreemdbaarheid van rech-
ten die van belang zijn voor de respublica hoeft het geen verbazing te wekken dat hij
Intellecto enGrandi bijna in één adem noemt. Deze decretalen zijn de belangrijkste
vindplaatsen voor de theorie van de onvervreemdbaarheid in het canonieke recht.95

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

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

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

Cordfunke, Graven van Holland, p. 103.

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

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

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

4.6 Juridisch één persoon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

110 4 de plicht om rechten ‘ongeschonden te bewaren’

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

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

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