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5 De grenzen van de vorstelijke
macht

5.1 De ene vorst is de andere niet

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

Uit de context van wat Jean de Blanot schrijft blijkt echter dat hij doelt op de Ro-
meinsrechtelijke princeps, op de keizer derhalve. Philips bedoelt iets anders te zeg-
gen.

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

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

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

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

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

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

112 5 de grenzen van de vorstelijke macht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 De Franse praktijk en de leer van Philips

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

clude those not relevant to the common interest.’

05 Timmer 111-148:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:16 PM Pagina 118



ren op Per venerabilem.42 In het onderscheid dat Philips maakt tussen de keizer als
een soort algemeen bestuurder en de graaf als dagelijks bestuurder valt een zekere
parallel te zien met de mening van verschillende juristen, dat de Franse koning wel-
iswaar niet de iure, maar wel degelijk de facto onafhankelijk is van de keizer. Het
gaat hier steeds om juristen die de doctrine van Per venerabilem accepteren. In zijn
commentaar op de decretale neemt bijvoorbeeld Hostiensis enige afstand van de
opvatting dat de koning onafhankelijk is van de keizer. VolgensHostiensis komt de
koning van Frankrijk, net als die van Engeland en Spanje, een onafhankelijkheid de
facto toe.43 Andere juristen zijn veel stelliger. Gewezen is al op het denken in de
kring rond Johannes Faber, dat ook wordt vertolkt door de voor Philips belangrij-
ke bronnen Guillelmus de Monte Lauduno en Genselinus de Casangiis.44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Glosse van Accursius op C.11,19 (De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopoli-
tanae). De voor Philips van Leiden zo belangrijke glosse staat links onderaan onder ‘s’: ‘...
hodie imperium est scissum et studium multis locis fit, maxime Bononiae ...’ (ed. Venetiis
1488).

05 Timmer 111-148:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:17 PM Pagina 121



alinea zullen zien. In Philips’ tijd is echter in de ons overgeleverde bronnen vooral
sprake van variaties op Accursius’ woorden. Zo schrijft vóór Philips de Napoli-
taanse jurist Andreas de Isernia dat het imperium ‘tegenwoordig klein is’, hodie
modica est. ‘Met recht kan een andere koning doen in zijn koninkrijk wat de keizer
kan doen in het keizerrijk, dat tegenwoordig klein is. In Italië bezit hij slechts Lom-
bardijen, en niet eens helemaal, en een deel van Toscane; de rest behoort toe aan de
kerk van Rome, net als het koninkrijk Sicilië. (...) Vrije koningen hebben in hun ko-
ninkrijken evenveel als de keizer in het keizerrijk.’59 Jacques de Révigny, schrijvend
over de onafhankelijkheid van steden, zegt dat tegenwoordig delen van het keizer-
rijk voor het grijpen liggen: hodie vacante imperio, aldus de geleerde uit Orléans.60

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

Een oplossing van het vraagstuk wordt verder bemoeilijkt door het feit dat Ja-
cobus Rebuffus en zijn werk in de rechtsgeschiedenis onderbelicht zijn gebleven.

122 5 de grenzen van de vorstelijke macht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

124 5 de grenzen van de vorstelijke macht

72 Gouron, ‘Juristes originaires des Pays-Bas’, p. 523 en 525.
73 Gouron, ‘Juristes originaires des Pays-Bas’, p. 523.
74 De Nederlandse auteurs Geurts en Feenstra wijzen in hun werk op treffende overeenkomsten tussen

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

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

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

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

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

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

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

5.4 Hoge en lage vorsten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4 hoge en lage vorsten 129

101 Ze deden dat vrijwel steeds om zich te verzekeren van militaire steun voor hun krijgsoperaties. Zie
voor voorbeelden Janse, Ridderschap in Holland, p. 158-169.

102 In hoofdstuk 2.5.

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

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

De energieke Willem iii herroept in 1326 ook het omstreden stapelrecht van
Dordrecht. Hij doet dat op advies van zijn klerk Gerard Alewijnszoon (†1354), een
naaste collega en familielid van Philips van Leiden in de grafelijke kanselarij.104 Wil-
lem iii werkt volgens het boekje. Dat doet hij zelfs als hij de machtigste van alle
leenmannen aan de macht helpt in Holland. Het gaat om de graven van Blois, ver-
wanten van Willem, die als heren van Gouda en Schoonhoven in de 14de eeuw be-
schikken over omvangrijke goederen in Holland en Zeeland. Op het eerste gezicht
lijken zij de graaf naar de kroon te steken. Jan van Blois (†1380) houdt er een eigen
raad op na en vervangt als stadhouder in 1360 en 1363-64 Albrecht tijdens diens
verblijf in Beieren. Philips van Leiden klaagt er geen moment over en haalt zijn ge-
lijk als hij al is gestorven. Als Jans opvolger Guy van Blois in 1397 zonder wettige
erfgenamen overlijdt, vervallen alle Hollandse en Zeeuwse goederen van de heren
van Blois weer aan de grafelijkheid. De enorme macht van de heren blijkt met an-
dere woorden al die tijd gebaseerd te zijn geweest op een klassieke leenverhouding
met de Hollandse graaf. Zó mag Philips van Leiden het graag zien. Op deze manier
blijft de graaf als enige vorst in zijn graafschap baas boven baas.

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

Philips laat er geen twijfel over bestaan wat het wil zeggen dat de graaf princeps
is in eigen land. Wie geen directe leenman is van de keizer is onderworpen aan de
graaf. De bovengrens van de grafelijke macht zijn we hiervoor al tegengekomen.
Deze wordt gevormd door het Romeinse recht. Het Romeinsrechtelijke adagium
‘de vorst is niet gebonden aan de wetten’ (princeps legibus solutus est)108 geldt niet
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103 Van Riemsdijk-De Monté ver Loren, De rechtspraak van den graaf van Holland, deel ii, nr 170 (21
mei 1300).

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5 Kroon, honor en fiscus

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

De term kroon kan natuurlijk slechts in verband worden gebracht met ‘ge-
kroonde hoofden’, zoals de keizer en koningen. Philips van Leiden, schrijvend voor
de graaf van Holland, kan er in ieder geval niets mee. Het gebruik ervan vermijdt
hij dan ook zorgvuldig in zijn Cura. Philips schrijft niet over de kroon, maar over
de fiscus. Daarnaast bezigt hij termen die in direct verband staan met kroon, zoals
dignitas en honor. Er zijn meer geleerde juristen die dat doen. Andreas de Isernia
bijvoorbeeld schrijft nauwelijks over de kroon, maar veel meer over de koninklijke

132 5 de grenzen van de vorstelijke macht

114 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 135-136.
115 Deze polemiek wordt gememoreerd in Vegting, Publiek domein en zaken buiten den handel en in de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6 Geen gemakkelijk leerstuk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7 Revocaties en de rechten van de vorst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.8 De ware postglossator wordt wakker

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

5.8 de ware postglossator wordt wakker 145

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

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

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

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

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

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

In 1970 schrijft Feenstra dat in dit eerste deel van de Cura het oorspronkelijke
tractaat moet worden gezocht dat Philips in het midden van de 14de eeuw heeft aan-
geboden aan Willem v. Deze veronderstelling wordt later uitgewerkt en onder-
bouwd door Leupen. Hij wijst op de overgeleverde aanbiedingsbrief, waarin Phi-
lips zijn oorspronkelijke tractaat presenteert. Daarin somt hij de onderwerpen op
die hij wil behandelen. In algemene zin noemt hij daarbij ‘donaties en privileges die
ongeldig zijn’, maar een nadere invulling daarvan met concrete zaken als tolrech-
ten, het muntrecht en de zoutwinning geeft hij niet. Toch behandelt hij deze zaken
wel degelijk in de casus 38, 40 en 41. De kwesties die hij noemt in de aanbiedings-
brief komen slechts aan de orde in de eerste 34 casus.218

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

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

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

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

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

Bijna 120 jaar later maakt Leupen korte metten met deze zienswijze. Abbrevia-
tus betekent gewoon verkort of samenvattend, stelt hij, en Philips gebruikt het
woord in deze zin verschillende malen in de beschrijving van zijn bibliotheek. Een
‘kort’ werk heet bij hem modicus of brevis. Leupen wijst opnieuw naar de aanbie-
dingsbrief bij de oorspronkelijke Cura, waarin Philips zichzelf voorstelt als een ge-
zant van de universiteit van Orléans, belast met het maken van een compilatie van
uittreksels voor de universiteit. Leupen vraag zich af op welke uittreksels Philips
doelt en wijst op de scripta et dicta magistralia die Philips noemt in de beschrijving
van zijn bibliotheek.221 Volgens Feenstra moeten dit collegedictaten uit Orléans
zijn geweest, van vitaal belang voor het schrijven van de Cura.222 Blijkens de over-
geleverde beschrijving van Philips’ bibliotheek hebben ze betrekking op onder an-
dere de Tres Libri.223 Voor Leupen staat daarmee wel vast dat Philips zijn oor-
spronkelijke Cura moet hebben geschreven op basis van deze collegedictaten. Zo
valt tevens te verklaren waarom dit oorspronkelijke werk, te weten de eerste 34 ca-
sus van de Cura, ‘meer didactisch en orthodox’ is dan de rest van het werk.

Overigens bevatten ook die eerste 34 casus latere toevoegingen. In casus 2 bij-
voorbeeld neemt Philips een advies op dat hij heeft gegeven aan de Utrechtse bis-
schop Arnoud van Hoorn, kort na diens aantreden in de Domstad in 1371. Maar
ook in diezelfde casus noemt hij zijn eigen Cura een ‘werkje’, terwijl die omschrij-
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219 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’ in Verspreide geschriften, deel i, p 124. In de ‘Inleiding’ bij de uitga-
ve van de Cura uit 1915 staat dit op p. xxviii.

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

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

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

Blijft de vraag welke rechten concreet volgens Philips door de vorst in het pu-
bliek belang worden uitgeoefend. Een aantal van die rechten is hiervoor al aange-
stipt.228 In het volgende hoofdstuk zal getracht worden systematisch de rechten in
kaart te brengen die in deCura in verbandworden gebracht met het publiek belang.
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225 Casus 44,5: ‘... cum ad utilitatem simplicium et rudium animorum hoc opus sit et non pro subtilibus
habentibus copiam librorum et doctorum ...’ In de editie Fruin-Molhuysen is dit ‘doctorum’ uit de edi-
tio princeps ten onrechte omgezet in ‘doctis’. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 34 nt 86.

226 Feenstra, Philip of Leyden, p. 47.
227 Voor wording en groei van de Cura zie Leupen, Philip of Leyden, p. 91-109 en 148-149.
228 In hoofdstuk 2.1 en 2.2.
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