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6 Van ambten tot zout:
het publiek belang volgens

Philips van Leiden

6.1 Welke rechten?

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

In het nu volgende blijft ook buiten beschouwing dat Philips van Leiden het
geestelijk leven beschouwt als een integraal onderdeel van het publiek belang, te be-

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

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

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

150 6 van ambten tot zout

4 In hoofdstuk 2.3.
5 Zie § 5 in dit hoofdstuk.
6 Casus 79,9-10. Zie hoofdstuk 2.7.

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

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

In het eerste cluster zijn delfstoffen, energie en water ondergebracht, zaken die
later hebben geleid tot het ontstaan van de primaire sectoren in de economie. De ag-
rarische sector als zodanig wordt niet in een cluster ondergebracht. Philips wijst er
weliswaar op dat deze sector van belang is, maar gaat er overigens vanuit dat deze
in private handen is.8 Wel vindt hij dat de vorst recht heeft op hand- en spandien-
sten van onder meer boeren (deze kwestie komt aan de orde bij ‘transportmidde-
len’) en op een deel van de opbrengst van landbouw en visserij (zie respectievelijk
‘belastingen en heffingen’ en ‘water en visrechten’). Het tweede cluster betreft ver-
keer en vervoer, ook voor de economie van vitaal belang. Mobiliteit is in het mid-
deleeuwse Holland en Zeeland vooral verbonden met het overvloedig aanwezige

6.1 welke rechten? 151

7 Casus 43,9-10. Zie voor deze kwestie en verwikkelingen rond het ius patronatus in Middelburg uitge-
breid Leupen, Philip of Leyden, p. 57-58, 124-125 en 144-145.

8 Zie bijvoorbeeld casus 26,2 en 59,5. Zie ook hoofdstuk 2.2.
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oppervlaktewater, zodat dit tweede cluster bijna naadloos aansluit op het eerste,
waarin water als ‘utility’, als voorziening voor consumptieve en sanitaire doelein-
den wordt behandeld. Het derde cluster slaat een brug tussen economische en be-
stuurlijke rechten. Het behandelt het muntwezen en verdere aspecten van het fi-
nancieel verkeer, maar ook het belastingstelsel. Het vierde cluster gaat uitsluitend
over bestuurlijke kwesties, waaronder de rechtspraak. Maar het laat ook zien hoe-
zeer sommige bestuurlijke bevoegdheden in de middeleeuwen in feite onderdeel
zijn geworden van het economisch verkeer, omdat zij in de handel zijn gebracht. In
een vijfde en laatste cluster zijn vooral rechten ondergebracht die te maken hebben
met het in Philips’ tijd opkomende stadsleven. Hierin komen specifieke aspecten
samen van zowel de economie als het bestuur. Het gaat dan om de betekenis van
stadsrechten zelf, om het optreden van gilden, maar ook om zaken als openbare
werken en onderwijs.

6.2 Delfstoffen, energie en water

6.2.1 Turf-, zout- en houtwinning

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

152 6 van ambten tot zout

9 Casus 75,58.
10 Casus 43,15. Philips stipt hiermee in feite het wildernisregaal aan, het recht van de vorst op onontgon-

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

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

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

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

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

In al die gebieden storten stedelingen zich op de lucratieve turfwinning, zonder
zich te houden aan de beperkingen die de hoogheemraadschappen stellen aan het
afgraven van het land. Poorters uit Gouda, Leiden, Delft, Schiedam en Rotterdam
dreigen het land te ruïneren. In 1357 bepaalt graaf Willem v dat ook deze poorters
zijn gebonden aan de keuren van de hoogheemraadschappen, ook al zijn zij geen
‘ingelanden’.15 Philips van Leidenmaakt in zijnCura gewag van een statutumwaar-
in volgens hem terecht de uitvoer van turf en (veen)plaggen vanuit Holland wordt
verboden.16 Hij deelt ook mee dat zo’n verbod is voorgesteld door meester (magis-
ter) Gerard van Leiden, en wel om te voorkomen dat er een tekort aan brandstof
zou ontstaan.17 Deze Gerard van Leiden was klerk in dienst van graaf Floris v om-
streeks 1280.18 Philips brengt hem ook in verband met de bouw van het grafelijke
paleis in Den Haag. In de tijd van Floris v wordt de laatste hand gelegd aan wat te-
genwoordig de Ridderzaal wordt genoemd.19

6.2 delfstoffen, energie en water 153

12 Deze enorme middeleeuwse operatie is beschreven in Van der Linden,De Cope.
13 Mörzer Bruijns en Benthem (red.), Atlas van de Nederlandse landschappen, p. 19.
14 De Boer,Graaf en grafiek, p. 251.
15 De Boer,Graaf en grafiek, p. 251 en 255. Zie ook Ibelings en Smit, ‘Schuiten, puiken en Goudse kuit’

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

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

kortgeleden vastgesteld door deskundigen. Bij de laatste restauratie van de Ridderzaal, voltooid in
2006, werd het daarin aanwezige houtwerk gedateerd op het einde van de 13de eeuw. Zie Huisman,
Eerherstel voor een feestzaal, p. 59 en 66. Zie voor een wat oudere en veel uitgebreidere publicatie over
de rol van de Hollandse graven bij de bouw van het huidige Binnenhof Van Pelt en Tiethoff-Spliethof
(red.),Het Binnenhof, in het bijzonder p. 13-40.
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De vraag naar turf raakt ook aan een eigen belang van de graaf. Als de turf wordt
gedolven in gebieden waar oorspronkelijk landbouw of veeteelt wordt bedreven,
wordt de vorst beroofd van zijn ‘tienden’.20 In de rentmeestersrekeningen van de
14de eeuw duiken daarom turftienden op, geïnd door de graaf.21 En verder laten de
rekeningen met grote regelmaat boetes zien die worden opgelegd voor het delven
van meer turf dan volgens bestaande voorschriften is toegestaan. Het is ‘overdui-
delijk’ dat in die tijd ‘een slag om de turf aan de gang was, die leidde tot voortdu-
rende conflicten met de autoriteiten die moesten toezien op een grondgebruik dat
niet met weg- en waterstaat botste en op een turfwinning die daartoe althans enigs-
zins gequoteerd was …’22

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

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

Philips beroept zich op deze keizerlijke wetgeving en zegt dat zo’n conductor ook
in zijn eigen land zou moeten worden aangesteld. Dat lijkt onbillijk, zo voert Phi-
lips aan, omdat handelaren vrij over goederen moeten kunnen beschikken. Dat gaat
in dit geval echter niet op, schrijft hij, omdat de belangen van de fiscus in het geding
zijn. Mocht een particulier toch beschikken over toestemming, zelfs al is het schrif-
telijk, om zich met deze activiteiten in te laten, dan kan hij zich daarop niet beroe-
pen, meent Philips. Zout is daarvoor te belangrijk. Hij wijst nog op het voorbeeld
van Frankrijk, waar aan de Romeinse wetgeving op dit punt volgens hem strikt de
hand wordt gehouden.26 Philips doelt hier op zogenaamde ordonnances van de

154 6 van ambten tot zout

20 Zie voor tienden § 4.2 in dit hoofdstuk.
21 De Boer,Graaf en grafiek, p. 252-252.
22 Aldus De Boer inGraaf en grafiek, p. 259.
23 Lebecq,Marchands et navigateurs frisons, volume 1, p. 129-131.
24 Forbes, Het zout der aarde, p. 33, 55-56 en 268-269. Zie voor de geschiedenis van de zoutwinning in

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

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

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

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

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

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

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

6.2 delfstoffen, energie en water 155

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

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

in § 4.1 in dit hoofdstuk.
30 In zijn commentaar op LF.2,55 in In usus feudorum commentaria. Zie De Boer,De winning van delf-
stoffen, p. 147.

31 C.11,7,3. Zie De Boer, De winning van delfstoffen, p. 147-149. De Boer deelt mee dat er ongetwijfeld
juristen geweest zijn die meenden dat de opbrengst van álle mijnbouw aan de fiscus toekwam, maar dat
van zo’n jurist geen geschrift voorhanden is. Eerder, in hoofdstuk 1.5, zagen wij al dat het werk van
Philips van Leiden hem onbekend is.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.2 Wind- en molenrechten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die verplichting, en dus het recht van oorspronkelijk de landsheer op de wind,
is in delen van Holland en Zeeland nog blijven bestaan tot in de 19de en de 20ste

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

6.2.3 Water en visrechten

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

We hebben eerder al gezien dat Philips van Leiden water beschouwt als een pu-
bliek goed en de beschikbaarheid ervan rekent tot de rechten waarvan de vorst in
het publiek belang geen afstand kan doen.59 Maar wat is publiek? Philips stelt dat
een publieke ‘bron’ altijd voor publiek gebruik bestemd moet blijven, ook als deze
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54 Ketelaar,Oude zakelijke rechten, p. 192.
55 Ketelaar,Oude zakelijke rechten, p. 201-202.
56 De Monté ver Loren-Spruit,Hoofdlijnen, p. 163-164.
57 Van Mieris,Groot charterboek ii, p. 317 (17 mei 1323).
58 Van Mieris,Groot charterboek iii, p. 597 (6 juni 1393).
59 Aan het slot van hoofdstuk 2.5.
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ooit in particuliere handen was.60 De benaming ‘bron’ (fons) ontleent hij letterlijk
aan de Codex.61 In de later dan deCura zelf geschreven Tabula Tractatus neemt hij
afstand van deze Romeinsrechtelijke terminologie en schrijft hij dat voor publiek
gebruik bestemd ‘water’ (aqua), of dat nu in publieke of private handen is, nooit
meer uitsluitend voor privaat gebruik bestemdmag worden.62 Het gaat dus niet zo-
zeer om ‘bronnen’ alswel om openbare waterwegen. En de nadere mededeling in de
Tabula maakt ook duidelijk wat Philips precies bedoelt. Het publieke gebruik van
water moet vooropstaan, ook als water in particuliere handen is. In deCura zelf zet
hij zijn betoog kracht bij door een vergelijking te trekken tussen het water, dat in
publieke handen moet blijven, en kerkelijke goederen. Aan God gewijde zaken zijn
immers niet meer beschikbaar voor menselijk gebruik, schrijft hij.63 Deze vergelij-
king komt neer op een concrete invulling van Philips’ eerder behandelde gelijkstel-
ling van Christus en fiscus.64

Algemeen wordt aangenomen dat het stroomregaal, het vorstelijke recht op de
grote rivieren, zich beperkt tot stromen die in verbinding staan met de zee en een
belangrijke functie vervullen voor de scheepvaart. Wateren van een mindere cate-
gorie, bevaarbaar en onbevaarbaar, zijn in handen van oevereigenaren of andere ge-
rechtigden.65 Op het eerste gezicht lijkt Philips ook op deze lijn te zitten. In zijn
Curamaakt hij namelijk melding van het bestaan van ‘openbare rivieren’ en noemt
hij als voorbeelden de Maas en de Rijn.66 Maar het publiek gebruik dat van water
kan worden gemaakt lijkt hij toch ruimer te zien, al schrijft hij dat niet expliciet. In
casus 21 van zijn Cura behandelt hij inbreuken op de openbaarheid van water aan
de hand van de Codex. In de betreffende Romeinsrechtelijke tekst67 gaat het om het
beheer van ‘aquaducten en publieke bronnen’, kunstwerken van een hoogstaande
cultuur die niet één op één vergelijkbaar zijn met de waterlopen in Holland. Toch
beweert Philips dat hier sprake is van het type rechten waarvan de vorst geen af-
stand kan doen en verwijst hij uitdrukkelijk naar de centrale stelling in casus 1,7 van
zijn Cura. Hij maakt dan vervolgens een reuzensprong naar de praktijk in eigen
land. Zo valt te verklaren, schrijft hij, dat ‘aggerum comites’, in de landstaal ‘dyc-
gravii’ genoemd, geen straf kunnen verzachten of kwijtschelden als het beheer van
dijken wordt verwaarloosd.68 Met deze gelijkstelling van oer-Hollandse aan oud-
Romeinse kunstwerken lijkt hij te willen zeggen dat zijn graaf een dikke vinger in
de pap heeft bij het borgen van de publieke belangen die verbonden zijn aan op-
pervlaktewater en de toegang daartoe. Het beroep dat hij doet op het Romeinse
recht is in dit geval echter zeer gekunsteld. Twee complete casus wijdt hij aan deze

6.2 delfstoffen, energie en water 161

60 Casus 20,2. Zie ook illustratie op p. 8 in dit boek.
61 C.11,43,6.
62 Tabula Tractatus 1,12.
63 Casus 20,2.
64 Zie hoofdstuk 5.5.
65 De Monté ver Loren-Spruit,Hoofdlijnen, p. 155.
66 Casus 76,1.
67 C.11,43,10.
68 Casus 21,19-20.
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problematiek.69 De bepalingen uit de Codex die hij daarin citeert behandelen ver-
boden ingrepen aan aquaducten.70 Zo verbiedt het keizerlijke recht het aftappen van
aquaducten voor het bevloeien van particuliere grondstukken, voor het draaiende
houden van badhuizen en voor het aandrijven van watermolens. De ratio hiervan is
duidelijk. Aquaducten zijn kostbare kunstwerken en als particulieren daarop eigen
aansluitingen maken dreigt de werking van dit Romeinse waterleidingsysteem aan-
getast te worden. Wat dat betreft gaat Philips’ vergelijking met het dijkenstelsel in
Holland in algemene zin nog net op, maar niemand in het middeleeuwse Holland
zal ooit een gat in een dijk gemaakt hebben om een badhuis te exploiteren.
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69 De hiervoor al aangehaalde casus 20 en 21.
70 C.11,43,6 en 11,43,10.

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

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

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

Philips’ begaanheid met de verontreiniging van oppervlaktewater en de schade-
lijkheid daarvan voor de visstand brengt ons op de zeker in Holland uiterst belang-
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71 Casus 71,5.
72 Beukers, ‘Een lastig landschap’ en Huisman en Buiter, ‘Het zoete nat’ in Beukers (red.),Hollanders en
het water, resp. p. 12 en p. 386-287.

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

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

Philips van Leiden vermeldt expliciet in zijn Cura dat visrechten deel uitmaken
van de regalia. De vorst heeft daarom volgens hem recht op ‘opbrengsten van de
visserij’, schrijft hij.84 Hij haalt letterlijk deConstitutio aan (‘… piscationum reditus
…’) en verwijst daar ook naar.85 Visrechten worden in velerlei varianten uitgeoe-
fend in de middeleeuwen. Zo komt visrecht voor als ambachtsgevolg – in het kader
van een leenverhouding derhalve – maar er zijn ook (ambachts)heren die over het
visrecht beschikken op grond van watereigendom. Verder beschikken poorters van
steden (Gorinchem, Woudrichem) over visrechten en houdt de burggraaf van Lei-
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77 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 130.
78 Sicking, ‘Van aal tot zeewier’ en Martens, ‘Vis uit het binnenwater’ in Beukers (red.), Hollanders en
het water, resp. p. 335-337 en p. 297.

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

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

Dat de graven zich bewust zijn van het belang van hun visrechten lijkt te worden
onderschreven door de wijze waarop zij omgaan met het jachtrecht, eveneens be-
horend tot de regalia. Philips behandelt dit recht niet in zijn Cura, maar een korte
beschouwing ervan versterkt de veronderstelling dat de graven rechten als deze
– dus ook visrechten – niet licht uit handen geven. Soms lijkt het jachtrecht auto-
matisch te zijn inbegrepen bij de ambachtsgevolgen als een heer wordt beleend met
een ambacht, maar soms ook worden heren apart beleendmet het jachtrecht. Steeds
hebben zelfs vooraanstaande edelen speciale toestemming van de vorst nodig om in
wildrijke gebieden als de Haarlemmerhout en de aansluitende duingebieden te mo-
gen jagen.90 Hiervoor hebben we gezien dat de graaf in 1333 bepaalde gebruiks-
rechten in de Haarlemmerhout overdraagt aan de heren van Brederode.91 Het recht
van jacht op groot wild echter behoudt hij daarbij nadrukkelijk voor zichzelf voor.

Dat er in de middeleeuwen wordt gestroopt is duidelijk. Waarom anders zou de
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86 Ketelaar,Oude zakelijke rechten, p. 219-224.
87 Kruisheer,Oorkondenboek iii, nr 1726.
88 Allan, Het Kennemer landrecht, p. 236-240. Deze auteur gaat uitgebreid in op de mogelijke redenen

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

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

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

6.3 Verkeer en vervoer

6.3.1 Water- en landwegen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.2 Veerrechten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.3 Tolrechten

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

In de 14de eeuw kennen Holland en Zeeland een stelsel van tien riviertollen, met
de tol in Dordrecht als middelpunt. Andere belangrijke tollen liggen bij Woudri-
chem aan de Waal, bij Gouda aan de Hollandse IJssel en bij Ammers aan de Lek.
De bekendste tol is die van Geervliet aan de Bernisse, die graaf Floris iii in 1179
verwerft van de Duitse keizer Frederik i.152 Tolrechten maken weliswaar deel uit
van de regalia van de landsheer, maar in de loop der tijd worden zij in leen of pacht
uitgegeven. In de 14de eeuw zijn zij daardoor volgens recent onderzoek ‘in de mees-
te gevallen’ al verdwenen uit de grafelijke administratie.153 Toch blijken de graven
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147 Janse, Ridderschap in Holland, p. 148.
148 Algemeen Rijksarchief Brussel, Grote Raad 790.24, fol. 91-94v en 790.54, fol. 194-196. Zie Ketelaar,
Oude zakelijke rechten, p. 241. Ketelaar noemt de uitspraken ‘de enige mij bekende (…) over schen-
ding van een veerrecht door de bouw van een brug van vóór 1936 …’.

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

belastingheffing in de middeleeuwen staat in Leupen, Keizer in zijn eigen rijk, p. 114-120.
151 Zie daarvoor § 4.2 in dit hoofdstuk.
152 In 1195 bevestigt keizer Hendrik vi de Hollandse graaf Dirk vii in het bezit van deze tol. Zie Koch,
Oorkondenboek i, nr 226.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.4 Transportmiddelen

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

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

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

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

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

Hoe machtig Dirk ii ook mag zijn, hij blijft een grondheer die zeer veel, maar
niet alle rechten uitoefent in zijn verspreid liggende gebieden. De eerste echte lands-
heer in het gebied komen wij in de bronnen pas tegen aan het begin van de 12de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standhouden van horigheid.
208 Allan,Het Kennemer landrecht, p. 70-71.
209 Leupen, Philip of Leyden, p. 126.
210 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 182. Allan omschrijft deze ontwikkeling in zijnHet Kennemer
landrecht (p. 86-87) alsvolgt: ‘Van persoonlijke lasten op basis van hofrecht en dienstmanschap waren
echter deze diensten vervolgens geworden tot zakelijke lasten met als grondslag het bezit van de
grond.’

211 De heervaart betreft alleen veldtochten van de Hollandse graaf tegen andere landen, zoals Friesland en
Utrecht. De dienstplicht hiervoor is slechts algemeen van aard voor edelen. Zij moeten op persoonlij-
ke titel opkomen om hun heer bij te staan. Voor inwoners van ambachten en steden is deze dienstplicht
niet algemeen. Zij moeten een vaststaand contingent van mannen leveren. Algemene dienstplicht voor
alle mannen geldt in de middeleeuwen alleen voor de ‘landweer’, het verdedigen van het eigen woon-
gebied tegen aanvallers van buiten. Zie De Monté ver Loren-Spruit,Hoofdlijnen, p. 148-149.

212 LF.2,56: ‘… et plaustrorum et navium praestationes …’. Voor de volledige tekst van de constitutie zie
hoofdstuk 2, voetnoot 160.
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hij uitoefent.213 Dat is iets totaal anders dan het kunnen beschikken over hand- en
spandiensten als grondheer. Bovendien krijgen schippers, wier schepen worden ge-
vorderd voor de oorlogsvoering, daarvoor een vergoeding plus de toezegging dat
eventuele schade aan hun schip zal worden hersteld.214

Een vergelijking tussen deze verplichting om voer- en vaartuigen te leveren en
die van de dienstlieden gaat derhalve niet op, zelfs niet in de ogen van de graven zelf.
Als Albrecht in 1359 een dienstman ontslaat van zijn dienstachticheyt verklaart hij
deze te maken tot ‘vrij man’ (vriman), maar drukt hij hem wel op het hart dat hij
gehouden is tot het doen van verplichtingen die alle vryliedemoeten nakomen, ‘het
si van herevaerde, van beden, jof van anderen zaken, die een vriman is sculdich te
done’.215 Philips van Leiden gaat met zijn opstelling dwars in tegen de visie van de
graven zelf én tegen de tijdgeest. Hij wijdt een complete casus aan horigheid in het
algemeen. Geen vorstelijk privilege kan boeren, die gebonden zijn aan grond, daar-
van bevrijden, schrijft hij.216 Het zou schadelijk zijn voor de landbouw en daarmee
voor de respublica, meent Philips. Met nadruk vermeldt hij nog eens dat dit ook van
toepassing is voor hetgeen hij heeft geschreven in casus 22 over de dienstbaarheid.

Philips’ opstelling in de kwestie van de dienstbaarheid is merkwaardig omdat hij
er overigens actief naar streeft het optreden van de vorst naar een hoger, publiek ni-
veau te tillen.217 Daarbij stuit hij echter op praktische bezwaren. Zo wordt zijn eis
dat de graaf het publiek belang moet dienen bemoeilijkt omdat deze, conform de
gevestigde opvatting in de middeleeuwen, geacht wordt te leven van de opbreng-
sten van zijn domein.218 Deze opvatting spruit uiteraard ook voort uit het feit dat
de vorst ooit primair een grondheer was. Toch schroomt Philips niet om belangrij-
ke aspecten van dit domeinbeheer direct in verband te brengen met de behartiging
van de belangen van de respublica. Hij vindt bijvoorbeeld niet dat de vorst alle op-
brengsten van de zoutwinning in eigen zak mag steken. Hij vindt dat de vorst de
winning en distributie van zout moet regelen in het publiek belang.219 Waarom hij
deze flexibiliteit niet opbrengt ten aanzien van dienstbaarheid en horigheid, hoewel
de vorsten zelf wel alternatieve arrangementen toepassen, is alleen verklaarbaar als
we kijken naar de nadruk die hij legt op de rol van stadsrechten in deze kwestie.
Philips heeft er waarschijnlijk al moeite mee dat de graaf zelf dienstlieden vrij-
spreekt, maar voor hem moet onverteerbaar zijn dat de steden dit bewerkstelligen.
In algemene zin vindt hij dat de steden geen bevoegdheden mogen uitoefenen die in
zijn visie zijn voorbehouden aan de vorst. We komen daar nog uitgebreid op te-
rug.220
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213 De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 162.
214 De Graaf,Oorlog om Holland, p. 401-404.
215 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 43-44.
216 Casus 26,2.
217 Zie hoofdstuk 1.2.
218 Zie § 4.2 in dit hoofdstuk.
219 Zie § 2.1 in dit hoofdstuk.
220 In § 6.1 en 6.4 van dit hoofdstuk en in hoofdstuk 7.
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6.4 Munt en belastingen

6.4.1 Munt, monetair beleid en wissel

De vorst heeft het exclusieve recht op de munt, stelt Philips van Leiden vast. Hij ha-
mert erop dat het muntrecht een belangrijk teken is van de vorstelijke heerschappij.
Het is één van de regalia, zo schrijft hij, waarover alleen de vorst kan beschikken.221

Hij besteedt nogal wat aandacht aan dit recht. De vorst mag de munt de- of revalu-
eren, stelt hij.222 Het recht om munten te slaan mag hij niet overdragen aan particu-
lieren. Zijn onderdanen mogen ook geen munten slaan voor de vorst van een ander
land.223 Valsemunters moeten volgens Philips de doodstraf krijgen.224 De schrijver
van deCura stelt zich ten aanzien van het muntrecht op conform de gevestigde op-
vattingen in zijn tijd.225 Valsemunterij bijvoorbeeld wordt in de middeleeuwen al-
gemeen gezien als een zeer ernstig misdrijf. In het middeleeuwse Beauvais staat er
een wel zeer zware straf op. Valsemunters moeten daar eerst worden gekookt,
voordat ze worden opgehangen, zo schrijft Philippe de Beaumanoir in zijn Les cou-
tumes de Beauvaisis.226 Elders in zijn werk komt men niet of nauwelijks zulke ver-
zwaarde straffen tegen. Zeker in de latere middeleeuwen is executie in ‘de ketel’ ook
de gebruikelijke straf voor valsemunters in de Lage Landen. In het Sticht is dat aan-
toonbaar het geval.227 Overigens lijkt vrij algemeen de beproeving voor de veroor-
deelde enigszins verzacht te zijn door deze niet daadwerkelijk levend te koken,
maar ondersteboven in een ketel kokend water te laten zakken.228

De stellige en strenge bepalingen omtrent het muntwezen in de middeleeuwen
houden verband met het feit dat het betalingsverkeer in die tijd slecht is geregeld.
Elke vorst probeert het geldstelsel in zijn land naar eigen goeddunken in te richten.
In feite concurreren vorstendommen onderling met hun munten en daarbij stuiten
zij op onverbiddelijke economische wetten. Eén van die wetten, de wet van Gres-
ham, zegt dat slecht geld goed geld verdrijft, omdat sterke munten worden opgepot
als er zwakke munten in omloop zijn.229 De wet van Gresham wordt pas geformu-
leerd in de 16de eeuw,230 maar het verschijnsel dat deze economische wet beschrijft
is al bekend in de klassieke oudheid en in de middeleeuwen. De Griekse dichter
Aristophanes (450-385 v. C.) beschrijft het fenomeen in zijn blijspelDe kikvorsen:
‘De oude munten zijn van uitstekend gehalte en zij worden overal aanvaard, zowel
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221 Casus 41,2 en 4.
222 Casus 41,15.
223 Casus 41,13-14.
224 Casus 41,16.
225 Zie ook Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 35.
226 Les coutumes de Beauvaisis, c. 30, § 834-835.
227 Zie Berents,Misdaad in de middeleeuwen, p. 38 en Halbertsma, Zeven eeuwen Amersfoort, p. 23-24.
228 Zie Van Caenegem,Geschiedenis van het strafrecht, p. 165.
229 Van Houtte, Economische en sociale geschiedenis, p. 122-123.
230 De wet luidt ‘Bad money drives out good’ en is van Sir Thomas Gresham (1519-1579), financieel ad-

viseur van koningin Elisabeth i van Engeland en stichter van de Londense beurs.
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in Griekenland als in den vreemde, en nochtans worden ze aan de circulatie ont-
trokken, terwijl we ons in het verkeer bedienen van de slechte, onlangs gesmolten
en gesnoeide koperstukken’.231 Ook de Franse theoloog en veelzijdige geleerde Ni-
colas Oresmius (1325-1382) wijst op het verschijnsel in zijn Tractatus de moneta,
geschreven omstreeks dezelfde tijd als Philips’ Cura. Als de koning van Frankrijk
de waarde van de munt verlaagt neemt hij het risico dat goud en zilver naar andere
landen worden overgebracht. ‘Mensen proberen immers graag hun geld daarheen
te brengen, waar zij denken dat het meer waard is’, schrijft Oresmius.232 In die tijd
lijkt deHollandse graafWillem v, Philips’ broodheer, doordrongen van de juistheid
hiervan. In een ordonnantie uit 1355 bepaalt hij dat er in zijn land schilden geslagen
moeten worden ‘... alsoe ghoet van goude ende van ghewichte als die Vlaemsche
scilde sijn ...’.233 Het Vlaamse schild is in de 14de eeuw een geliefde munt, die ook in
het Hollandse betalingsverkeer intensief wordt gebruikt. Eerder, in 1337, sluit graaf
Willem ii vanHolland enHenegouwen een verdrag met de Brabantse hertog Jan iii
voor het in omloop brengen van een gezamenlijkemuntmet een vast gewicht en een
vaste waarde, die alleen met gemeenschappelijk goedvinden mag worden veran-
derd. Of dit muntverdrag lang standhoudt mag worden betwijfeld. In 1339 sluit
Brabant een muntverdrag met Vlaanderen, waarbij zich later mogelijk ook Hol-
land, Utrecht en Gelre hebben aangesloten.234

De Franse geleerde Nicolas Oresmius schrijft zijn in de vorige alinea genoemde
tractaat mede omdat de Franse koningen in zijn tijd de munt afwaarderen om hun
Honderdjarige Oorlog tegen Engeland te financieren. Oresmius verzet zich tegen
de opvatting dat de vorst naar goeddunken over de munt kan beschikken. Dat zijn
beeltenis op de munt staat wil niet zeggen dat hij aanspraak kan maken op het geld,
maar wel dat het zijn opdracht is de kwaliteit van de munt te waarborgen, meent
hij.235 De Franse geleerde geeft hier letterlijk beeldend aan wat ook Philips van Lei-
dens kijk in het algemeen is op de taak van de vorst: het beheren van rechten niet
voor het eigen, maar voor het publiek belang. Alleen is Oresmius op dit specifieke
punt aanzienlijk fermer dan Philips, die een veel traditionelere kijk op het munt-
recht verkondigt. Toch valt niet uit te sluiten dat Philips impliciet kritiek levert op
de muntpolitiek van de vorst. Zijn opvatting dat de vorst het muntrecht niet mag
overdragen aan particulieren236 is wel in verband gebracht met het overbrengen van
de munt van Dordrecht naar Geertruidenberg tijdens het conflict vanWillem v met
zijn moeder Margareta. In Geertruidenberg zou de munt onder de controle van
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231 Geciteerd in Zimmerman, Politieke economie van Plato tot Marx, p. 43-44.
232 In hoofdstuk 19 van zijn tractaat, dat ook bekend staat als Tractatus de origine, natura, iure et muta-
tionibus monetarum: ‘Homines enim libencius conantur suam monetam portare ad loca, ubi eam cre-
dunt magis valere’. Voor Oresmius zie Zimmerman, Politieke economie van Plato tot Marx, p. 61. Veel
uitgebreider Schefold, ‘Nicolaus Oresmius. Die geldlehre des Spätmittelalters’, Kommentarband
(Vademecum) zur Faksimileausgabe seines Werkes, p. 19-72 en 184-195.

233 De Boer,Graaf en grafiek, p. 177.
234 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 208-209.
235 Tractatus, cap. 5.
236 Casus 41,13.
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Willem van Duivenvoorde zijn gekomen, die daar mogelijk misbruik van heeft ge-
maakt.237 Het is echter ook goed mogelijk dat Philips van Leiden het oog heeft op
een veel structureler probleem. Sinds Willem iii maken de graven, vooral in Hene-
gouwen, gebruik van de diensten van Lombarden als muntmeesters. Deze Lom-
barden delen de winst op de munt met de graaf en hebben zo een stevig eigenbelang
bij diens muntpolitiek. Dat belang kán zijn het slaan van munten van bedenkelijk
allooi en die praktijk van muntverzwakking leidt ook in Holland en Zeeland tot
problemen.238 Daarbij komt nog dat de Lombarden gaan optreden als geldschieters
voor het grafelijke huis. Uiteindelijk leidt dit tot het ontstaan van een consortium
van Lombarden, dat bij herhaling grote geldbedragen leent aan Willem iii en Wil-
lem iv.239 Dat gebeurt vooral in Henegouwen, maar dat heeft zijn weerslag op Hol-
land en Zeeland. In Philips van Leidens tijd is het financiële beheer van de verschil-
lende graafschappen nog niet losgekoppeld. Pas in 1389, zeven jaar na Philips’
dood, worden de financiën van Henegouwen enerzijds en Holland en Zeeland an-
derzijds definitief van elkaar gescheiden. In dat jaar wordt Albrecht formeel graaf
van Holland na het overlijden van de krankzinnig verklaarde Willem v.240

Ook in directe zin blijven de werkzaamheden van het consortium van Lombar-
den niet beperkt tot Henegouwen. In Holland en Zeeland vestigen zich vanaf het
eind van de 13de eeuw eveneens Lombarden, onder andere in Leiden, Delft, Dor-
drecht, Middelburg en Zierikzee.241 Zij verwerven van de graaf het exclusieve recht
om geld te lenen tegen pandstelling en verdere privileges, zoals gehele of gedeelte-
lijke vrijstelling van belastingen. Deze beroepsbankiers van de middeleeuwen be-
kleden kortom een aanzienlijke machtspositie. Er zijn aanwijzingen dat de graaf
deze geldschieters soms terugbetaalt door een deel van zijn inkomsten aan hun af te
staan.242 Dat brengt ons natuurlijk op de rode draad in Philips’ Cura over het af-
staan van rechten. Over het optreden van Lombarden als geldschieters bericht Phi-
lips vrij summier in zijn werk en daarbij verwijst hij niet naar de situatie in Holland
en Zeeland, maar naar die in Utrecht. In die stad opereren Lombarden omstreeks
1375 op basis van een concessie van twintig jaar, deelt Philips mee. De geestelijk-
heid in het Sticht verzet zich tevergeefs tegen deze situatie.243 Heel concreet is Phi-
lips wel over de Hollandse wissel(bank). De graaf mag deze niet afstaan aan parti-
culieren, schrijft hij onder verwijzing naar de constitutie van Frederik i waarin de
regalia worden opgesomd.244 In Philips’ tijd is de wissel gevestigd in Dordrecht.
Zoals we al hebben gezien valt de opbrengst ervan in 1334 in handen van de grafe-
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237 Leupen veronderstelt dit, zij het met de nodige slagen om de arm. Zie zijn Philip of Leyden, p. 223-224.
Voor Willem van Duivenvoorde zie hoofdstuk 2.5.

238 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 203-204.
239 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 39 en 118.
240 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 18
241 Voor details zie ook Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 38-39.
242 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 189-191.
243 Casus 61,31-32.
244 Casus 41,20. De constitutie staat in LF.2,56, waarnaar Philips verwijst. Voor de tekst ervan zie noot

160 in hoofdstuk 2.
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lijke financier Willem van Duivenvoorde, samen met de opbrengst van de tol in
Dordrecht.245 Mogelijk doelt Philips op dit incident, dat echter in zijn tijd al ge-
schiedenis is. Niet uit te sluiten valt daarom dat ook Lombarden het oog hebben la-
ten vallen op de wissel.

Terug nu naar de munt zelf. Dat particuliere muntmeesters de winst op de munt
met de graaf kunnen delen, zoals hiervoor is beschreven, houdt verbandmet het be-
staan van een sleischat als onderdeel van het vorstelijke muntrecht. De sleischat is
het recht van de vorst op een deel, meestal een vast percentage, van de waarde van
nieuw uitgegeven munten. In de praktijk leidt deze sleischat ertoe dat vorsten met
een zekere regelmaat nieuwe munten uitgeven om hun financiën op peil te hou-
den.246 Traditioneel is de muntslag goed voor een substantieel deel van de totale
vorstelijke inkomsten, variërend van 20 tot 70 procent.247 Dat in omloop brengen
van nieuwe munten vergroot de geldhoeveelheid, waardoor de munt minder waard
wordt. De graaf heeft een dubbel belang bij deze praktijk. Niet alleen verwerft hij
directe inkomsten uit de sleischat, ook leidt de geldontwaarding ertoe dat het af-
lossen van openstaande schulden goedkoper wordt voor hem.248 In Holland leidt
deze geldontwaarding in het laatste kwart van de 14de eeuw tot een belangenconflict
tussen steden enerzijds en vorst en plattelandsbewoners anderzijds. Op het platte-
land ligt men niet wakker van een waardevermindering van de munt. Integendeel,
deze maakt het betalen van langlopende pachtsommen goedkoper. De steden daar-
entegen zijn gebaat bij een waardevaste munt in verband met hun handelsactivitei-
ten en het daaruit voortvloeiende internationale betalingsverkeer. Uiteindelijk trek-
ken de steden aan het langste eind. In 1393 wordt de sleischat in Holland vervangen
door een jaarlijkse (vaste) belasting met dezelfde naam. De graaf is dan verzekerd
van inkomsten en verlost van de verleiding om ten behoeve van zijn eigen financiën
nieuwe munten te laten slaan. De steden boeken een dubbele overwinning omdat
deze nieuwe belasting mede wordt opgebracht door de plattelandsbewoners, die
juist gebaat zijn bij waardevermindering van de munt.249 In feite wordt de graaf
door het besluit uit 1393 in een onafhankelijkere positie gebracht als hoeder van de
munt. Het besluit is daarmee een vroege voorloper van de latere oplossing om een
onafhankelijke autoriteit, de centrale bank, te belasten met de munt.

Philips van Leiden maakt deze pragmatische oplossing voor de monetaire pro-
blemen in het laatste kwart van de 14de eeuw niet meer mee. Hij overlijdt in 1382.
Wat hij wel van nabij meemaakt is de teloorgang van het geld in zijn tijd. Hij schrijft
daarover niet in zijn Cura, maar hij blijkt maar al te goed te weten wat er aan de
hand is. Als auteur van de zogenaamde incidentia in het Liber Memorialis van de
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245 Zie § 3.3 in dit hoofdstuk.
246 Van Houtte, Economische en sociale geschiedenis, p. 122.
247 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 34.
248 Om deze reden heeft de muntpolitiek van de graaf grote invloed op zijn geldschieters en schuldeisers.

Zij hebben er belang bij ‘invloed te krijgen’ op dit beleid. Zie Smit,De rekeningen der graven en gra-
vinnen, derde deel, p. 198.

249 De Boer,Graaf en grafiek, p. 187.
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Leidse St Pancras houdt Philips het nageslacht uitgebreid op de hoogte van het wel
en wee van demunt. Jaarlijks maakt hij historische aantekeningen in het register van
dit kapittel, dat hij in 1366 met enkele andere notabelen sticht in zijn geboorte-
plaats.250 Zo schrijft hij in 1369 dat de munt in dat jaar begon te verzwakken ‘door
de raadgevende schraapzucht van sommigen’. De gemeenschap werd hierdoor ern-
stig benadeeld, zo deelt hij mee.251 In 1370 daalt hij diep af in de details als hij in het
kerkregister opnieuw mededelingen doet over de munt. Het muntgeld is wederom
verzwakt, zo schrijft hij. Voor het oude gouden schild, ooit 18 groot waard, moest
in 1367 34 groot worden betaald en nog later ongeveer 50 groot. De graaf (‘die zich
daar zeer over beklaagde’) heeft daarom bevolen de plak252 van 16 penningen te in-
nen voor 12 penningen.253 Dit grafelijke bevel is dus een echte devaluatie, een waar-
devermindering van de munt door bestuurlijk ingrijpen. Een geleidelijke waarde-
vermindering van de munt als gevolg van marktomstandigheden wordt depreciatie
genoemd. Philips maakt melding van dit laatste fenomeen in de incidentia van 1371,
als het zilvergeld volgens de berekening van kooplieden (‘die het goudgeld meer
verkiezen’) nog zoveel meer verslechterd is dat voor het oude Franse schild 27,5
plak moet worden betaald.254 In 1372 en 1373 daalt de koers van de plak verder.
Voor een schild moet dan respectievelijk 29 en 30 plak worden betaald. Philips van
Leiden schrijft in het Liber Memorialis dat in 1373 tevens is besloten tot het slaan
van een nieuwe zilveren munt ter waarde van acht penningen, maar dat ‘vrijwel nie-
mand’ deze wilde accepteren. ‘Het volk vreesde erbij in te schieten, zoals dat eerder
ook al gebeurd was.’255 In 1374 kost een Frans schild 31 plak, zo blijkt uit de inci-
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250 Zie Leupen, Philip of Leyden, p. 53-62.
251 ‘Item hoc anno avarita suadente quorundam attenuari notabiliter cepit moneta in quo facto communi-

tas valde fuit gravata’. Geciteerd in De Boer, Graaf en grafiek, p. 179. De Boer tekent hierbij aan dat
de opmerkingen van een ‘onbekende auteur’ zijn, maar dat weerspreekt Leupen in zijn Philip of Ley-
den, nt 397 bij p. 148. Dat Philips de auteur is wordt met een grote mate van waarschijnlijkheid aan-
getoond door Leupen. Zie Philip of Leyden, p. 56. HetLiberMemorialis, zo genoemd door Philips zelf
in casus 13,7 van de Cura, wordt in het Leidse gemeentearchief bewaard als registrum antiquum A en
staat ook bekend als hetMemoriale A van de Leidse Pancraskerk. Het is het oudste register van de St
Pancras. De incidentia in dit Memoriale zijn uitgegeven door H.G. Hamaker. Zie zijn ‘Historische
aantekeningen in het Memoriale Fautorum Capituli Sti. Pancratii te Leiden, 1367-1408’ in Bijdragen
voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6 (1870), p. 126-143. De hier geciteerde inciden-
tia zijn ontleend aan de weergave en vertaling in De Boer,Graaf en grafiek, p. 179-180.

252 De plak wordt als nieuwe zilveren munt geïntroduceerd in de tweede helft van de jaren zestig van de
14de eeuw in Holland, Gelre en het Sticht vanwege de ernstige ontwaarding van de groot. Zie De Boer,
Graaf en grafiek, p. 178.

253 ‘Item hoc anno moneta pecuniarum iterum erat deteriorata quare antiquum scutum aureum, quod ab
initio valuit xviii grossos et sub anno sexagesimoseptimo valuit xxxiiii grossos, tunc inciperet valara
fere quinquaginta grossos, ita quod comite nimium de hoc conquerente placka sedecim denariorum
pro xii denariis iussa est recipi.’

254 ‘… sedmoneta argentea etiam rationemarcatorum, qui aureammonetam plus diligebant, in tantum ad-
huc deteriorata exstitit, quod antiquum scutum de Francia solveret vigintiseptem plackas cum dimidia’.

255 ‘Insuper suasu quorundam nescio quorum iniquorum fabricata exstitit adhuc nova moneta argentea,
que taxabatur pro octo denariis, quam nullus pene reicipere libenter voluit, quia populus per eam de-
cipi timuit propter deceptiones precedentes’. De Boer brengt deze munthervorming in verband met
besluitvorming over de invoering van een nieuwe groot van 26 juli 1373. Zie zijn Graaf en grafiek, p.
179-180
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dentia, maar in 1375 blijven mededelingen achterwege, als de munt zich tijdelijk
stabiliseert. Tijdelijk, want in 1376 zet de depreciatie weer door, maar dat jaar deelt
de auteur in het Liber Memorialis mee dat verdere aantekeningen zullen uitblijven
‘omdat dit slechts afkeer en neerslachtigheid zou verwekken’.256

Op één plaats in zijn Cura spreekt Philips van Leiden zijn afschuw uit over de
praktijk van muntverzwakking.257 Hij eist optreden tegen mensen die financiële
verplichtingen aangaan in goed geld en deze later, als het geld is verzwakt, willen
aflossen in de nieuwe, slechtere munt. Elders in zijn werk eist hij optreden – met de
doodstraf nog wel – tegen onderdanen die zich verzetten als de vorst de munt wil
revalueren of devalueren.258 Beide eisen ketsen af op de bestaande praktijk in de
middeleeuwen. In muntordonnanties worden steeds de wisselkoersen vastgelegd
voor nieuw uitgegeven munten. In de praktijk wordt de koers echter gewoon be-
paald door het marktmechanisme van vraag en aanbod.259 Op monetair gebied kan
de graaf regelen wat hij wil, uiteindelijk zijn het marktkrachten die de dienst uit-
maken. Zelfs pogingen van de graaf om zijn ambtenaren actief te laten optreden te-
gen overtreders van de muntordonnanties blijven zonder gevolg.260

6.4.2 Belastingen en heffingen

Philips van Leiden betoogt dat in Holland en Zeeland niemand, hoe machtig ook,
behalve de graaf recht heeft op heffing, bijstand of bede.261 Geen twijfel mogelijk,
hier gaat het om belastingheffing. De belangrijkste middeleeuwse belasting is de
‘bede’ (preces), meer in het bijzonder de gefixeerde variant daarvan, de ‘jaarbede’ of
het schot.262 In 1342 draagt graaf Willem iv zijn baljuwen op te voorkomen dat het
schot in omvang afneemt, omdat het gaat om ‘syn outste recht, ende sine outste heer-
lichede’.263 Philips van Leiden rekent de belastingheffing (tributum) tot de regalia,
zo blijkt uit een beperkte opsomming van hoogheidsrechten in zijnCura.264 Philips
geeft hiermee een aanvulling op de befaamde constitutie van keizer Frederik over
de regalia, want daarin worden belastingen niet genoemd.265
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256 ‘… cum non possit alius generare nisi tedium et merorem’. Mogelijk zijn deze woorden nog geschre-
ven door Philips van Leiden, maar niet uit te sluiten valt dat een wat minder actieve opvolger van hem
hier het bijhouden van het Liber Memorialis overneemt. Het is evident dat Philips niet de auteur kan
zijn van alle incidentia in het kerkregister. De historische mededelingen lopen nog door tot 1408, ter-
wijl Philips in 1382 overlijdt.

257 Casus 28,7.
258 Casus 41,15.
259 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 59.
260 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 87.
261 Casus 43,16: ‘… exactionem, subventionem vel preces …’
262 Deze vaste belasting komt in de grafelijke rekeningen onder verschillende, veelal regionaal bepaalde

namen voor. In navolging van Bos-Rops zal hier steeds de term ‘schot’ worden gebruikt. Zie Graven
op zoek naar geld, p. 24.

263 Van Mieris,Groot charterboek ii, p. 671 (16 december 1342).
264 Casus 41,4, waarin hij naast de belastingheffing ook noemt munt, tol, zout, waterwegen, de wind en

de hoge jurisdictie (merum imperium).
265 Zie § 3.3 in dit hoofdstuk.
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Het recht van de Hollandse graaf op schot bestaat al in de 12de eeuw, zo blijkt uit
een oorkonde van 1199. Daarin bepaalt graaf Dirk vii dat de abdij van Rijnsburg de
beschikking krijgt over schotvrije grond inWalcheren, in ruil voor grond en het ge-
recht in Aalsmeer. Tevens bepaalt de graaf dat bewoners van goederen van de abdij
voortaan een vijfde deel van het schot in Noordwijk moeten opbrengen.266 Helder
blijkt hieruit wat de aard is van het schot. De belasting drukt formeel op de grond,
maar is overigens een persoonlijke belasting. Philips van Leiden geeft er blijk van
deze aard van het schot onrechtvaardig te vinden. Hij verzet zich tegen het ontstaan
van schotvrijdom voor ingezetenen die van het platteland naar de stad trekken en
poorter worden.267 Met een rekenvoorbeeld laat hij zien wat er gebeurt. Het schot
is een vaste belasting en als iemand niet meer schotplichtig is omdat hij zich in een
stad vestigt moet zijn vrijvallende portie worden opgebracht door de achterblijvers
op het platteland. Dit is schadelijk voor zowel de respublica als voor de belasting-
plichtigen die voor een hoger bedrag worden aangeslagen, zo betoogt Philips. Ter
voorkoming van misverstanden moeten we voor ogen houden dat poorters formeel
wel degelijk schotplichtig zijn, maar daar in de praktijk weinig van merken. De stad
als geheel wordt door de graven aangeslagen voor het schot en betaalt daarvoor een
bepaald bedrag uit de stadskas. Poorters betalen, anders dan de schotplichtigen op
het platteland, dus geen persoonlijke bijdrage aan de graaf.268 Dat moet in financië-
le zin voordeliger zijn geweest, anders zou het probleem van deze zogenaamde bui-
tenpoorterij niet zijn ontstaan.

Het probleem is in zijn volle omvang bekend in Philips’ tijd. In 1340 doen de in-
woners van het Westambacht (Den Haag) hierover hun beklag. Zij signaleren re-
gelrecht misbruik nu ‘dat somme van hueren bueren, van haren scotbaerlude poer-
teren geworden sien om hoir land van dien scote te vryen’.269 Bij herhaling trachten
graven deze zogenaamde ‘buitenpoorterij’ te beperken, maar uiteindelijk, tegen het
einde van de 14de eeuw, lijken zij de praktijk althans gedeeltelijk te legaliseren. Wil-
lem v bewerkstelligt in 1355 nog dat Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Rotter-
dam, Schiedam en Alkmaar toezeggen er geen lantpoorters meer op na te zullen
houden. Na onderhandelingen met de vorst verlangen de steden van hun poorters
dat zij binnen de stad wonen, met uitzondering van zes weken in het voorjaar en
zes weken tijdens de oogst. Dan mogen zij op het platteland wonen.270 Niettemin
krijgen bijvoorbeeld Dordrecht en Woerden in 1395 van graaf Albrecht het recht
om toch buitenpoorters te hebben. Het verschijnsel lijkt niet te stuiten in een tijd
dat de omstandigheden voor de landbouw verslechteren en het zijn van poorter –
zij het ook op afstand van de stad – financiële voordelen biedt.271 Het oneigenlijke
arrangement kan voor beide betrokken partijen, de stad en de buitenpoorter, zeer
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266 Koch,Oorkondenboek i, nr 238. Zie ook Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 17-18.
267 Casus 22,3-5.
268 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 44-45.
269 Van Mieris,Groot charterboek ii, p. 641 (10 juli 1340).
270 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 27.
271 De Boer,Graaf en grafiek, p. 137 en 151.
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lucratief zijn. Leiden bijvoorbeeld zal niet ongelukkig zijn geweest met de inschrij-
ving in 1372 van ridder Bartholomeus van Raaphorst als poorter. Hij wordt aange-
slagen voor een jaarlijkse bijdrage aan de stadskas van 500 pond, het allerhoogste
bedrag in de Leidse schotboeken uit de tweede helft van de 14de eeuw. In die tijd be-
taalt gemiddeld zo’n driekwart van de Leidse poorters minder dan 30 pond per jaar
aan de stadskas.272

Naast de vaste jaarbede kan de graaf recht doen gelden op een buitengewone bede
in bijzondere omstandigheden. Volgens Philips van Leiden bestaat in Zeeland de
verplichting deze bede te betalen in een aantal gevallen, waaronder de overduidelij-
ke noodzaak tot landsverdediging.273 In Holland ligt de situatie gecompliceerder en
is de graaf voor buitengewone beden in feite aangewezen op de medewerking van
steden en het platteland. De bede heeft hier haar oorspronkelijke karakter behou-
den. De vorst moet erom vragen en zijn onderzatenmoeten erin bewilligen. In door
de graven verleende stadsrechten aan Hollandse steden wordt daarom wel vastge-
legd onder welke buitengewone omstandigheden de steden verplicht zijn bij te dra-
gen in de bede. Ook wijkt de graaf om deze reden onder buitengewone omstandig-
heden uit naar het heffen van ‘morgengeld’. Dat is geen persoonlijke belasting, maar
een heffing op grondbezit waarvan niemand is uitgezonderd, ook niet de adel of de
geestelijkheid.274 Normaliter zijn geestelijken en welgeborenen wel vrijgesteld van
het meebetalen aan bedes. Philips van Leiden meent overigens dat deze groepen in
buitengewone omstandighedenwelmoeten bijdragen naar vermogen.275Hij is daar-
mee wat voorzichtiger dan zijn tijdgenoot Lucas de Penna, die stelt dat de hele ge-
meenschap, inclusief de geestelijkheid, moet bijdragen aan het publiek belang dat
door de vorst wordt verdedigd. Hij motiveert dit door erop te wijzen dat de clerus
en kerkelijke bezittingen uiteindelijk worden verdedigd door het wereldlijke
zwaard van de vorst.276 Lucas verklaart álle privileges ongeldig die vrijstelling verle-
nen van het medefinancieren van de publica utilitas, ook die voor de kerk. Er valt
niet aan te tornen, meent hij.277 Hij verwijst hierbij naar het canonieke recht, naar de
vaststelling van Gratianus dat men de keizer moet geven wat des keizers is.278

Terug naar de situatie in Holland en het morgengeld, waarop de graaf dan in ar-
ren moede maar een beroep doet. Oorspronkelijk is dat morgengeld bestemd voor
de waterstaat, maar in 1347 wordt het geheven om de vesting Woerden te verster-
ken in verband met de oorlog tegen het Sticht na het overlijden van Willem iv.279

Philips van Leiden deelt mee dat alle grondbezitters verplicht zijn tot betaling van
deze morghenpenninck (zo schrijft hij met een zeldzame gebruikmaking van een
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272 De Boer,Graaf en grafiek, p. 156-157.
273 Casus 43,14: ‘nisi evidentissima urgeret necessitas patriae defendendae’.
274 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 42-45.
275 Casus 6,7-8 en casus 12,4-5
276 Commentaar op C.10,18,1 en C.11,46,1. Zie ook Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 84-87.
277 Commentaar op C.10,48,2: ‘… Et hoc est de iure naturae …’.
278 C.23,q.8,c.20: Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo.
279 Fruin, ‘Over Philips van Leiden en zijn werk’, p. 146. In de ‘Inleiding’ bij de uitgave van de Cura uit

1915 staat dit op p. l. Zie ook Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 44-45.
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woord in de landstaal). Door toedoen van leden van de grafelijke raad mislukt deze
opzet, zo schrijft hij ook. In een uitgebreide tirade legt hij de schuld voor de wei-
nig succesvolle oorlog bij deze raadsleden, die uit zijn op eigen gewin.280

Behalve uit het door de inwoners op te brengen schot bestaan de baten voor de
graaf uit inkomsten uit onroerende zaken als land, hofsteden en molens en uit ver-
schillende heffingen. De graaf wordt conform de gevestigde opvatting in de mid-
deleeuwen geacht te leven van de opbrengsten van zijn domein. De grens tussen op-
brengsten met een publiek en met een particulier karakter is hier vaag. Zo beschikt
de vorst over rechten uit jacht, visserij en bossen en over heffingen als marktgelden,
tolgelden, accijnsen en ‘tienden’. Deze opbrengsten zijn terug te vinden in de reke-
ningen van de grafelijke rentmeesters. Ook geniet de vorst opbrengsten uit boeten
en verbeurd verklaarde goederen. Het deels publieke karakter van deze inkomsten
komt tot uiting in het beheer ervan, want dat ligt bij baljuwen en schouten, beamb-
ten die namens de graaf optreden als bestuurder en gerechtelijk functionaris.281 Phi-
lips van Leiden brengt het recht van de graaf op dit soort heffingen doorgaans in
verband met het belang van de fiscus en neigt dus naar de opvatting dat zij primair
een publiek karakter hebben, al werkt hij op dit punt zeker geen sluitend systeem
uit.282

In het verlengde van de directe belastingheffing ligt de heffing door de graaf van
accijns, zoals men dat in de middeleeuwen al noemt, bijvoorbeeld op het brouwen
van bier. Zowel de inning van deze ‘gruit- en hopgelden’ als die van de nog te be-
handelen ‘tienden’ blijkt niet zelden verpacht te zijn aan particulieren. Zij nemen
het recht op inning over van de (grafelijke) rentmeester en betalen daarvoor een
pachtsom. In de praktijk gaat hiermee het recht van de graaf echter niet verloren.
De overeenkomst tussen rentmeester en pachter wordt namelijk gesloten voor een
beperkte tijd, doorgaans een jaar, en is ‘niet voor langere tijd gefixeerd’.283 Ook de
heren van Blois volgen deze werkwijze. Zij houden het recht op gruit- en hopgel-
den ‘ongedeeld in handen’, maar laten de inning van deze gelden door hun rent-
meester ‘jaarlijks’ verpachten.284 De terminologie in de bronnen laat geen ruimte
voor onduidelijkheid: het gaat om tijdelijke verpachting. Zo vermeldt de rentmees-
tersrekening voor Schoonhoven uit 1371: item had Roelof die Huulre den hoppe
asijns ghehuert tScoenhoven int jaer LXXI….285

In het algemeen kan deze wijze van domeinbeheer Philips’ goedkeuring wegdra-
gen, want hij uit zich er niet of nauwelijks kritisch over. Een specifiek aspect van
het domeinbeheer, de weiderechten, komt in zijnCura slechts terloops aan de orde.
Hij schrijft dat het tarief, de pensio, voor de weiderechten bij Haarlem vanouds
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280 Casus 73,3-9.
281 Smit,De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 180. Bos-Rops,Graven op zoek naar geld,

p. 21-23.
282 Zie hiervoor ook hoofdstuk 5.5 en 5.6.
283 De Boer,Graaf en grafiek, p. 273-275. Het citaat staat op p. 275.
284 De Boer,Graaf en grafiek, p. 280-281.
285 De Boer,Graaf en grafiek, p. 290.
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vastligt en door de graaf niet kan worden verhoogd.286 Als er in Philips’ ogen wel
iets fout gaat maakt hij daar niet mis te verstaan melding van. Zo wijst hij erop dat
de vergierroede in Dordrecht uit handen van de graaf is geraakt.287 De vergierroede
– of virga in Philips’ beschrijving – is de stok waarmee tegen betaling wijnvaten
worden gepeild. Het is volgens hem een recht waarmee zeggenschap wordt uitge-
oefend en waarmee geldelijk gewin wordt behaald en dat dus voor de graaf behou-
den moet blijven. Sinds 1326 is het recht op deze vergierroede in handen van nie-
mand minder dan Willem van Duivenvoorde. In 1334 krijgt hij ook nog eens de
beschikking over de opbrengst van tol en wissel in Dordrecht. Dit in ruil voor een
geldlening aan de graaf.288

Philips van Leiden noemt daarnaast enkele overige inkomsten voor de fiscus, die
in de middeleeuwen niet onomstreden zijn. Het gaat om het recht op onbeheerde
goederen in het algemeen, waarvan Philips er twee expliciet noemt: het recht op na-
latenschappen waarvoor geen erfgenaam beschikbaar is en het recht op strand-
vond.289 Philips brengt deze rechten in verband met de fiscus en het belang van de
respublica en doet dat in de eerste casus van zijn Cura, waarin ook de stelling staat
dat de vorst geen afstand kan doen van bepaalde rechten. Hij zet daarmee direct de
toon van zijn tractaat, want het middeleeuwse recht op onbeheerde goederen is ook
later nog wel een ‘roofstelsel’ genoemd. ‘In de middeleeuwen was er neiging bij de
landsheren, zich de verloren goederen (épaves) toe te eigenen (verbeurd te verkla-
ren), zonder er zich om te bekommeren, of de eigenaar zich had aangemeld of zou
aanmelden om het verlorene terug te krijgen. (…) Reeds in de middeleeuwen kwam
langzamerhand een mildere, humanere regeling dit roofstelsel vervangen.’290 In de
Cura kondigt zich dat al aan. Over goederen uit strandvond kan de graaf pas be-
schikken een jaar nadat de betreffende schipbreuk zich heeft voorgedaan, stelt Phi-
lips. En nalatenschappen kan hij pas opeisen vier jaar nadat zij zijn opengevallen.291

Het recht op ‘tienden’ is eigenlijk een verhaal apart en heeft met belastingheffing
niets te maken. Het is een recht, verbonden aan het zijn van grondeigenaar. Deze
grondeigenaar heeft het zakelijke recht om een vast deel, doorgaans een tiende, op
te eisen van de gewassen die anderen verbouwen op zijn grond en van het vee dat
zij er telen. Dit van oorsprong kerkelijke recht is later ook in handen gekomen van
wereldlijke heersers en van rijke particulieren.292 In het geval van de graaf betekent
dit recht dat elke elfde korenschoof op land dat hij tot zijn domein kan rekenen
voor hem is. Met de inning zijn de grafelijke rentmeesters belast. Ook andere tiend-
gerechtigden laten hun recht effectueren door rentmeesters. Dat geldt bijvoorbeeld
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286 Casus 43,19.
287 Casus 78,16.
288 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 195-196. Zie ook § 3.3 en § 4.1 in dit

hoofdstuk.
289 Casus 1,2 en 1,11 e.v.. Onbeheerde goederen worden als ‘bona vacantia’ genoemd in de Constitutio de

regalibus. Voor de tekst van de constitutio zie voetnoot 160 in hoofdstuk 2.
290 Citaten uit De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 92.
291 Respectievelijk casus 1,11 en 1,19.
292 De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nrs 149-158.
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voor de heren van Blois en de abdij van Egmond. Al deze tiendheffers laten hun
rentmeesters de ingezamelde korentienden verkopen, met uitzondering van een
deel dat bestemd is voor de eigen consumptie van het huis van de graaf, de heer of
het klooster.293 Tienden zijn een belangrijke bron van inkomsten. Graaf Willem iii
bijvoorbeeld streeft actief naar het verwerven van nieuwe tienden. Zo koopt hij in
1310 alle tienden die de Utrechtse St Pieterskerk bezit in Zeeland.294

6.4.3 Lijfrenten

We hebben al gezien dat Philips van Leiden voorbijgaat aan het feit dat in zijn tijd
de meerderheid van de belastinginkomsten helemaal niet wordt aangewend voor de
behartiging van het publiek belang. Zo’n 60 procent van de grafelijke inkomsten
wordt gebruikt voor instandhouding van de ‘herberg’, zoals de grafelijke hofhou-
ding wordt genoemd.295 Verondersteld mag echter worden dat dit gegeven Philips
niet ontgaat. Hij houdt namelijk een opmerkelijk pleidooi voor het verbreden van
de grondslag voor de fiscale inkomsten. We zullen in een volgende paragraaf nog
zien dat hij zeer huiverig is voor de manier waarop de graaf geld pleegt te lenen.
Maar het verkopen van lijfrenten aan burgers acht Philips gerechtvaardigd, zo blijkt
uit deCura. Wemoeten hierbij aantekenen dat het verkopen van lijfrenten geen spe-
cifiek grafelijk recht is. Het is een financieel instrument waarmee zaken bekostigd
kunnen worden. Ook steden en zelfs particulieren kunnen hun toevlucht nemen tot
dat instrument. We behandelen het hier omdat Philips van Leiden het instrument
van de lijfrenten naar voren schuift als alternatief voor andere financieringswijzen –
vooral de nog te behandelen leningen op ambten – die hij schadelijk acht voor het
publiek belang.

Lijfrenten bestaan in de middeleeuwen uit een vaste periodieke, vaak jaarlijkse,
uitkering aan een persoon, zolang deze in leven is. De uitkering wordt verstrekt
door een vorst of een stadsbestuur in ruil voor een bedrag ineens dat de begunstig-
de aan deze bestuurders verstrekt. Het voordeel dat de geldschieter – de ‘koper’ van
een lijfrente – kan behalen als hij een lang leven geniet, weegt voor Philips op tegen
het risico dat deze neemtmet de inzet van zijn vermogen.296 Een krachtige uitspraak
die in 1425, bijna 45 jaar na Philips’ dood, de officiële zienswijze wordt van de kerk.
In een dan verschijnende pauselijke bul worden overeenkomsten over lijfrenten
toegestaan, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden
is dat rente en koopprijs in een redelijke verhouding staan. Belangrijk is dat de kerk
dan stelt dat lijfrentecontracten niets te maken hebben met een lening (mutuum),
omdat bij de koop van een lijfrente geen verplichting bestaat de hoofdsom terug te
storten.297 Philips van Leiden ziet dat eerder al zo. Hij bezigt, schrijvend over lijf-
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293 De Boer,Graaf en grafiek, p. 213-216.
294 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 71.
295 Zie hoofdstuk 5.6.
296 Casus 3,16-17.
297 VerLoren van Themaat,Oude Dordtse lijfrenten, p. 10-11.
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renten, niet de termmutuum, maar rept van het kopen (emere) van lijfrenten (redi-
tus ad vitam).298

Leningen worden in de middeleeuwen op grote schaal aangegaan, maar staan in
een kwaad daglicht vanwege het kerkelijke verbod op het heffen van rente. Dit al
langer bestaande verbod op rente of ‘woeker’ wordt nog eens officieel bevestigd op
het derde Lateraans Concilie van 1179. Lijfrenten nemen, mede vanwege dit ver-
bod, een grote vlucht vanaf het einde van de 13de eeuw. In de 14de eeuw gaan cano-
nieke rechtsgeleerden zich daarom intensief met het verschijnsel bezighouden.299

Ook voor Philips van Leiden is de kwestie actueel, omdat Willem iv in 1345 lijf-
renten verkoopt, mogelijk vooral aan burgers van Vlaamse steden. In Vlaanderen
maakt men dan al langer gebruik van dit financieringsinstrument. De Hollandse en
Zeeuwse steden Dordrecht, Zierikzee, Middelburg, Delft, Leiden enHaarlem staan
in 1345 borg voor de betaling van de renten en verwerven ‘alrehande scone goet’ van
de graaf als zakelijke zekerheid in onderpand.300 Zo staat het in de oorkonde die in
juni 1345 is uitgevaardigd ‘up die weyde voir Uytrecht’, waar Willem gewoontege-
trouw weer eens op veldtocht is. Aan te nemen valt dat de lijfrentecontracten be-
doeld zijn ter financiering van zijn oorlog tegen het Sticht.301

Philips van Leidens pleidooi voor lijfrenten betreft een voor zijn tijd en land dus
betrekkelijk nieuw fenomeen, waarvan hij vindt dat de graaf er zijn voordeel mee
moet doen. Wat Philips niet voorziet is dat de periodiek uit te betalen lijfrente (lijf-
pensie) op langere termijn de grafelijke rekeningen behoorlijk kan belasten. Uitke-
ringen voor de in 1345 verkochte lijfrentecontracten zijn tegen het eind van de 14de

eeuw nog terug te vinden in de rekeningen. Graaf Albrecht zal zich in het begin van
de 15de eeuw gedwongen zien geld te lenen van zijn ambtenaren om de schulden,
mede veroorzaakt door deze uitkeringen, te dekken. Mogelijk trekt Albrecht hier-
uit de les dat hij in elk geval geen nieuwe lijfrentecontracten moet uitgeven om de
tekorten te dekken, want zulke nieuwe emissies zijn tijdens zijn regeerperiode in de
bronnen niet te vinden. Pas zijn opvolger Willem vi gaat hiertoe aantoonbaar weer
over vanaf 1405.302

De wijze waarop Philips van Leiden lijfrenten legitimeert wordt nog eeuwen la-
ter, in 1601 herhaald door Paulus Busius (Buis), al heeft deze heel wat meer woor-
den nodig dan Philips. Busius wijdt een compleet hoofdstuk van zijn boek aan de
vraag of lijfrenten zijn toegestaan.303 Anders dan Philips beschrijft Busius, later
hoogleraar geworden aan de universiteit van Franeker in Friesland, ook een me-
thode om hoogte en prijs van de lijfrente te berekenen. Zeven decennia later, in
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298 Casus 3,16. Zie ook casus 61,31, waar hij schrijft dat lijfrenten verkocht worden: ‘Vendidit namque ci-
vitas plurimos ad vitam reditus …’.

299 VerLoren van Themaat,Oude Dordtse lijfrenten, p. 10.
300 Voor dit verwerven van zakelijke zekerheid in de middeleeuwen zie § 5.2 in dit hoofdstuk over het

‘verpanden’ van ambten.
301 VerLoren van Themaat, Oude Dordtse lijfrenten, p. 9. De desbetreffende oorkonde is als bijlage op-

genomen in dit werk, op p. 93-94, en wordt daar foutief toegeschreven aan Willem v.
302 Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 39-40, 93-94 en 128-131.
303 Zie Busius’ Tractatus de annuis reditibus libris duobus explicatus, Liber Primus, Caput 8.
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1671, maakt Johan de Witt van dat laatste nog veel meer werk. Hij laat statistiek en
kansrekening los op het fenomeen lijfrente. In zijn Waerdye van lyf-renten naer
proportie van los-renten vergelijkt DeWitt lijfrenten met traditionele leningen. Ge-
bruikelijk in zijn tijd is een rente van vier procent voor leningen. DeWitt toont aan
dat bij gelijk geleend bedrag een rente van vier procent voor een gewone lening
evenveel oplevert als een lijfrente tegen 6,25 procent. De zuinige Hollandse raad-
pensionaris bewijst zijn land daarmee een dienst, want in zijn tijd keert de overheid
meer dan zeven procent uit op lijfrenten. Johan de Witt gaat tegenwoordig door
voor de grondlegger van het actuarieel rekenen en daarmee voor de vader van het
huidige, geavanceerde pensioenstelsel. Op die reputatie valt niets af te dingen, maar
er valt wel op te wijzen dat De Witt een verre aartsvader heeft in de persoon van
Philips van Leiden.

6.5 Bestuur, rechtspraak en ambten

6.5.1 Pax et iustitia

Het publiek belang is in de middeleeuwen aanvankelijk beperkt tot twee hoofdza-
ken. Dat zijn het waarborgen van de vrede, zowel intern als door militaire verdedi-
ging van het land, en de rechtspraak. Pax et iustitia vormen het bestaansrecht van
de zich in de middeleeuwen ontwikkelende staat.304 Het middeleeuwse iustitia
moeten we ruim definiëren. Het omvat niet alleen rechtspraak maar ook wetgeving
en bestuur. De in dit verband zo belangrijke hoge jurisdictie of hoge justitie is een
van de voornaamste regalia. Zij valt samen met het merum imperium, dat oor-
spronkelijk het vorstelijke recht behelst om te beschikken over leven en dood. Ju-
risdictie wordt door Odofredus gedefinieerd als de aan vorsten toekomende macht
om recht te spreken en de wet te stellen.305 Odofredus (†1265) is een van de laatste
bekende glossatoren, die doceert aan de universiteit van Bologna. In zijn werk geeft
hij ook definities voormerum imperium enmixtum imperium, de hoge en lage jus-
titie. Alleen de hoge justitie behelst het recht om de doodstraf op te leggen.306

In Philips’ Cura wordt veel aandacht geschonken aan het belang van pax et ius-
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304 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 147. Zie ook Immink, De wording van staat en souvereini-
teit in de Middeleeuwen, p. 23 en 63.

305 Commentaar op D.2,1,3: ‘Iurisditio est quedam potestas non dico summa vel medio de publico intro-
ducta, cum necessitate iudicandi, iurisdicendi et equitatis statuende, ac iudicis dandi permissa licentia
... dixi quod iurisditio est ... de publico introducta quia iurisditio conceditur a principe non a privatis’.
Zie Leyte,Domaine et domanialité publique, p. 84.

306 Commentaar op D.2,1,3: ‘... merum imperium est summa potestas de publico introducta penam infe-
rens capitalem ...’ en ‘... mixtum imperium est quedam media potestas de publico introducta partim ex
iurisdictione collecta ...’. Zie Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 85. Het feit dat hoge en lage
justitie al in het geleerde recht van de 13de eeuw worden gedefinieerd is in de eigentijdse literatuur nog
niet algemeen bekend. Reynolds bijvoorbeeld schrijft dat men er in die tijd nogal ongericht mee om-
ging en de termen niet helder omschreef. Zie Fiefs and Vassals, p. 290.
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titia. Vooral op het tweede gebied
wenst hij fors te vernieuwen. In alge-
mene zin beklemtoont Philips op ver-
schillende plaatsen in zijn werk het be-
lang van verdedigingswerken, zoals
kastelen en stadsmuren, en van de
(hoge) jurisdictie. Zulke zaken moeten
tot de directe invloedssfeer van de
vorst blijven behoren. Ook gaat hij uit-
gebreid in op de heervaart307 en betoogt
hij dat niemand zich door een privilege
kan onttrekken aan deze verplichting
tot militaire bijstand aan de vorst.308

Dat is een stevige opvatting, want in de
14de eeuw ontstaat het verschijnsel dat
de heervaartplicht wordt afgekocht.309

Philips oefent onverholen kritiek uit
op de situatie in eigen land. Hij betoogt
dat in Holland en Zeeland buiten de
graaf niemand, hoe machtig ook, er een
eigen gevangenis of leger op na mag
houden. Deze rechten zijn uitsluitend
aan de graaf voorbehouden, voegt hij er

voor alle duidelijkheid nog aan toe.310 Met de ‘eigen gevangenis’ duidt Philips op de
hoge jurisdictie, de berechting van misdrijven waarop een lijfstraf of de doodstraf
staat. Deze hoge rechtspraak is in principe voorbehouden aan de landsheer, die er
zijn baljuwsgerechten mee belast. Op het niveau van de ambachten wordt uitslui-
tend de lage rechtspraak uitgeoefend. Deze lage jurisdictie betreft vergrijpen waar-
op hooguit geldboetes tot een bepaald bedrag staan. Toch gaan ook sommige heer-
lijkheden (de zogenaamde ‘hoge’ heerlijkheden) prat op de hoge jurisdictie. Ze
symboliseren deze macht met een eigen galg en een eigen gevangenis.311

Met de door Philips gelaakte particuliere legers lijkt het in Holland te zijn mee-
gevallen. Aan het eind van de 14de eeuw moeten de gezamenlijke Hollandse edelen
in het kader van de heervaart zo’n 700 gewapende mannen kunnen leveren, de Hol-
landse steden samen 5000. Het grootste contingent (100 man) is toebedacht aan de
heer van Arkel. Verder bestaan de contingenten uit vier tot tien man (voor zo’n
tweederde van alle edelen) tot 40, 50 of 60 man voor een klein aantal hoge edelen.312
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307 Zie voor de heervaart ook § 3.4 in dit hoofdstuk.
308 Casus 12,4.
309 Zie Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 46-47, 99-103, 143-146, 179-182, 217-220 en 237.
310 Casus 43,16.
311 Janse, Ridderschap, p. 152-153.
312 Janse, Ridderschap, p. 296.

Tekening van een ridder in de marge van een
Hollandse tresoriersrekening uit 1368-1369.
(Algemeen Rijksarchief).
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Verondersteld mag worden dat van ‘staande legers’ geen sprake is en dat het vereis-
te aantal mannen alleen in het kader van een heervaart wordt opgetrommeld. Per-
manent omringd met een groot contingent eigen soldaten zijn Hollandse edelen in
de dagelijkse praktijk niet. Uit een rekening van 1373 blijkt dat Jan van Blois – een
zeer machtig edelman – jaarlijks een wedde betaalt aan 32 dienaren, onder wie één
kruisboogschutter en vier wachters.313 Philips’ klacht over eigen legers heeft dan
ook vrijwel zeker betrekking op Zeeland. Daar raken heren en hun volgelingen re-
gelmatig onderling slaags. In zijnCura beklaagt Philips zich erover. Hij schrijft dat
de deugdzaamheid in Zeeland is verdwenen omdat velen het land aantastenmet hun
onwettige optreden.314 De Zeeuwse Keur van Floris de Voogd getuigt van die si-
tuatie in Zeeland en bevat tal van bepalingen die het krijgsgeweld op de eilanden
moeten beteugelen. Als Margareta van Beieren zich in 1351 opmaakt voor de oor-
log tegen haar zoon Willem (v) moet zij in Zeeland eerst een einde maken aan een
al sinds 1347 bestaande vete tussen de invloedrijke geslachten van de Borselens en
de Haamstedes aldaar. Margareta doet uitspraak om wraakacties over en weer te
beëindigen nadat Arnoud vanHaamstede enWolfert, bastaard van Borselen, het le-
ven hebben gelaten in het conflict.315

Philips kan ook zeer wel duiden op de verschrikkingen die particuliere legers op
grote schaal in Frankrijk aanrichten. Hij is daar zelf getuige van. Deze legers, ge-
vormd door tijdelijk werkloos geworden militairen, plunderen het land na de gro-
te nederlaag van de Franse koning en zijn ridders in de slag bij Poitiers in 1356. In
1357 raast één van deze bendes door de Provence. Het is het privéleger van de Fran-
se aanvoerder Arnaut de Cervole, bijgenaamd de ‘aartspriester’ omdat hij ooit een
kerkelijk beneficium wist te verwerven. In Avignon in de Provence slaat hij de slag
van zijn leven. Paus Innocentius vi voelt zich zo onveilig met Arnauts leger van cir-
ca 2000 man in de buurt dat hij de ‘aartspriester’ ontbiedt in het pontificale paleis.
Arnaut wordt daar onthaald als een vorst, ontvangt absolutie voor al zijn zonden
en 40.000 écu op voorwaarde dat hij het gebied verlaat. In 1361 moet de paus zijn
schatkist opnieuw openen, dan om de bende van de Engelsman Sir John Hawk-
wood af te kopen. Diens leger bestaat uit 3500 ruiters en een voetvolk van 2000
man. Innocentius’ opvolger als paus, Urbanus v, geeft in 1364 twee bullen uit, Co-
git nos enMiserabilis nonullorum. Hierin dreigt hij met excommunicatie voor een-
ieder die bij de bendes hoort of deze helpt. Wie sterft in de strijd tegen de particu-
liere legers kan rekenen op absolutie.316 Dit alles voltrekt zich onder Philips’ ogen.
Hij verblijft van 1357 tot 1363 als gezant van de Hollandse graaf aan het pauselijke
hof. In zijn Cura maakt hij melding van de in die tijd in Avignon bestaande ver-
plichting voor burgers om bij te dragen aan de bouw van vestingwerken.317We heb-
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313 Janse, Ridderschap, p. 98-99.
314 Casus 59,17.
315 Brokken,Het ontstaan, p. 80 en 49.
316 Tuchman, A Distant Mirror, p. 163-168 en 222-225.
317 Casus 39,10. Zie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 143.
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ben hiervoor al gezien dat hij deze verplichting ook van toepassing acht in eigen
land.318

We hebben Philips leren kennen als iemand die instellingen uit het verleden wil
behouden, bijvoorbeeld het leenstelsel in zijn zuivere vorm en vormen van horig-
heid. Maar niet alles uit vroegere tijden is volgens hem nastrevenswaardig. Als het
aan Philips ligt gaat het rechtsstelsel op de schop. In zijn tijd wordt nog gewerkt
met lekenrechtspraak naar oud Germaans gebruik. De ‘buren’ of ‘geburen’ spreken
recht op voorspraak van een rechtskenner, de asega in de van oorsprong Friese ge-
bieden en de azing in het middeleeuwse Noord-Holland, dat is het gedeelte van
Holland tussen IJ en Hollandse IJssel.319 Deze lekenrechtspraak en de toepassing
van vooral gewoonterecht laakt Philips. Rechters moeten professioneel zijn en de
leges toepassen, schrijft hij.320 Professionalisering is ook nodig in die gebieden
(Zuid-Holland en de steden) waar met schepenrechtbanken wordt gewerkt. Elke
baljuw moet bijstand hebben van een ‘rechtskundige’ (iurisperitus) schrijft hij.321

Philips’ pleidooi voor het toepassen van de leges, van geschreven recht in plaats van
gewoonterecht, is niet verwonderlijk. In de praktijk van de middeleeuwenmoet het
recht nog vaak als vanouds ‘gevonden’ worden. Bij gebrek aan geschreven rechts-
bronnen neemt men daarbij wel zijn toevlucht tot de collectieve herinnering van de
rechtsgenoten. Aan een turbe (van het Latijnse turba, menigte) wordt dan gevraagd
hoe de rechtsregels luiden.322

In laatste instantie geeft het oordeel van de graaf als hoogste rechter de doorslag.
Philips van Leiden pleit uitgebreid en uitgesproken voor het recht van burgers om
bij de vorst in beroep te gaan. De graaf mag zo’n beroep op hem niet weigeren.323

Onduidelijk is of deze kwestie volgens Philips onbevredigend is geregeld of dat hij
melding maakt van de feitelijk bestaande situatie. Formeel maakt Holland in de
middeleeuwen deel uit van het Duitse rijk. Op grond daarvan kunnen vrije ingeze-
tenen van het rijk in laatste instantie een beroep doen op de rooms-koning als hoog-
ste rechter. Voorbeelden van inschakeling van dit hofgerecht stammen echter voor-
al uit het Sticht en Gelre. Feit is dat men er in Holland en Zeeland al vrij vroeg van
afziet de rechtsgang naar de koning temaken. Kennelijk heeft men er voldoende aan
de rechtspraak van de graaf. Deze situatie wordt twee jaar na Philips’ dood zelfs ge-
formaliseerd. In 1384 verschaft rooms-koningWenceslas van Bohemen het privile-
ge de non evocando, het recht om niet buiten het eigen land terecht te hoeven staan,
aan Hollandse en Zeeuwse ingezetenen.324

Philips keert zich verder tegen het wijdverbreide werken met zeven getuigen,
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318 In § 3.1 van dit hoofdstuk.
319 De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 17.
320 Casus 60,1-13.
321 Casus 60,16.
322 Gerbenzon-Algra,Voortgangh des rechtes, p. 22, 78, 103-105, De Blécourt-Fischer,Kort begrip, nr 13.
323 Casus 80,1-6.
324 Kosmann-Putto, ‘Bestuur en rechtspraak tussen Eems en Schelde’ in Algemene Geschiedenis der Ne-
derlanden, deel 3, p. 18 en 35.
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hoewel deze praktijk ook vastligt in het Romeinse recht. Deze Romeinsrechtelijke
bepalingen zijn echter buiten werking verklaard door Paus Alexander iii. Deze
kerkvorst schrijft voor, in afwijking van de bepalingen in de Codex, dat een testa-
ment niet in het bijzijn van zeven of vijf getuigen moet worden opgemaakt.325

Alexander verklaart dit in strijd met de Bijbel en de leer van de kerk en brengt het
aantal getuigen terug tot twee of drie, conform de bijbeltekst ‘... in ore duorum vel
trium stet omne verbum.’326 Het ingrijpen ligt vast in twee decretalen, later opge-
nomen in het Corpus iuris canonici.327 Ondanks dit pauselijke ingrijpen blijft het
optreden van zeven getuigen wijdverbreid, ook in de van oorsprong Germaanse
wereld van de middeleeuwen. In Orléans verwijst de hoogleraar Pierre de Belle-
perche ernaar als hij het gewoonterecht aanhaalt van ‘deze streken’ (partes iste). Zo
moet volgens hem een testament ondertekend zijn door zeven getuigen om rechts-
geldig te zijn.328 Philips van Leiden moet niets hebben van deze gewoonte en grijpt
met graagte naar het pauselijke gebod om de praktijk van de rechtspraak inHolland
te hekelen. Op twee plaatsen in zijn Cura haalt hij daartoe letterlijk de door paus
Alexander ingeroepen bijbeltekst aan.329 Philips schrijft dat in ‘veel’ stadsrechten
voor Hollandse en ‘Friese’ (hij bedoelt West-Friese) steden bepaald wordt dat een
vrouw een aanklacht wegens verkrachting slechts kan indienen als zij zeven getui-
gen kan vinden die haar klacht steunen.330 Hij wijst op de hiervoor aangehaalde bij-
beltekst, waaruit volgens hem blijkt dat met twee of drie getuigen kan worden vol-
staan. De kwestie van de getuigen rakelt hij ook op elders in deCura, maar dan om
de inschakeling van leken bij de rechtspraak te hekelen.331 Hij beschrijft de ge-
woonte in Holland om recht te vinden met behulp van zeven getuigen, herhaalt dat
volstaan kan worden met twee of drie getuigen en oefent vervolgens kritiek op het
optreden van dit zogenaamde zeventuig. Vroeger plachten deze zeven af te gaan op
het advies van deskundigen in het recht voordat zij tot een oordeel kwamen, schrijft
hij. Tegenwoordig echter is die voorzichtigheid ver te zoeken en is partijdigheid er-
voor in de plaats gekomen.332 Philips wijst op de situatie in Zeeland, waar burgers
zich bij voorkeur wenden tot kerkelijke rechtbanken. In Holland rukt dit gebruik
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325 Zie hoofdstuk 5.5, voetnoot 158.
326 Mattheus 18:16. In de statenvertaling uit 1637 wordt dit weergegeven als ‘opdat in den mond van twee

of drie getuigen alle woord besta’. Zie ook nt 157 in hoofdstuk 5.5.
327 X,3,26,10 en 11. Zie ook nt 158 in hoofdstuk 5.5.
328 Repetitio over C.1,1,1. Zie Bezemer, Pierre de Belleperche, p. 79.
329 Casus 70,7 en 85,16.
330 Casus 70,6. Philips citeert in zijn Cura letterlijk artikel 48 uit het Haarlemse stadsrecht van 1245: ‘Si

femina vi oppressa et stupro violata querimoniam fecerit sine septem testibus tam viris quam mulier-
ibus probatis et honestis, processum in querimonia habere non debet.’ Deze bepaling is letterlijk over-
genomen in het stadsrecht van Alkmaar uit 1254 (artikel 47) en in gewijzigde vorm in het stadsrecht
van Delft uit 1246 (artikel 50): ‘Si virum aliquem femina de oppressione violenta septem testibus, tam
viris quam mulieribus, probis et honestis, in iudico convicerit, ille violator debet decollari.’ Zie Kruis-
heer,Oorkondenboek ii, nrs 672-673, 1009 en 680 (p. 277, 706 en 299).

331 Casus 85,12-13 en 21-23.
332 Casus 85,12-22. Zie voor deze kwestie ook De Blécourt, ‘Philippus van Leiden en het zeventuig’ in
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8 (1928), p. 336-358.
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volgens hem op.333 Volgens de historicus Fruin laat deze opmerking van Philips
‘ons een diepen blik slaan in het maatschappelijk leven van den tijd (…). De kerk,
in het bezit van geleerdheid en wetenschap, deed alles met beter inzicht, met meer
beleid, dan de staat’.334

Behalve de rechtspraak wenst Philips ook het landsbestuur te moderniseren. De
Cura is doortrokken van pleidooien om geleerde juristen een grotere rol te laten
spelen bij het optreden van de vorst. In oudere literatuur over Philips en zijn werk
wordt aangenomen dat de Leidse geleerde zelf deel uitmaakt van de grafelijke raad.
Die veronderstelling wordt het eerst geopperd door Fruin. Hij meent dat Philips
‘waarschijnlijk (...) den toegang tot ’s vorsten Raad’ verwerft als dank voor het
schrijven van de Cura. Na het krankzinnig worden van Willem v treedt Albrecht
van Beieren op als voogd en deze ‘schijnt’, aldus Fruin, Philips ‘niet in zijn Raad ge-
bruikt te hebben’.335 In werkelijkheid verwerft Philips nimmer een zetel in de raad.
Dat blijkt uit recent onderzoek naar de samenstelling van de raad in de periode
1337-1357.336 Philips is in zijn tijd getuige van een trendbreuk bij het samenstellen
van de raad. Onder Willem iii en Willem iv weten nogal wat geschoolde klerken
een plaats in de raad te bemachtigen, maar aan die trend komt een abrupt einde na
de dood van Willem iv. Mogelijk houdt dit verband met de innige samenwerking
van Willem v met edelen en steden bij het verwerven van de grafelijke macht.337

6.5.2 Ambten in de verkoop

Hiervoor is gewezen op Philips’ pleidooi voor het verkopen van lijfrenten.338 Hij
ziet dit financieringsinstrument kennelijk als een welkom alternatief voor de wijze
waarop de graaf doorgaans geld pleegt te lenen. Geen enkel ambt mag worden ver-
worven bij wijze van gunst of tegen betaling, stelt Philips. Hij laakt de praktijk dat
de vorst baljuwen, schouten of andere beambten benoemt in ruil voor een geldle-
ning en met dezen overeenkomt dat zij het ambt mogen uitoefenen totdat het be-
taalde bedrag is afgelost.339 Dit verstrekken van ambten in ruil voor een lening (mu-
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333 Casus 70,14. Zie voor deze kwestie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 134-135. Ook in Kennemerland
wenden rechtzoekenden zich in Philips’ tijd tot de kerkelijke rechter, mede vanwege diens grotere be-
kwaamheid dan de civiele rechter. Zie Allan,Het Kennemer landrecht, p. 146-147. Deze auteur meldt
dat graaf Albrecht in 1401 verbiedt om schuldvorderingen en andere civiele zaken voor de kerkelijke
rechter te brengen.

334 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’, p. 149-150 In de ‘Inleiding’ bij de uitgave van de Cura uit 1915 staat
dit op p. liv.

335 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’, p. 125-129 [‘Inleiding’, p. xxix-xxxiii].
336 Brokken,Het ontstaan, p. 169 en p. 443-521.
337 Zie ook hoofdstuk 2.4. Zie Brokken,Het ontstaan, p. 168-169. Zie voor deze kwestie ook Smit,De re-
keningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 119: ‘Het voorkomen van zegelaars, die niet tot de
eigenlijke hofhouding behoorden, wijst er m.i. op, dat tijdens Willem iv de hofambtenaren werden te-
ruggedrongen en dat elementen buiten den herberge, uit de raad en zelfs daarbuiten, grooteren invloed
kregen op de bestuurszaken.’ Volgens Smit werd deze wijze van zegelen van oorkonden verboden tij-
dens de regering van Willem v.

338 Zie § 4.3 in dit hoofdstuk.
339 Casus 17,8 en casus 65,13-14. Philips waarschuwt hier tevergeefs tegen een toenemende praktijk. On-
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tuum) is volgens Philips kenmerkend voor het bestuur in zijn tijd, voor de admini-
strationes nostri temporis, schrijft hij.340 Ook merkt hij op dat deze praktijk ‘on-
langs’ (nuper) opgeld heeft gedaan. Philips verwijst naar een gebeurtenis uit zijn
eigen tijd (tempore meo) om zijn gelijk te staven. De bevolking van Kennemerland
heeft de graaf dik moeten betalen om de schuld op het baljuwschap in hun land-
streek af te lossen. Daarbij is bedongen dat het ambt nooit meer in ruil voor een le-
ning (mutuum) zal worden verstrekt, zo schrijft hij in deCura.341 Het door hem be-
schreven incident doet zich voor in 1355, het betaalde bedrag beloopt 6000 schilden
en de baljuw is Jan, heer van Egmond.342 Lering wordt er overigens niet uit getrok-
ken in Den Haag. In 1358 verwerft dezelfde Jan uit handen van de graaf Wierin-
gerland en het baljuwschap van Medemblik tegen betaling van in totaal 9000 schil-
den.343 Dit optreden van de graven is in meerdere opzichten aanmatigend. In het
door Floris v verleende Kennemer landrecht wordt nota bene bepaald dat de schout
als grafelijke beambte ‘nymant onder hem setten’ mag.344 Gosses signaleert terecht
dat dit wel een eufemisme zal zijn voor ‘het ambt verpachten’.345 Eigentijds onder-
zoek onderschrijft deze conclusie voluit en gaat nog een stap verder. Ambten als dat
van de schout zijn ‘in de handel’ in de middeleeuwen.346 Philips van Leiden zelf zin-
speelt er in de Tabula Tractatus van zijn Cura op dat deze praktijk zich ook voor-
doet bij het uitoefenen van ambten op stedelijk niveau en wijst dit uiteraard af.347

De heldere omschrijving van de door Philips aangevochten praktijk en zijn ge-
bruik van het Romeinsrechtelijkemutuum laat weinig ruimte voor twijfel omtrent
de rechtsbetrekking tussen graaf en begunstigde. Het gaat om een lening in ruil
voor het verstrekken van een ambt.348 In de literatuur is veelvuldig sprake van het
verpanden van ambten in de middeleeuwen.349 Bij dit verpanden moeten we echter
niet direct denken aan het vestigen van een pandrecht in moderne zin en zelfs niet
in Romeinsrechtelijke zin. Was dat wel het geval geweest, dan zou Philips van Lei-
den vrijwel zeker hebben gemeld dat hier pignus, pand, in het geding is. Hij pleegt
zich in juridische zin zorgvuldig uit te drukken. Elders in de Cura wijst hij wel op
het bestaan van ‘echte’ pandrechten. Zo stelt hij dat schuldeisers hun boekje te

6.5 bestuur, rechtspraak en ambten 203

der graaf Albrecht wordt dit lenen van baljuwen normaal en wordt standaard in de aanstellingsakten
voor baljuwen en andere beambten de bepaling opgenomen dat de graaf deze niet uit hun ambt zal zet-
ten voordat de schulden afbetaald zijn. Zie Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p. 79.

340 Casus 17,8.
341 Casus 47,4.
342 Van Mieris, Groot charterboek ii, p. 823 (22 maart 1355). Zie ook Allan,Het Kennemer landrecht, p.

131.
343 Janse, Ridderschap, p. 397.
344 Dijkhof,Oorkondenboek v, nr 2710, art. 40.
345 Gosses,Welgeborenen en huislieden, p. 81.
346 Allan,Het Kennemer landrecht, p. 240-243.
347 Tabula Tractatus 1,123.
348 Ook elders omschrijft hij de rechtsbetrekking in deze zin. Zie Tabula Tractatus 1,74 en 2,119.
349 Zie bijvoorbeeld Van Holk, ‘Over een Oud-Nederlandse rechtslegende’ in Samenwinninge, p. 184:

‘De baljuw genoot zelden een vaste bezoldiging. Hij kon zijn ambt als tegenprestatie voor aan de graaf
geleend geld in pand hebben ontvangen en was dan in feite onafzetbaar zo lang het pand niet werd ge-
lost.’
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buiten gaan als zij een pandrecht willen vestigen op de grond of het vee van hun
schuldenaren. In verband met dít pandrecht bezigt Philips wel de gebruikelijke Ro-
meinsrechtelijke terminologie.350 Een tweede verwijzing naar het Romeinsrechte-
lijke pignus staat in Philips’ beschrijving van zijn bibliotheek. In deze beschrijving
bepaalt Philips dat iemand die bepaalde waardevolle boeken uit de door hem na de
laten bibliotheek wil lenen niet alleen een borgsom (caucio) moet betalen, maar ook
pand of borgtocht moet verlenen: per pignora aut fideiussores sufficientes.351 Ver-
derop in zijn beschrijving zondert hij nog eens zo’n waardevol werk af: ook voor
zijn Brevariummoet borgtocht of pignora worden verleend.352

Als er volgens Philips bij het verstrekken van ambten in ruil voor een lening
sprake was van het vestigen van een pandrecht, dan zou hij dat gewoon zo hebben
opgeschreven, met gebruikmaking van de term pignus. Hij doet dat echter niet,
maar omschrijft zo nauwkeurig mogelijk de rechtsbetrekking tussen graaf en beta-
lende begunstigde. Hij heeft er wel woorden voor, maar geen naam. Dat roept de
vraag op welke rechtsbetrekking hier nu werkelijk in het geding is.

In de middeleeuwen is niet vanzelfsprekend dat aan een schuld van rechtswege
verhaalsaansprakelijkheid is verbonden. De Fransman Beaumanoir beroept zich op
het gewoonterecht als hij schrijft dat ‘niemand gevangen wordt gezet vanwege een
schuld’, tenzij schuldenaar en schuldeiser dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn over-
eengekomen.353 In het gecodificeerde gewoonterecht vanOrléans staat dat niemand
vanwege een schuld gevangen kan worden gehouden, tenzij het een schuld aan de
koning betreft.354 Onomstreden is deze praktijk zeker niet. InOrléans hekelt hoog-
leraar Pierre de Belleperche de gewoonte.355 Maar zolang deze bestaat zal een
schuldeiser zelf zekerheid moeten zoeken om nakoming van een verbintenis veilig
te stellen. Dat kan een zaak zijn, een verhaalsobject, maar ook de schuldenaar zelf,
dat wil zeggen zijn vrijheid of eer.356

Zakelijke zekerheid wordt in de middeleeuwen dus steeds gezocht bij het ver-
strekken van leningen. Daarnaast wordt het lenen bemoeilijkt door het kerkelijke
renteverbod.357 Men tracht dit te ontduiken door te bepalen dat de vruchten van de
zaak, die aan de schuldeiser als zekerheid wordt verstrekt, aan deze ten goede ko-
men. Deze Romeinsrechtelijke figuur, antichresis genoemd, leidt er natuurlijk toe
dat in feite wél rente wordt betaald.358 Als de verstrekte zekerheid niet bestaat uit
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350 Casus 59,9: ‘... nec terrulae ipsorum vel pecora impignorari possunt ...’
351 Editie Fruin-Molhuijsen, p. 476.
352 Editie Fruin-Molhuijsen, p. 480. In casus 35,45 van Philips’ werk wordt tweemaal met de term ‘sub

pignore’ ook naar een echt pandrecht verwezen. De betreffende passage maakt echter deel uit van het
door Philips overgenomen werk van Johannes van Borselen (zie hoofdstuk 1.4). Ook in casus 39,16 en
39,28 wordt verwezen naar pand in Romeinsrechtelijke zin, maar ook deze verwijzingen staan in pas-
sages die oorspronkelijk van Johannes van Borselen zijn.

353 Les coutumes de Beauvaisis, c. 24, § 696.
354 Usage d’Orlenois, § 22. Zie Akehurst, The Etablissements de Saint Louis, p. 142-143.
355 Commentaar op C.4,10,12. Zie Bezemer, Pierre de Belleperche, p. 85.
356 De Smidt, Compendium, § 177 en 187.
357 Bijvoorbeeld vervat in een decretale van Gregorius ix uit 1234 in het Liber Extra, V,19,1 en 2. Zie De

Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 175.

06 Timmer 149-217:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:18 PM Pagina 204



een zaak, maar uit een ambt als het baljuwschap, bestaan de vruchten uit opbreng-
sten als boetes. Eén stap verder en de schuldeiser-baljuw gaat zelf bepalen hoe hoog
deze boetes zijn, al dan niet met medeweten van de schuldenaar-graaf. Het zal ze-
ker gebeurd zijn. Hoe anders valt te verklaren dat de inwoners van Kennemerland
in 1355 grof geld betalen voor het lossen van de grafelijke lening? Een praktijk als
deze kan ook verklaren waarom Philips van Leiden weigert de in het geding zijnde
rechtsbetrekking te benoemen als ‘pand’. Een baljuw die beschikt over de hoogte
van boetes heeft geen ambt ‘in pand’, maar treedt op als wetgever, beschikt volledig
over een deel van de overheidsmacht. Precies daarop zinspeelt Philips elders in zijn
Cura, waar hij schrijft dat de graaf aan de baljuw een portio verstrekt.359 We hebben
hiervoor al gezien dat Philips hiermee doelt op medezeggenschap in overheidsge-
zag dat volgens hem in handen van de vorst moet blijven.360 Dat deze praktijk in-
derdaad tot ongewenste situaties kan leiden illustreert Philips door ook op deze
plaats nog eens expliciet te verwijzen naar zijn beschrijving van de gebeurtenissen
in Kennemerland in 1355.

De wijze waarop Philips schrijft over deze praktijk doet denken aan de uit het
klassieke Romeinse recht stammende figuur van de fiducia, de overdracht van ei-
gendom tot zekerheidstelling.361 Philips moet deze praktijk wel laken omdat de
graaf het risico loopt met dit ‘verpanden’ de zeggenschap over het betreffende ambt
te verliezen. Maar als Philips zo zorgvuldig is in het benoemen van rechtsfiguren,
waarom schrijft hij dan niet eenvoudig dat hier sprake is van fiducia? Het antwoord
op die vraag is even kort als bondig. Hij kent deze benaming niet. Keizer Justinia-
nus laat de fiducia schrappen uit de klassieke Romeinsrechtelijke teksten bij zijn co-
dificatie van het Corpus iuris civilis. Hij doet dat waarschijnlijk omdat de fiducia
door een aantal oorzaken minder bruikbaar was geworden en er inmiddels betere
alternatieven waren ontwikkeld, waaronder pignus.362 Latere wetgevers hebben de
omstreden fiducia welbewust verboden. In de praktijk komt fiducia door de eeu-
wen heen steeds weer tot ontwikkeling, waarna zij in het kader van (her)codifica-
ties steeds weer wordt afgeschaft. In Nederland gebeurt dat in de tweede helft van
de 20ste eeuw ook weer, bij de algehele herziening van het Burgerlijk Wetboek. Ar-
tikel 3:84 lid 3 van het huidige bw bepaalt dat een rechtshandeling die ten doel heeft
een goed over te dragen tot zekerheid, of die de strekking mist het goed na de over-
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358 Zie hiervoor De Blécourt-Fischer, Kort begrip, nr 175, Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen,
§ 199, De Smidt, Compendium, § 165.

359 Casus 65,13.
360 In hoofdstuk 2.7.
361 Een goede typering van verpanden in deze zin staat in de Utrechtse stadsgeschiedenis van De Bruin

e.a., Een paradijs vol weelde, p. 125. Daar omschrijft Van den Hoven van Genderen verpanden als het
afstaan van het gebruiksrecht op bezittingen tot geleend geld is terugbetaald. Ook Bos-Rops drukt
zich zorgvuldig uit. Zij signaleert dat na de Henegouwse periode – dat is na het overlijden van Willem
iv – de gewoonte ontstond dat iemand al voordat hij tot ambtenaar werd benoemd geld leende aan de
graaf. ‘Het ambt fungeerde dan in feite als onderpand’, aldus Bos-Rops,Graven op zoek naar geld, p.
30 (cursivering toegevoegd). Elders in haar werkmaakt zij consequent gewag van ‘leningen op de amb-
ten’. Zie bijvoorbeeldGraven op zoek naar geld, p. 77-82.

362 Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen, § 189.
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dracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, geen geldige titel is van
overdracht van dat goed.363 Met andere woorden, zo staat in de toelichting op het
ontwerp-Meijers, ‘fiduciaire titels worden niet erkend als geldige titels tot over-
dracht van een goed’.364

Meijers zelf spreekt in 1953, een jaar voor zijn dood, de Tweede Kamer nog toe
over het ongewenste karakter van de eigendomsoverdracht tot zekerheid.365 Hij
doet dat als tijdelijk raadsadviseur van de minister van Justitie. Eigendomsover-
dracht tot zekerheid, zegt hij, is niets meer dan een pandrecht waarbij de zaak on-
der de pandgever blijft, zij het dat hieraan geen publiciteit wordt gegeven. Het be-
langrijkste bezwaar tegen de fiducia is echter, aldus Meijers, dat zij inbreuk maakt
op het beginsel dat geen crediteur door een overeenkomst met zijn schuldenaar een
voorrang boven andere schuldeisers kan krijgen. De raadsadviseur is niet onder de
indruk van het argument dat de Hoge Raad deze praktijk heeft goedgekeurd. ‘Ie-
dere keer als de rechtspraak een vormvereiste laat vallen, is in een minimum van tijd
dat vormvereiste weg en past iedereen de handeling toe zonder de vorm in acht te
nemen.’ Hij overlaadt de Kamer met voorbeelden uit honderden jaren historie uit
eigen land, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten: een opsomming
van testamenten waaraan getuigen noch een notaris te pas komen en van hypothe-
ken zonder publiciteit. Tenslotte houdt hij een pleidooi voor het geregistreerde
pandrecht, dat volgens hem alom opgeld doet, en roept hij de Kamer op dit in te
voeren als alternatief voor de fiducia. ‘Ik heb gemeend, hier een ernstig woord te
moeten doen horen met het oog op de gevaren die mijns inziens het stelsel (…) be-
dreigen’, aldus Meijers.366

Hiermee treedt hij in de voetsporen van Justinianus, die immers ook een streep
laat zetten door de fiducia. Pas de ontdekking van de Instituten vanGaius in het be-
gin van de 19de eeuw werpt licht op het bestaan van deze constructie in het klassie-
ke Romeinse recht.367 Gaius onderscheidt twee vormen van fiducia, de fiducia cum
creditore en de fiducia cum amico. In eerstgenoemd geval krijgt een schuldeiser een
fiduciair eigendomsrecht op een zaak, in het tweede geval krijgt een vriend een zaak
in eigendom om iets te kunnen doen ten behoeve van de fiduciaris, bijvoorbeeld bij
diens afwezigheid.368 Deze vorm van zakelijke zekerheid is te beschouwen als de
voorloper van de latere rechten van pand en hypotheek en is mogelijk al in de der-
de eeuw voor Christus door de praetor erkend. De praetor is in het oude Rome de
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363 In het ontwerp-Meijers luidde dit lid (art. 3.4.2.2.3): Een rechtshandeling, die de overdracht van een
recht tot zekerheid van een schuld of tot uitoefening van het over te dragen recht in het belang van de
vervreemder of van een derde ten doel heeft, is geen geldige titel van overdracht van dat recht.

364 Van Zeben e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 3, p. 317.
365 Het gaat hier om de Leidse rechtsgeleerde E.M. Meijers, die we in hoofdstuk 3 hebben leren kennen

als dé onderzoeker naar de betekenis van de universiteit van Orléans in de middeleeuwen.
366 Handelingen van de Tweede Kamer, zitting 1952-1953, p. 2691-2695. Van Zeben e.a., Parlementaire
geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 3, p. 700-706.

367 Feenstra, Romeinsrechtelijke grondslagen, § 189.
368 Gai. Inst. II,60. ‘Sed cum fiducia contrahatur aut cum creditore pignoris iure, aut cum amico quo tu-

tius nostrae res apud eum essent …’
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met de rechtsbedeling belaste magistraat. Niet alleen in de Instituten van Gaius
duikt de fiducia op. In later ontdekte, pre-Justiniaanse geschriften van klassieke
rechtsgeleerden, is dit eveneens het geval. Bijvoorbeeld in de Pauli Sententiae,
hoogstwaarschijnlijk een bewerking van nagelaten geschriften van de klassieke ju-
rist Paulus die gewerkt moet hebben in het begin van de 3de eeuw na Christus.369 In
dit werk wordt de rechtsfiguur bekend verondersteld en komt deze vrij frequent
voor.370

In het latere Nederland is het uiteraard niet de praetor, maar wel de Hoge Raad
die de fiducia erkent, en wel in uitspraken uit 1929 en 1938.371 Meijers is deze prak-
tijk een doorn in het oog. Hij meent dat de fiduciaire eigendomsoverdracht steeds
een middel is om dwingende bepalingen, die de praktijk als verouderd beschouwt,
te omzeilen. ‘Het recht wordt echter veel beter gediend door in zodanige gevallen
de verouderde dwingende wet te veranderen dan door toe te laten dat door wets-
ontduiking het gezag van de dwingende bepalingen wordt ondermijnd,’ aldus de
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369 Spruit, Enchiridium, p. 214-217.
370 Voorbeelden: Pauli sententiae i, xx, 1– De fideiussore et sponsore. Idem ii, iv, 1-4 – De commodato et

deposito pignore fiduciave. Idem ii, xiii, 1 – Debitor distractis fiduciis a creditore de superfluo adver-
sus eum habet actionem.

371 HR 25 januari 1929, NJ 1929, 616; HR 14 juni 1929, NJ 1929, 1434; HR 13 januari 1938, NJ 1938, 566.

E.M. Meijers (1880-1954),
internationaal bekend
rechtsgeleerde uit Leiden en
grondlegger van het nieuwe
Burgerlijk Wetboek (illu-
stratie uit Gerbenzon/
Algra, Voortgangh des
rechtes).
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toelichting op het ontwerp-Meijers.372

De stelligheid waarmee Philips van Leiden het feitelijk overdragen van rechten
door de graaf in ruil voor geld aan de kaak stelt werpt een verrassend licht op de
schrijver van deCura. Het juridische probleem dat hij ermee aansnijdt is zo oud als
de weg naar Rome en doet zich ook in het heden nog voor. Het is zo’n intrigerend
probleem omdat het gaat over een rechtsbetrekking die in de praktijk wordt om-
armd en door de wetgever ongewenst wordt geacht. De fiducia is een niet-transpa-
rante rechtsbetrekking die het zicht op heldere eigendomsverhoudingen ontneemt.
Met zijn kritiek op de constructie schaart Philips zich in een lange traditie van op-
treden van de wetgever. En net als voor hem Justinianus en na hemMeijers reikt hij
er alternatieven voor aan. In algemene zin gaat hij de constructie te lijf met zijn zeer
stellige mededeling in de Cura dat verkrijgende verjaring is uitgesloten bij publie-
ke rechten: contra iura publica non currit praescriptio.373 Philips neigt hiermee naar
de radicale kant van de opvattingen over verjaring en deelt deze opstelling met bij-
voorbeeld zijn tijdgenoot Baldus.374

Meer in het bijzonder bepleit Philips het gunnen van ambten voor bepaalde tijd.
Hij wijdt daar uitgebreide beschouwingen aan in de Cura. Dit deel van zijn werk
wordt omstandig beschreven in de oudere literatuur over Philips van Leiden.375 We
volstaan daarom hier met een ruwe schets van de maatregelen die Philips voorstelt.
Zijn uitgangspunt is dat de vorst niet financieel afhankelijk mag zijn van beamb-
ten.376 Het verschijnsel is volgens hem te wijten aan geldgebrek van de graaf en
daarommoet een vorst rijk zijn, meent Philips, in het belang van het land en zijn in-
woners.377 De vorst moet ambten als dat van schout, baljuw en dergelijke niet voor
het leven gunnen.378 Philips wijst erop dat schepenen in steden voor bepaalde tijd
worden gekozen en dat het ambt moet circuleren om te voorkomen dat iemand het
voor altijd uitoefent.379 Volgens Philips is het tekenend voor de staat van wanhoop
waarin een land verkeert, als ambten voor onbepaalde tijd worden toebedeeld.380

Hij keert zich verder tegen een opeenstapeling van ambten in één enkele persoon,
in het bijzonder als die persoon een ridder is.381 Ridders zijn nu eenmaal beter be-
dreven in het krijgswezen dan in bestuurlijke aangelegenheden, vindt hij.382
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372 Van Zeben e.a., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 3, p. 317.
373 Casus 3,23. Zie ook hoofdstuk 4.3.
374 Commentaar op D.1,8,3: ‘... quia iura publica omnium publicum non potest prescribi’. Zie Chevrier,

‘Les critères de la distinction’ in Études d’histoire du droit canonique, p. 857.
375 Vooral door Fruin, Wilfert, Berges, Romein en Geurts. Zie de bespreking van hun werken in bijlage 1.

Ook Leupen gaat uitgebreid in op deze aanbevelingen van Philips van Leiden, maar verbindt daar niet
meer de conclusie aan dat Philips de vorming van een ‘ambtenarenstaat’ voor ogen stond. De eerder-
genoemde auteurs doen dat wel.

376 Casus 17,8, casus 47,2 en casus 65,13-14.
377 Casus 17,10. Zie ook de bondige mededeling in Tabula Tractatus 1, 53: ‘Ex paupertate principis reipu-

blicae derogatur maxime’. Beschouwingen hierover ook in casus 5,6, casus 10,4 en casus 45,49.
378 Casus 17,11.
379 Casus 50,4-5.
380 Casus 17,11-12.
381 Casus 32,1 e.v. Hierover uitgebreid Leupen, Philip of Leyden, p. 85-86 en 136.
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Dat ook in hedendaagse literatuur de door Philips gelaakte constructie zo vaak
‘verpanding’ wordt genoemd valt wel te verklaren. De termen pand en verpanden
worden te pas en te onpas gebruikt in de middeleeuwen. Ook in onze tijd wordt
met pand nog op twee dingen geduid. In de eerste plaats is dat de rechtsbetrekking
waarbij een schuldeiser het recht bedingt zich bij voorrang te verhalen op een zaak
van zijn schuldenaar als deze niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. In de
tweede plaats wordt ook die zaak zelf aangeduid als pand, soms als onderpand.
Maar als in de praktijk een zaak in onderpand wordt gegeven – bijvoorbeeld een
reisdocument in een hotel of op een camping – hoeft er nog geen sprake te zijn van
‘pand’. In de middeleeuwen wordt pand in nog veel meer betekenissen gebruikt. Zo
wordt in het middeleeuwse Holland de term ‘afpanden’ gebruikt voor het beslag
leggen op onroerende zaken bij wanbetaling en het desnoods executoriaal verkopen
daarvan.383 In Zeeland wordt deze praktijk ‘panding’ of ‘panden’ genoemd.384 De
(ongetwijfeld geleerde) redacteuren van de Zeeuwse Keur uit 1256 begrijpen wel
dat dit ‘panden’ iets anders is dan het Romeinsrechtelijke pignus inhoudt. Van de
keur is zowel een versie in het Latijn als in de landstaal overgeleverd. Het ‘panden’
in de Dietse versie (art. 81) wordt in de Latijnse uitgave vertaald met pandare (art.
54).385 Met deze vondst wringen de vertalers zich letterlijk in bochten, want dit La-
tijnse woord betekent krommen of buigen en heeft niets te maken met beslagleg-
ging.

6.6 Steden, gilden, openbare werken en openbaar onderwijs

6.6.1 Stadsrechten herroepbaar

Ophet Binnenhof inDenHaag staat een fontein die is gewijd aan deHollandse graaf
Willem ii. Op de voet van de fontein wordt de vorst onder andere omschreven als
‘begunstiger der stedelijke vrijheden’. Een romantische visie. De fontein is dan ook
gebouwd aan het einde van de 19de eeuw naar een ontwerp van architect Pierre Cuy-
pers (1827-1921). Willem ii en zijn opvolgers hebben inderdaad veel stadsrechten
verstrekt aan steden. Maar de ware begunstigden daarbij zijn vooral de graven zelf.
De stadsrechten zijn verstrekt als privilege en er is vrijwel zeker voor betaald door
de steden.386 Veel van de aldus ‘verleende’ rechten zijn in feite ‘verkochte’ rechten en
vallen in Philips’ visie onder de rechten die de vorst niet mag vervreemden.
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382 Casus 62,14-15.
383 Van der Linden, ‘Een nieuw publiekrechtelijk fenomeen in de veertiende eeuw: de Rijnlandse polder’

in Samenwinninge, p. 142.
384 Dekker, Zuid-Beveland, p. 443 en 542. In het Kennemer landrecht wordt panding gebruikt in de be-

tekenis van beslag leggen op een persoon, deze persoon in gijzeling nemen. Zie Allan,Het Kennemer
landrecht, p. 189-190.

385 Kruisheer,Oorkondenboek iii, nr 1135 (p. 91 en 121).
386 Zie Cox, Repertorium van de stadsrechten, p. 21 en De Monté ver Loren-Spruit,Hoofdlijnen, p. 194.
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Philips is behoorlijk kritisch over stadsrechten. Voorbeelden hebben we eerder
in dit hoofdstuk gezien. Zo betoogt Philips dat de verlening van tolvrijdom aan ste-
den beperkt moet blijven tot goederen die een stad nodig heeft voor eigen ge-
bruik.387 Hij hekelt de toepassing van het beginsel ‘stadslucht maakt vrij’ in stads-
rechten.388 En hij wil af van de bepaling in ‘veel’ stadsrechten dat een vrouw zeven
getuigen nodig heeft om een aanklacht wegens verkrachting te kunnen indienen.389

Philips richt zich in de Cura ook tegen het privilege, aan veel steden verleend, dat
een eenstemmig oordeel of meerderheidsbesluit van schepenen ‘vast en gestadig’
moet zijn en door niemand mag worden tegengesproken.390 Dit privilege verklaart
hij ongeldig en daarmee keert hij zich tegen wetgevende bevoegdheid voor een
stadsbestuur. Deze bevoegdheid ligt, al dan niet onder voorwaarden, vast in talrij-
ke stadsrechten.391 In de later dan de Cura zelf geschreven Tabula Tractatus komt
Philips terug op de kwestie en stelt hij iets milder dan in deCura zelf dat stedelijke
wetgeving, die schadelijk kan uitwerken, door de vorst moet worden herroepen.392

Philips brengt het door hem gelaakte privilege direct in verband met ongeregeldhe-
den op Walcheren in 1358. De stad Middelburg beroept zich dan op het privilege
om een conflict met ambachtsheren te kunnen beslechten.393

Stadsrechten moeten dus herroepen kunnen worden in de visie van Philips. We
zien hem hier ver vooruitlopen op de gedecentraliseerde eenheidsstaat van Thor-
becke uit de 19de eeuw. Ook nu nog zijn gemeenten weliswaar autonoom, maar
overigens onderworpen aan de landelijke wetgever. Hiervoor hebben we al gezien
dat Philips een stad als Leiden ook beschouwt als een respublica.394 Maar uit zijn
kijk op stadsrechten wordt glashelder dat hij deze stedelijke respublica beschouwt
als integraal onderdeel, als afgeleide, van de landelijke respublica, geleid door de
vorst. Philips deelt deze visie met een tijdgenoot als Baldus. Feit is dat de steden
zich juridisch gezien in de middeleeuwen veel sterker ontwikkelen tot echte geor-
ganiseerde rechtsgemeenschappen dan het land als geheel. Het stadsbestuur zet zich
actief en van rechtswege in voor de behartiging van belangen van de leden van deze
gemeenschap, de poorters. Zo kunnen poorters elders, buiten de stad, worden aan-
gesproken voor de schulden van medepoorters. Als dat gebeurt verleent het stads-
bestuur hen bijstand. Rechten als deze gelden, anders dan op het platteland, voor
alle poorters, ongeacht hun status als edele of niet-edele en ongeacht hun grondbe-
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387 § 3.3.
388 § 3.4.
389 § 5.1.
390 Casus 80,4: ‘… quicquid scabini illius oppidi iudicaverint concorditer vel maior pars eorum, erit fir-

mum et ratum …’.
391 Zie bijvoorbeeld art. 69 van het Haarlemse stadsrecht uit 1245 (Kruisheer,Oorkondenboek ii, nr 672-

673), art. 61 van het hierop gebaseerde Alkmaarse stadsrecht uit 1254 (Kruisheer,Oorkondenboek ii,
nr 1009) en art. 54 van het Delftse stadsrecht uit 1246, ook grotendeels gebaseerd op het Haarlemse
stadsrecht (Kruisheer,Oorkondenboek ii, nr 680).

392 Tabula Tractatus 3,64.
393 Hierover uitgebreid Leupen, Philip of Leyden, p. 138-142 en 234-235. Zie ook hoofdstuk 4.5. Philips

verwijst naar deze kwestie in casus 49,9-13.
394 In hoofdstuk 1.3.
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zit. De aard van deze rechtsgemeenschap van de stedelijke burgers is met subtiel ge-
voel voor de verhoudingen in de middeleeuwen wel omschreven als een ‘quasi
maagschap’, een quasi familieband.395

In Philips’ tijd is deze stedelijke ontwikkeling actueel in grote delen van het kei-
zerrijk en vooral in het noorden van Italië. Daar ontwikkelen steden zich tot auto-
nome stadstaten. Reeds Azo kent aan steden regeringsmacht toe, maar tracht deze
toch te beperken. Zo maakt hij onderscheid tussen private en publieke zaken in
eigendom van steden en beredeneert welke van deze zaken wel en welke niet ver-
vreemd mogen worden. In principe is vervreemding verboden, tenzij dat het pu-
bliek belang dient en dan nog uitsluitend na toestemming van de poorters van een
stad. Bartolus acht vervreemding van stedelijke eigendommen slechts toegestaan als
deze geen betekenis hebben voor het publiek belang. Baldus verbiedt steden fisca-
le bevoegdheden te vervreemden omdat zij daarmee afbreuk zouden doen aan de
uiteindelijk op de keizer terug te voeren regeringsmacht.396

Hoezeer Philips de graaf beschouwt als de eigenlijke machthebber in de steden
blijkt uit zijn aanbeveling dat de vorst in elke stad een jurist moet aanstellen die in
staat is geschillen te beslechten, zoals volgens hem het geval is in Frankrijk, Enge-
land, Vlaanderen ‘en andere geordende landen’. Zo kan het gebruik van gewoonte-
recht teruggedrongen worden, meent hij.397 Tegenover deze ‘geordende landen’
stelt hij elders in zijn Cura Duitsland. Daar wordt het geleerde recht niet zo beoe-
fend als in Frankrijk, schrijft Philips, waardoor het behartigen van het belang van
de respublica niet goed uit de verf komt.398 De veronderstelling dat Philips dit ne-
gatieve oordeel ook van toepassing acht op Holland – formeel onderdeel van het
Duitse rijk – ligt voor de hand, al schrijft hij dat niet.399Wel komt hij elders nog eens
terug op de noodzaak in de steden van Holland en Zeeland een rechter te benoe-
men, die in staat is geschreven recht toe te passen.400

Philips deelt zijn kritiek op het verlenen van rechten aan steden met andere
middeleeuwse juristen. Zij baseren hun angst op een tekst uit het Romeinse recht.
Daarin wordt de vraag opgeworpen of aan een municipium (een plaatselijke ge-
meenschap) grond in vruchtgebruik (usus fructus) kan worden gegeven. Zo’n ge-
meenschap overlijdt immers niet, waardoor het vruchtgebruik een eeuwig karakter
kan krijgen en het eigendomsrecht, waarvan het is afgeleid, waardeloos dreigt te
worden. De Digestentekst noemt het daarom heersende leer dat het vruchtgebruik
voor honderd jaar moet worden verstrekt, omdat dit de levensgrens van een hoog-
bejaard mens is.401
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395 De Monté ver Loren-Spruit, Hoofdlijnen, p. 200 en Berkenvelder, Stedelijk burgerrecht en burger-
schap, p. 673-674.

396 Riesenberg, Inalienability, p. 45-46.
397 Casus 60,31.
398 Casus 6,14.
399 Feenstra, Philip of Leyden, p. 67-68.
400 Casus 70,12.
401 D.7,1,58.
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6.6.2 Gilden

De angst van de middeleeuwse juristen geldt niet slechts steden, maar corporaties
in het algemeen. Behalve stedelijke gemeenschappen kunnen dat ook gilden of an-
dere broederschappen zijn. Gilden zijn nauw verbonden met de opkomst van ste-
den in de middeleeuwen. In wezen zijn het eedgenootschappen en als zodanig ty-
pisch voor de middeleeuwen. Overal proberen heersers ze in hun macht te krijgen,
want een eedgenootschap, coniuratio,402 slaat al snel om in conspiratio, in samen-
zwering. Dat woord, samenzwering of aliances, gebruikt Philippe de Beaumanoir
als hij omstreeks 1280 al over dit fenomeen schrijft in zijnCoutumes de Beauvaisis.
Hij beschrijft hoe genootschappen worden opgericht waarvan de leden ‘zweren of
garanderen of overeenkomen dat zij niet meer zullen werken voor zo’n lage prijs
als vroeger, maar die prijs op eigen gezag zullen verhogen’. Wie zich niet bij zo’n
alliantie aansluit wordt bedreigd, schrijft Beaumanoir. Hij ziet dit optreden als een
aanslag op het publiek belang (l’intérêt commun) omdat het risico bestaat dat er niet
meer wordt gewerkt. De vorst en andere heren raadt hij aan lieden die zulke af-
spraken maken in het gevang te gooien en ze te beboeten met 60 sous. In het Frank-
rijk van die tijd is dat de normale boete voor het maken van inbreuk op de openba-
re orde, destijds de publieke vrede genoemd.403

Ook Philips van Leiden trekt fel van leer tegen het maken van onderlinge prijsaf-
spraken door ambachtslieden en handelaren. We zijn eerder al uitgebreid ingegaan
op zijn tirade tegen deze afspraken in casus 37.404 Voorzover beroepsgroepen het
recht daartoe hebben verworven verwerpt hij dat als strijdig met het publiek belang.
Ook elders in zijnCura besteedt Philips aandacht aan de gilden. Zo laakt hij een pri-
vilege dat wevers en vollers (wolkammers) uit Leiden het alleenrecht geeft te wer-
ken in een straal van enkele mijlen rond de stad, met uitsluiting van anderen. Het
gaat om een privilege uit 1351, dat in 1355 wordt vernieuwd. Philips meent dat het
in het kader van de revocatio generalis van dat laatste jaar herroepen had moeten
worden.405 Hij heeft hier een punt. Graaf Willem iii vaardigt al in 1312 een verbod
uit op het oprichten van gilden.Het verbod richt zich specifiek op de situatie in Lei-
den, waar volgens de graaf ‘alrehande luyden’ zich in gilden hebben verenigd.406

Gilden staan aan de basis van zelfbestuur in steden, met name in Noord-Italië en
Frankrijk.407 Soms eisen ze de heerschappij volledig op, zoals gebeurt in Straatsburg
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402 Ook Philips van Leiden gebruikt deze term als hij op de gilden doelt. Zie casus 37,3. Hij doet dat in
navolging van het Romeinse recht, te weten C.4,59,2.

403 Les coutumes de Beauvaisis, c. 30 § 883-884. Zie ook Mollat-Wolff, Ongles bleus, Jacques et Ciompi,
p. 46-47. Eenmin of meer verwante problematiek stelt Beaumanoir eveneens aan de orde, te weten spe-
culatie. Hij waarschuwt voor het opkopen van graan en wijn in tijden van schaarste met de bedoeling
deze op te slaan, zodat de prijs ervan stijgt. Ook in dit geval moet het publiek belang prevaleren boven
‘de wens van hen die willen profiteren van slechte tijden’. Zie Les coutumes de Beauvaisis, c. 49 § 1511.

404 In hoofdstuk 2.2.
405 Casus 42,5-6. Zie Leupen, Philip of Leyden, p. 130-131 en nt 264.
406 Van Mieris,Groot charterboek ii, p. 122 (28 februari 1312).
407 Burns,Medieval Political Thought, p. 162.
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tegen het midden van de 14de eeuw. Ze doen dat als het stadsbestuur zich keert te-
gen de vervolging van joden, die door delen van de bevolking verantwoordelijk
worden gehouden voor de pestepidemie die door Europa raast. De gilden weten het
zittende bestuur te vervangen door een nieuw, dat wel bereid is de volkswil uit te
voeren. Begin 1349, nog voor de pest de stad heeft bereikt, worden de 2000 joodse
Straatsburgers naar een executieplaats gebracht waar ze kunnen kiezen tussen be-
kering tot het christendom of de brandstapel.408

Philips, een bereisd man, draagt niet alleen kennis van de situatie in Frankrijk.
Hij ziet een bui hangen. In zijn werk betoogt hij dat ‘herbergiers, bakkers en graan-
handelaren’ niet met het stadsbestuur mogen worden belast.409 In Utrecht zijn de
gilden buitengewoon machtig. Sinds het laatste kwart van de 13de eeuw proberen ze
met wisselend succes het bestuur van de stad in handen te krijgen. In 1304 slagen ze
daar formeel in. Bisschop Gwijde van Avesnes vaardigt dan de zogenaamde Gil-
denbrief uit die de gilden grote invloed geeft op de samenstelling van het stadsbe-
stuur. Gwijde doet dat onder druk van de aanwezigheid van Vlaamse troepen in
Utrecht. In de Vlaamse steden hebben de gilden veel macht, zeker na de Gulden-
sporenslag, de overwinning van de Vlamingen op troepen van de Franse koning in
1302.410 DeUtrechtse Gildenbrief wordt in 1341 in uitgebreide vorm bevestigd, dit-
maal onder druk van de weggekwijnde zelfstandigheid van het Sticht, waar de gro-
te Hollandse invloed als knellend wordt ervaren.411 De gilden worden dan nog
machtiger en zullen die positie behouden tot in de 16de eeuw.412 In Utrecht bestaat
in Philips’ tijd feitelijk de door hem aangevochten situatie dat ‘herbergiers, bakkers
en graanhandelaren’ met het stadsbestuur zijn belast. Philips zinspeelt daarop in
zijn werk als hij, schrijvend over de Hollands-Utrechtse oorlog van 1374-1375, niet
zozeer de Utrechtse bisschop neerzet als de tegenstander van de Hollandse graaf,
als wel het stadsbestuur van Utrecht.413

Schrijvend over Philips’ werk hebben nogal wat auteurs beweerd dat deze zich
tegen de gilden keert om sociale redenen. Fruin verklaart Philips’ afkeer van gilden
uit het feit dat de schrijver van deCura een ‘burger-aristocraat’ is, die meent dat ‘de
deftigste burgers de regeering zullen uitmaken’. Gilden zijn opgericht om ‘de lage-
re klasse der stadsbevolking door samenwerking gehalte en invloed te verschaffen’,
aldus Fruin.414 Ook Romein legt een verband tussen Philips’ kritiek op gilden en
het feit dat deze ‘burger-aristocraat’ is.415 Volgens Pikkemaat moest Philips de gil-
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408 Tuchman, A Distant Mirror, p. 113-114.
409 Casus 36,3.
410 Van den Hoven van Genderen, ‘Op het toppunt van de macht’ in De Bruin e.a. (red.), Een paradijs vol
weelde, p. 113-116.

411 Zie voor deze kwestie hoofdstuk 2.6.
412 Van den Hoven van Genderen, ‘Op het toppunt van de macht’ in De Bruin e.a. (red.), Een paradijs vol
weelde, p. 126-127 en 132-133.

413 Zie hoofdstuk 3.7.
414 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’, p. 157-158. In de ‘Inleiding’ bij de editie van de Cura uit 1915 staat

dit op p. lxii.
415 Romein, ‘Filips van Leiden’, p. 24.
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denwel zien als een vehikel voor het ‘minder ontwikkelde volk’.416 De opkomst van
gilden heeft zeker te maken met de ‘sociale kwestie’ in de middeleeuwen. Maar Phi-
lips’ kritiek, die hij deelt met andere geleerde juristen uit zijn tijd, is primair be-
stuurlijk-juridisch van aard. Zij komt erop neer dat de vorst bestuursmacht, zeg-
genschap, niet definitief uit handen moet geven. Niet aan ambtenaren, niet aan
steden en niet aan gilden. In Utrecht gebeurt dat wel en bewilligt de bisschop zelfs
in het toenemen van de macht van de gilden. Het ligt veel meer voor de hand dat
Philips zijn vorst, de graaf van Holland, voorhoudt het in eigen land nooit zo ver te
laten komen. Hij wijst in zijnCura op gebeurtenissen in Dordrecht, waar de plaat-
selijke magistraten het veld moeten ruimen voor ‘anderen’.417 Hij moet wel doelen
op het jaar 1367, als het patriciaat van Dordrecht wordt verdreven door de opko-
mende burgerklasse en de gilden invloed weten te verwerven op het stadsbestuur.
Graaf Albrecht weet deze ontwikkeling in 1369 weer terug te draaien.418

6.6.3 Openbare werken

‘Niemand’ kan zich volgens Philips van Leiden onttrekken aan de verplichting tot
onderhoud van havens en het uitbaggeren van vaarwegen. Hij stelt deze ‘publieke
werken’, zoals hij ze noemt, op één lijn met het bouwen en onderhouden van stads-
muren.419 Het gaat hier primair om een verplichting voor burgers, uit te oefenen in
het belang van de respublica, en daarmee in feite om een grafelijk recht. De vorst kan
deze verplichting vorderen in het belang van de gemeenschap. Dat Philips nogal
wat woorden wijdt aan deze verplichting duidt op het niet goed functioneren ervan
in de praktijk. Hij duikt niet diep in de details, maar bekend is dat bij de exploita-
tie van de in Holland zo belangrijke sluizen noodgedwongen particulier kapitaal
wordt ingezet. De sluisgelden in Gouda bijvoorbeeld maken deel uit van de rech-
ten van de heren van Blois, die hun gebied in leen houden van de graaf. Als Guy van
Blois in 1397 zonder wettige erfgenamen overlijdt vervallen deze rechten weer aan
de Hollandse graaf. De inning van de sluisgelden in Gouda blijkt in de 14de eeuw
door de rentmeester van de heren van Blois te zijn verpacht aan vooraanstaande ste-
delingen. Kennelijk zijn alleen rijke poorters in staat het financiële risico van de ex-
ploitatie van de sluis te dragen. Dat risico bedraagt aanvankelijk 150 pond per jaar,
maar loopt in enkele decennia op tot 1000 pond per jaar. In de rekeningen wordt
met regelmaat melding gemaakt van reparaties aan de sluis. Mede in verbandmet dit
risico vertonen de jaarlijks betaalde pachtsommen in de administratie van de heren
van Blois een grillig verloop.420

Hier zien we een praktijkvoorbeeld van toepassing van het profijtbeginsel, zoals
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416 Pikkemaat, ‘Philips van Leiden, de eerste magistraat’, p. 41.
417 Casus 61,11.
418 Leupen, Philip of Leyden, p. 146-147.
419 Casus 73,1-2 met verwijzing naar casus 13,2, waar hij de verplichting met betrekking tot de stadsmu-

ren behandelt. Zie voor deze laatste kwestie ook hoofdstuk 5.5.
420 De Boer,Graaf en grafiek, p. 320-325.
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dat ook al ter sprake is gekomen in verband met het wegenonderhoud.421 De rijke
poorters, veelal betrokken bij handel en nijverheid, hebben alle belang bij goede ha-
venwerken. Philips lijkt deze oplossing weliswaar niet optimaal te vinden, maar
wijst toch op het belang van een voorkeursbehandeling voor degenen ‘die de res-
publica bevorderen’, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de bouw van muren. In
veel steden wordt jaarlijks een openbare mis voor ze opgedragen, deelt hij mee. Ter
ere van God, maar ook ter ontwikkeling van de respublica, stelt hij vast.422 Zulke
mensen verdienen het ook te worden genoemd in de gedenkboeken van de stad,
schrijft hij.423 Zo bekeken is een investering in verdedigings- en havenwerken ook
een investering in het eigen zielenheil. Maar voor alle zekerheid wijst Philips ook
nog op de mogelijkheid dat het stadsbestuur rijke inwoners dwingt om geldlenin-
gen te verstrekken voor de financiering van openbare werken.424

6.6.4 Openbaar onderwijs

Op het eerste gezicht lijkt bij onderwijs nauwelijks sprake van een recht van de
vorst, maar de schijn bedriegt hier. In werkelijkheid is in het middeleeuwse Hol-
land op onderwijsgebied namelijk wél sprake van de concessionarissen, die Philips
van Leiden zo node mist bij bijvoorbeeld de zoutwinning. In de wat grotere steden
is een scholasticus of scholaster belast met de instandhouding van de stedelijke La-
tijnse school, vrijwel overal gesticht door de kerk en oorspronkelijk verbonden aan
kerken en kapittels. Deze scholaster kan zichzelf belasten met het geven van onder-
wijs of daarvoor personeel in dienst nemen. Zijn inkomsten haalt hij uit het school-
geld van de scholieren, zoals in Leiden, Dordrecht en Gouda.425 Wat betreft die
laatste stad wordt uit bronnen uit de vroege 15de eeuw duidelijk wat de precieze po-
sitie is van deze scholaster. Hij is rechthebbende op grond van een concessie van de
landsheer, die in dit speciale geval bij wijze van gunst de inkomsten uit de school
aan de scholaster schenkt.426 Er is dus wel degelijk sprake van een recht van de vorst,
dat deze aan anderen uitgeeft.

Philips stelt zich op het standpunt dat ‘schoolmeesters’ (magistri scholarum)
goed bezoldigd moeten worden. Als de belangstelling voor het vak zou afnemen
zou dat tot grote publieke schade leiden, meent hij.427 Mogelijk doelt hij op de gra-
felijke praktijk om vertrouwelingen te begunstigen met dit kennelijk lucratieve
recht. In Philips’ eeuw stelt Willem iii zijn klerk Claes Merre aan als het hoofd van
de school in Leiden. Willem iv begunstigt hem bovendien nog eens met de inkom-
sten van de school in Delft. Onder Willem iii krijgt Claes Merre ook nog eens een
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421 In § 3.1 van dit hoofdstuk.
422 Casus 85,32-33.
423 Casus 13,3.
424 Casus 51,22.
425 Nauwelaerts, ‘Scholen en onderwijs’ in Algemene Geschiedenis der Nederlanden 4, p. 366-371.
426 Goudriaan e.a., ‘Rijk liefdewerk in een arme stad’ in Abels e.a. (red.),Duizend jaar Gouda, p. 159.
427 Casus 6,19-20.
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geestelijke prebende en een jaargeld. Willem iv doet daar later nog een schepje bo-
venopmet jaargelden en andere privileges.428 Deze klerk wordt kortom rijkelijk be-
dacht door de graven. Claes Merre is één van de deskundigen in de directe omge-
ving van de graven. Voor Willem iv treedt hij zelfs op als ondertekenaar van
oorkonden als de graaf niet in Den Haag verkeert.429

In Philips’ tijd is het niet steeds vanzelfsprekend dat de vorst het recht op on-
derwijs uitoefent. In de Duitse landen en in Vlaanderen is sprake van een ware
schoolstrijd tussen het wereldlijke gezag en de kerk, die zich beroept op haar ius
scholarum, haar recht om als monopolist scholen te stichten en in stand te houden.
In het Duitse rijk komt in het midden van de 14de eeuw de keizer zelf eraan te pas
om steden het recht te verstrekken scholen op te richten.430 Philips ziet zo’n actief
optreden ookweggelegd voor deHollandse graaf. Hij laat zich lovend uit overWil-
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428 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 107.
429 Smit, De rekeningen der graven en gravinnen, derde deel, p. 113.
430 Genzmer, ‘Kleriker als Berufsjuristen im späten Mittelalter’ in Études d’histoire du droit canonique, p.

1212-1215.
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lem iv omdat deze graaf de scholing bevordert van geleerden en luistert naar hun
adviezen.431 In de aanbiedingsbrief voor graaf Willem v bij de oorspronkelijke ver-
sie van zijn Cura spreekt Philips de hoop uit dat de universiteit van Orléans, die
vroeger veel studenten uit het graafschap Holland mocht ontvangen en deze nu
moet missen, hen in de toekomst weer mag verwelkomen.432

Op enkele plaatsen in zijnCura breekt Philips ook een lans voor het bevorderen
van de volksgezondheid in de steden. Hiervoor hebben we al gezien hoe hij de ver-
vuiling van water door ververijen laakt.433 Hij spreekt zich ook uit voor de aanwe-
zigheid van artsen in dichtbevolkte gebieden. Men heeft er daar recht op, evenals de
vorst recht heeft op zijn eigen medicus, zo schrijft Philips veelzeggend.434 Kenne-
lijk duidt deze toevoeging erop dat hij ook hier actief optreden van de vorst gewenst
acht.

Al het voorgaande overziende moeten we vaststellen dat Philips zeker geen aan-
hanger is van opvattingen die onder omstandigheden onafhankelijkheid toeschrij-
ven aan steden. Bartolus bijvoorbeeld onderscheidt wel degelijk onafhankelijke ste-
den en meent dat deze vrij zijn zelf te beslissen of en welke zaken zij vervreemden.
Bartolus wijst er weliswaar op dat in het algemeen steden geen rechten kunnen ver-
kopen, omdat dit voorbehouden is aan vorsten.Maar dat ligt anders als een stad niet
onderworpen is aan paus of keizer (‘… sed dico quod in istis civitatibus quae non
cognoscunt superiorem papam vel principem quod illae possunt’). Zo’n stad moet
wel eerst een eigen wet uitvaardigen om te bepalen wat er verkocht kan worden, en
vervolgens kan zij verkopen (‘... fieret primo lex municipalis quod possit vendi et
postea vendatur’).435 Alleen al de eigen wetgevende bevoegdheid van steden, waar-
voor Bartolus pleit, moet Philips van Leiden een doorn in het oog zijn. Bartolus had
hierbij wel het oog op de stadstaten in het noorden van Italië. Hun onafhankelijke
positie laat zich niet vergelijken met de positie van Hollandse steden, die deel uit-
maakten van het graafschap.
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431 Casus 60,19.
432 Ervan uitgaande dat het inderdaad Philips is die deze aanbiedingsbrief in naam van de universiteit

schrijft. Zie daarvoor hoofdstuk 1.1.
433 In § 2.3 van dit hoofdstuk.
434 Casus 71,8.
435 Commentaar van Bartolus op D.45,1,137 § 6 en op D.43,8,2. Zie Vegting, Publiek domein en zaken
buiten den handel, p. 76-77 enDomaine public et res extra commercium, p. 75-76.
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