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7 Conclusies: Philips en zijn
werk op waarde geschat

Je kunt iemand het graf in prijzen. De historicus Robert Fruin vergelijkt Philips van
Leiden in 1864 met grote denkers als Macchiavelli, Montesquieu en Rousseau. Zijn
vakgenoot Jan Romein valt hem daarin in 1938 volmondig bij.1 De Leidse hoogle-
raar Van Vollenhoven oppert in 1930 de mogelijkheid om het begin van de studie
van het staatsrecht te leggen bij Philips van Leiden en noemt hem in één adem met
Dante en William of Ockham.2 Deze oudere literatuur bewijst zoveel eer aan Phi-
lips van Leiden dat het zicht op zijn werkelijke betekenis ontnomen wordt. En die
betekenis is er wel degelijk. Philips werkt in de traditie van de postglossatoren, mid-
deleeuwse geleerde juristen die proberen een brug te slaan tussen het inheemse
recht van hun tijd en het door hen als superieur beschouwde Romeinse recht. Ver-
gelijking van het werk van Philips van Leiden met dat van erkend grote tijdgenoten
van hem als Bartolus, Baldus en Lucas de Penna leert dat de Leidse geleerde welis-
waar niet zo fraai en zeker niet zo systematisch schrijft als deze beroemdheden,
maar overigens wel dezelfde problematiek aan de orde stelt als zij. Dat is een be-
langrijke eerste conclusie waarmee recht wordt gedaan aan Philips. Zo valt te ver-
klaren waarom de gezaghebbende historicus Ernst Kantorowicz Philips aanhaalt
naast middeleeuwse rechtsgeleerden als Accursius, Azo, Bartolus en Baldus.3 Ook
de historicus Walter Ullmann trekt in zijn werk over de beoefening van het geleer-
de recht in de middeleeuwen een vergelijking tussen Philips van Leiden en ‘voor-
treffelijke’ rechtsgeleerden in Italië en Frankrijk.4

Nogmaals, in termen van scherpte en systematiek gaat een vergelijking van het
werk van Philips met dat van deze rechtsgeleerden mank. Maar ook dat valt te ver-
klaren. De beroemd geworden juristen in de middeleeuwen werken in een relatief
veilige, academische omgeving. Philips van Leiden schrijft zijn Cura in de ruwe
werkelijkheid van het alledaagse leven. Hoe ruw die omgeving is blijkt wel uit een
incident dat hijzelf beschrijft in zijn werk. GraafWillem v, tot wie hij zich richt met
zijn tractaat, wenst in 1355 persoonlijk de brand te steken in zijn secretaris, omdat
deze zich onwaardig jegens de kerk zou hebben gedragen.5 Alleen al een incident

1 Zie voor het werk van Fruin en Romein bijlage 1.3 en 1.6.
2 Zie hoofdstuk 1.4.
3 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 175. Zie bijlage 1.1.
4 Ullmann, Law and politics in the Middle Ages, p. 114-115. Zie ook bijlage 1.12.
5 Casus 70,20. Philips deelt niet mee of de beklagenswaardige medewerker van de vorst inderdaad ver-

brand is. Zie voor deze kwestie en een mogelijk verband metWillems latere krankzinnigheid ook Leu-
pen, Philip of Leyden, p. 133
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als dit kan verklaren waarom Philips zich nogal eens cryptisch uitdrukt als hij be-
paalde hervormingen in het graafschap bepleit. Hier is een tweede conclusie op zijn
plaats. Philips’ tractaat komt tot stand in en richt zich op een reëel bestaande wer-
kelijkheid in zijn tijd en voor hem als schrijver brengt dat risico’s en beperkingen
met zich mee.

Concreet stelt Philips van Leiden dat het de taak van de overheid is – en in zijn
tijd is dat de vorst – om het publiek belang te behartigen. Om dat waar te kunnen
maken moet hij eerst aantonen dat de graaf van Holland meer is dan een traditio-
nele leenman van de Duitse keizer. De graaf is volgens Philips als lagere vorst wel-
iswaar gebonden aan het Romeinse en het canonieke recht, maar heeft overigens het
recht om in eigen land op te treden zoals de keizer dat doet in het keizerrijk. Dewij-
ze waarop Philips dit onderbouwt is bijzonder. De gangbaremiddeleeuwse leer, ge-
baseerd op de pauselijke decretale Per venerabilem, is voor hem onbruikbaar. Deze
decretale zegt dat de koning van Frankrijk keizer is in zijn eigen land, maar maakt
ook duidelijk dat een graaf geen aanspraak kan maken op dit recht.6 Philips voert
daarom bewijs op basis van een glosse van Accursius, waarin staat dat het keizer-
rijk verscheurd is. Dat hij deze glosse volledig uit zijn oorspronkelijke verband rukt
is niet ongewoon in de middeleeuwen.7 Belangrijk is dat Philips hiermee een eigen
leerstuk ontwikkelt om de onafhankelijkheid van lagere vorsten te verdedigen. Er
zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat juristen voor hem deze zelfde weg hebben
bewandeld. Wel is duidelijk dat na hem dit leerstuk ook nog wordt toegepast, en
wel door Jacobus Rebuffus (†1428).8 De tijd zal leren of het houdbaar is, maar
voorlopig staat Philips in een modern standaardwerk te boek als de jurist die het
leerstuk van de zelfstandige koning heeft ‘uitgebreid tot hertogen, graven en ba-
ronnen’9, al brengt hij voor lagere vorsten beperkingen aan op die zelfstandigheid.
Dit is een derde conclusie die kan worden getrokken over Philips en zijn werk.

Een vierde conclusie luidt dat Philips er niet op uit is de absolute macht bij zijn
vorst te leggen. In oudere literatuur wordt soms eenzijdig de nadruk gelegd op Phi-
lips’ streven om de positie van zijn vorst te versterken. Omstreeks het midden van
de 20ste eeuw wordt Philips nog getypeerd als ‘een overtuigd voorstander van het
absolutisme als de enige waarborg van orde en rechtszekerheid’.10 In werkelijkheid
is versterking van de rol van de vorst voor Philips geen doel op zich, maar een mid-
del om te komen tot betere behartiging van het publiek belang. Verder betekent het
in dit verband nogal wat dat Philips een lagere vorst als een graaf gebonden acht aan
Romeins en canoniek recht. Als hij inderdaad de eerste is die het leerstuk van de
zelfstandige koning uitbreidt tot lagere vorsten, dan introduceert hij daarmee te-
vens een vroege voorloper van een ‘constitutioneel’ bestel. Hij beperkt immers de
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6 Zie hoofdstuk 5.1 en 5.3.
7 Zie hoofdstuk 3.2.
8 Zie hoofdstuk 5.3.
9 Wolf, ‘Die Gesetzgebung’ in Coing (red.),Handbuch der Quellen, deel i, p. 533. Zie noot 34 in hoofd-

stuk 5.3.
10 Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, deel I tot 1581, p. 123. Zie hoofdstuk 1.4 en bijlage 1.1.
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handelingsvrijheid van de vorst door deze te binden aan in zijn ogen ‘hoger’ recht
als het Romeinse en het canonieke.11 Als die twee elkaar tegenspreken gaat voor
hem het canonieke recht voor. Toernooien verklaart hij buiten de orde op grond
van een canoniekrechtelijke regel, hoewel ze volgens de leges zijn toegestaan.12 Ook
vindt hij dat de vorst – in zijn tijd belast met zowel wetgeving, bestuur als recht-
spraak – een einde moet maken aan het werken met zeven getuigen in de rechtsple-
ging. Philips beroept zich daarvoor op een voorschrift in het canonieke recht, waar-
mee een Romeinsrechtelijke regel buiten werking wordt verklaard.13

Dat er naar hem niet wordt geluisterd en dat men in de praktijk gewoon met ze-
ven getuigen blijft werken doet hier minder ter zake. Het gaat erom dat Philips –
ondanks het rommelige en weinig systematische karakter van zijn werk – wel de-
gelijk een visie ontwikkelt op een volgens hem gewenst stelsel. Voor ons is het nu
vanzelfsprekend dat de regering bij haar handelen gebonden is aan en beperkt
wordt door de Grondwet. In de middeleeuwen is daarvan geen sprake en als een ju-
rist in die situatie toch zoekt naar een vorm van binding – hoe primitief en beperkt
ook – getuigt dat van visie. We zullen nog wel onder ogen moeten zien dat Philips
deze visie buitengewoon star hanteert en blind is voor reëel bestaande alternatieven
in zijn tijd die het binden van de vorst aan recht kunnen vergemakkelijken.

Dat Philips een visie heeft valt ook af te leiden uit de aard van de rechten die vol-
gens hem in handen van de vorst moeten blijven om het publiek belang te beharti-
gen. Vrijwel al deze rechten hebben een gemeenschappelijk, tweeledig kenmerk. Zij
leveren inkomsten op voor de fiscus en zij stellen de vorst in staat macht uit te oe-
fenen over anderen. Philips schrijft dit dubbele kenmerk expliciet toe aan het veer-
recht. De vorst kan geen inkomsten uit veren overdragen, tekent hij op. Zij zijn een
teken van zijn heerschappij en verschaffen inkomen voor de fiscus.14 De laatste op-
vatting is natuurlijk bestemd om het kortetermijndenken van de vorst te keren. In
de praktijk verkopen de graven rechten als zij acuut geld nodig hebben, waarmee
zij een inkomstenbron voor de lange termijn verspelen. Maar wat Philips duidelijk
veel meer dwarszit is dat zij daarmee ook zeggenschap uit handen geven. In zijn
maatschappijvisie is geen plaats voor wat tegenwoordig het middenveld heet, een
maatschappelijke laag tussen overheid enmarkt waar zelfstandige bestuursorganen,
stichtingen en publiekrechtelijke bedrijfsorganen zeggenschap uitoefenen. De
vroege voorloper van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie – het middeleeuwse
gildenwezen – krijgt er in Philips’ Cura genadeloos van langs.15 Als de graaf dan
toch zo nodig het tafelzilver te gelde wil maken moet hij dat maar doen in de vorm
van het verlenen van concessies, zo beveelt Philips aan. Op die manier houdt hij in
ieder geval de uiteindelijke zeggenschap als rechten worden uitgeoefend. Een dui-

220 7 conclusies: philips en zijn werk op waarde geschat

11 Zie hoofdstuk 5.4.
12 Zie hoofdstuk 2.4.
13 Zie hoofdstuk 6.5.1.
14 Casus 38,7: ‘... in signum dominationis et etiam lucri fiscalis causa ...’. Zie hoofdstuk 2.1.
15 Zie hoofdstuk 2.2 en hoofdstuk 6.6.2.
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delijk voorbeeld hiervan vormt de verpachting van tollen in Philips’ tijd. Aan deze
praktijk geeft hij volledig zijn zegen.16

Het probleem dat Philips hiermee aanroert is dat van de legitimiteit van machts-
uitoefening. Hij vindt dat het uitoefenen van zeggenschap over inwoners van het
land bij voorkeur direct moet uitgaan van de vorst. Als dat niet mogelijk is moet het
in elk geval terug te voeren zijn op de vorst. Met dit legitimiteitsvraagstuk loopt
Philips vooruit op de in de moderne rechtsgeleerdheid ontwikkelde leerstukken
omtrent het legaliteitsbeginsel en het wetsbegrip. Een behandeling van deze ge-
compliceerde leerstukken valt buiten het bestek van dit werk, maar wat de leer-
stukken zeggen is dat overheidsoptreden jegens burgers – of in een wat beperktere
visie overheidsoptreden dat burgers verplichtingen oplegt – gebaseerd moet zijn op
een wet. De wet wordt gesteld door de formele wetgever, dat wil zeggen regering
en Staten-Generaal gezamenlijk, waarmee het uitoefenen van zeggenschap over
burgers uiteindelijk democratisch gelegitimeerd wordt door de volksvertegen-
woordiging.17 In één concreet geval schrijft de Grondwet dat zelfs expliciet voor.
Belastingen van het Rijk moeten worden geheven uit kracht van een wet.18 Deze
bijzondere bepaling grijpt terug op de middeleeuwse situatie, waarin de graaf moet
overleggen met vertegenwoordigers van de bevolking over de ‘bede’.19 In de huidi-
ge situatie betekent het dat de regering voor belastingmaatregelen steeds te rade
moet gaan bij de Staten-Generaal als medewetgever. Bij de grondwetsherziening
van 1983 wilde de regering deze bepaling schrappen, maar de Tweede Kamer ver-
hinderde dit met gebruikmaking van haar recht op amendement.

Met het voorgaande wil uiteraard niet gezegd zijn dat Philips van Leiden een le-
galiteitsbeginsel propageert. Zo’n beginsel kan pas opkomenmet het groeien van de
democratische rechtsstaat. Maar Philips blijkt zich wel druk te maken over het uit-
oefenen van zeggenschap door lieden die daarvoor in zijn ogen niet of onvoldoen-
de gelegitimeerd zijn. En als we dan kijken naar de praktische gevolgen van zo’n
opstelling loopt de cirkel tussen toen en nu weer rond. Ook in onze tijd menen ad-
viseurs dat ‘bepaalde rechten’ vanwege dit legitimiteitsvraagstuk niet mogen wor-
den vervreemd. Zo adviseert de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in 2003 aan
de regering om geen verordenende bevoegdheden te verlenen aan zelfstandige be-
stuursorganen.20 Deze zbo’s zijn verzelfstandigde delen van de Rijksdienst, die be-
last zijn met specifieke uitvoerende taken. Ze hebben geen eigen democratische le-
gitimatie. Daarmee doorbreken ze het uitgangspunt bij de inrichting van het
openbaar bestuur dat de uitvoerende macht wordt gecontroleerd door rechtstreeks
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16 Zie hoofdstuk 6.3.3.
17 Belangrijke stappen in de hier beschreven doctrine vormen het werk van J.T. Buijs, De Grondwet,

Arnhem 1883, 1887, 1888 (drie delen) en van F.R. Böhtlingk,Het wetsbegrip inNederland, Alphen aan
den Rijn 1966. Een uitstekend overzicht van de totstandkoming, de groei en de betekenis van de doc-
trine geeft F.J. van Ommeren, De verplichting verankerd, Deventer 1996.

18 Artikel 104 Grondwet.
19 Zie hoofdstuk 6.4.2. Zie ook Van der Pot-Donner, Handboek, p. 659-660.
20 Raad voor het openbaar bestuur, Andere openbare lichamen in de Grondwet, p. 47-55.
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gekozen vertegenwoordigende organen, aldus de Rob. Alleen democratisch gelegi-
timeerde organen mogen exclusief over verordenende bevoegdheden beschikken.
De Rob adviseert om zbo’s door te lichten op hun bevoegdheden en eventuele re-
gelgevende bevoegdheden terug te geven aan de minister, de wetgever of de Kroon.

Een vijfde conclusie die op grond van het voorgaande is te trekken luidt dat Phi-
lips van Leiden het uitoefenen van gezagsrechten exclusief voorbehouden acht aan
een gelegitimeerde gezagsdrager. In zijn ogen is dat de vorst. Deze mag rechten, die
hij uitoefent in het publiek belang, wel delegeren of concederen, maar hij mag ze
niet definitief vervreemden uit zijn patrimonium. Philips deelt deze visie met ande-
re juristen uit zijn tijd, waaronder Lucas de Penna en Baldus.21 Philips accepteert
dat stedelijke overheden bepaalde rechten uitoefenen, maar laat er geen twijfel aan
bestaan dat zij de bevoegdheid daartoe ontlenen aan de vorst.22 Zeer negatief oor-
deelt hij over de macht van ambachtsheren in Zeeland. Zij hebben volgens hem ten
onrechte een deel (portio) verworven van de zeggenschap die de vorst uitoefent in
het publiek belang.23 Philips’ advies in een kwestie als deze is even simpel als radi-
caal. De vorst moet de ontstane situatie terugdraaien. Zelfs verkrijgende verjaring
is uitgesloten bij rechten die in het publiek belang worden uitgeoefend, stelt hij.24

De beantwoording van enkele centrale vragen, doelstelling van deze studie, is
met de vijf voorgaande conclusies gedeeltelijk een feit. De ‘bepaalde rechten’ die de
vorst volgens Philips van Leiden niet mag vervreemden zijn rechten die hij uitoe-
fent ter behartiging van publieke belangen. Philips zegt dat zelf met zoveel woor-
den als hij stelt dat de vorst deze rechten uitoefent ten behoeve van de respublica.
Onder de respublica verstaat hij, met veel van zijn tijdgenoten, de belangenge-
meenschap van vorst en bevolking.25 Onder het vervreemden van rechten verstaat
hij het definitief afstand daarvan doen door de vorst. Resteert de hamvraag welke
rechten de vorst uitoefent in het publiek belang. Op het eerste gezicht komt Philips
daarmee niet veel verder dan andere geleerde juristen uit zijn tijd. Ze definiëren het
publiek belang als dat wat de hele bevolking aangaat, wat in het landsbelang is. Ook
Philips’ tijdgenoot Lucas de Penna onderscheidt ‘bepaalde rechten’ die de vorst niet
mag vervreemden. Hij noemt ze bona fiscalia, een term die ook Philips gebruikt.26

Maar welke die bona fiscalia concreet zijn blijft onduidelijk bij de Napolitaanse ju-
rist. Andere juristen noemen hooguit voorbeelden.

Zo niet Philips van Leiden. Bewust of onbewust verbindt hij aan zijn centrale
stelling de enig juiste conclusie en dat levert een zesde conclusie op. Philips van Lei-
den brengt het publiek belang in kaart. Helaas doet hij dat allesbehalve systema-
tisch, maar uit zijn werk valt een staalkaart af te leiden van wat hij beschouwt als het
publiek belang. En die opsomming, hoe impliciet hier en daar ook, is in elk geval

222 7 conclusies: philips en zijn werk op waarde geschat

21 Zie hoofdstuk 4.3.
22 Zie hoofdstuk 6.6.1.
23 Zie hoofdstuk 2.7.
24 Zie hoofdstuk 4.1 en 4.3.
25 Zie hoofdstuk 1.1 en 1.3.
26 Zie hoofdstuk 5.5.
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geen abstracte. Zij heeft betrekking op concreet uit te oefenen overheidsrechten in
zijn eigen land en in zijn eigen tijd. Dat is de enige manier om het publiek belang
effectief te benoemen. In de regel verschilt dat namelijk naar tijd en plaats, zo is in
recent onderzoek nog eens vastgesteld. Een ‘Archimedisch punt’ voor het bepalen
van het publiek belang is niet vast te stellen, zo blijkt ook uit dat onderzoek.27

Dit mag zo zijn, als we de door Philips her en der in zijn Cura behandelde ‘be-
paalde rechten’ systematisch onderbrengen in clusters zoals ‘delfstoffen, energie en
water’ en ‘verkeer en vervoer’, ontstaat wel degelijk een overzicht dat bekend oogt.
Hedendaagse politieke en maatschappelijke discussies over de behartiging van het
publiek belang gaan steevast over de energie- en watervoorziening en over verkeer
en vervoer. Daarmee houdt de overeenkomst dan ook onmiddellijk op. In Philips’
tijd wordt energie gewonnen uit turf en is de wind als opwekker van energie nog in
opkomst. Philips’ zorgen omtrent de watervoorziening betreffen vooral de vrije
toegang tot oppervlaktewater, een probleem dat tegenwoordig alleen nog volop
speelt in ontwikkelingslanden. Tegenwoordig wordt de vraag gesteld of burgers
meer gebaat zijn bij publieke dan wel bij private energie- en waterleidingbedrijven.
Mobiliteit draait in Philips’ tijd om de toegang tot en het onderhoud van water- en
landwegen en de instandhouding van veerdiensten. In onze tijd zijn daar voorzie-
ningen bijgekomen als spoorwegen, de luchtvaart en post- en telecommunicatie-
diensten. Frappant is wel dat al deze netwerksectoren, inclusief de energie- en wa-
terleidingbedrijven, aanhoudend en intensief onderwerp blijven van discussies over
de behartiging van publieke belangen. Als wordt overwogen deze voorzieningen te
privatiseren komt onmiddellijk de vraag op die Philips van Leiden stelt met be-
trekking tot het water. Is de onbelemmerde toegang van iedereen tot deze voorzie-
ningen wel gewaarborgd? De reden voor Philips om in zijn tijd te pleiten voor het
in overheidshanden brengen of houden van zulke voorzieningen is nu juist dat hij
vreest voor aantasting van vrije toegang voor iedereen. Dit leidt tot een zevende
conclusie. Philips van Leiden staat aan het begin van een ontwikkeling die moet lei-
den tot betere behartiging van het publiek belang. Wij zijn in onze tijd veel verder
op de weg van die ontwikkeling, maar we hebben het over vergelijkbare voorzie-
ningen en rechten. Philips wil ze in publieke handen brengen of houden om te
voorkomen dat delen van de bevolking worden uitgesloten van het gebruik van
deze voorzieningen. Als wij ze tegenwoordig in private handen willen brengen
komt onmiddellijk de vraag op hoe de in het geding zijnde publieke belangen –
waaronder algemene toegankelijkheid – geborgd moeten worden. Die hedendaag-
se vraag komt voort uit het besef dat algemene toegankelijkheid vanzelfsprekend is
als de te privatiseren voorzieningen nog in publieke handen zijn.

We hebben het hierbij steeds over voorzieningen die van vitaal belang zijn voor
het economisch leven. Onze economie is een wezenlijk andere dan die in de mid-
deleeuwen. Maar vraagstukken omtrent de behartiging van het publiek belang blij-
ken zowel in Philips’ middeleeuwse Holland als in het hedendaagse Nederland pri-
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27 Zie hoofdstuk 2.2.
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mair betrekking te hebben op voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het func-
tioneren van de samenleving in het algemeen en de economie in het bijzonder. Dat
begint bij zoiets elementairs als een goed rechtsstelsel, waarin eigendomsrechten en
de mogelijkheid om de naleving van contracten af te dwingen vastliggen. ‘Dit pu-
blieke belang lijkt dus zonder meer gegeven,’ aldus de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid in het jaar 2000.28 Dat is nu vanzelfsprekend, maar Philips
van Leiden voelt zich nog gedwongen om gedreven te pleiten voor de invoering van
een goed rechtsstelsel. Ook een goed geldstelsel acht hij elementair. In zijn Cura
beklemtoont hij dat in het muntwezen geen plaats is voor particuliere inmenging,
waaruit al blijkt dat deze in zijn tijd gemeengoed is.29 Die situatie heeft in Holland
lange tijd bestaan. De eerste centrale bank ter wereld, de Amsterdamse Wisselbank
uit de tijd van de Republiek, is een particuliere bank belast met de zorg voor het
geldstelsel. Pas later dringt het besef door dat de centrale bank een overheidsinstel-
ling moet zijn en nog weer later de opvatting dat deze een zelfstandige positie moet
hebben ten opzichte van het landsbestuur.

Van dit laatste inzicht – dat publieke machthebbers evenzeer geneigd zijn de
waarde van het geld te manipuleren als particuliere belanghebbenden – is bij Philips
van Leiden nog weinig te ontdekken. Hij verwacht alle heil van een monetair beleid
dat exclusief door de vorst gevoerd wordt. Sommige van zijn tijdgenoten denken
daar anders over. In 1393 wordt de sleischat in Holland vervangen door een vaste
belasting om de graaf ervan te weerhouden onnodig nieuw geld te slaan en daarmee
de waardevastheid van de munt op het spel te zetten. Het zijn de door Philips zo
kritisch bejegende steden die tekenen voor deze bestuurlijke innovatie.30 Dit voert
ons tot een achtste conclusie. Philips van Leiden is behoorlijk star en weinig creatief
in het zoeken naar wegen voor een betere behartiging van het publiek belang. On-
verlet blijven de eerder getrokken vierde en vijfde conclusie. Philips ziet het ver-
sterken van de positie van de vorst niet als een doel op zich, hij tracht de vorst te
binden aan het recht en zoekt naar legitimatie voor machtsuitoefening. Maar daar-
bij heeft hij geen oog voor alternatieven die in de praktijk van zijn tijd groeien. Hij
gaat vrijwel voorbij aan de rol van de steden bij het bezegelen van de zogenaamde
Kabeljauwse Verbondsakte in 1351.31 Voor hem staat voorop dat het de graaf is die
dan belooft geen belangrijke rechten meer uit zijn patrimonium te zullen ver-
vreemden. In werkelijkheid zijn het de steden en enkele aan Willem v getrouwe
edelen die deze concessie afdwingen. Het ontgaat Philips dat de opkomende stede-
lijke burgerij beseft gebaat te zijn bij een goede behartiging van het publiek belang.
In 1364 verklaart de stad Utrecht dat zelfs met zoveel woorden als zij eisen stelt aan
een nieuw te benoemen bisschop in het Sticht.32 Te gemakkelijk is ook nog in de
20ste eeuw aangenomen dat Philips een actieve rol wil spelen in deze stedelijke ont-
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28 Het borgen van publiek belang, p. 48. Zie hoofdstuk 2.2.
29 Zie hoofdstuk 6.4.1.
30 Zie hoofdstuk 6.4.1.
31 Zie hoofdstuk 2.5.
32 Zie hoofdstuk 2.6.
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wikkeling. De historicus Romein kiest ervoor zijnErflaters te beginnen met Philips
van Leiden omdat die ‘de burgerijen der steden zag als de eigenlijke dragers van de
Nederlandse, voor hem nog Hollandse staat en beschaving’.33 In werkelijkheid
dicht Philips de steden hooguit een functie toe als filiaal van de door de vorst gelei-
de respublica.34 Philips is vooruitstrevendmet zijn pleidooien voor een beter rechts-
stelsel en een beter bestuur35, maar aartsconservatief als hij het oog heeft op de sa-
menleving die daarmee bediend moet worden. Anders dan de auteurs Fruin en
Geurts stellen legt Philips geen bom onder het feodale stelsel, maar laakt hij de ver-
wording van dat stelsel.36 Hij pleit hartstochtelijk voor het instandhouden van de
horigheid, terwijl opeenvolgende Hollandse graven zich nu juist actief inspannen
om vorm te geven aan wat later burgerschap zal worden genoemd. Zij ontslaan ho-
rigen van hun verplichtingen (tegen betaling, dat wel) en geven ‘eigen’ grond uit aan
hun onderzaten in het gebied van de Grote Ontginning.37

Philips’ streven om de vorst te binden aan het Romeinse en canonieke recht ge-
tuigt van visie, zo is hier eerder gesteld. Maar in de praktijk is die binding niet af-
dwingbaar. Zoals zoveel tijdgenoten van hem neemt Philips zijn toevlucht tot het
opperwezen om zijn vorst tot deze binding te bewegen. Hij waarschuwt de graaf
dat deze eens voor God moet verschijnen om verantwoording af te leggen.38 On-
dertussen groeien in zijn tijd de steden. Compacte maar complexe gemeenschappen
waar een goede behartiging van publieke belangen een eerste noodzaak is om deze
samenlevingen te kunnen doen functioneren. Met het groeien van de steden ont-
staat vanzelf een tegenmacht – een countervailing power – om mogelijke spilzucht
van de vorst in toom te houden. Philips ziet het niet of, nog waarschijnlijker, wenst
het niet te zien.

Deze doctrinaire kant van zijn denken wordt heel zichtbaar als hij schrijft over
het beheer en onderhoud van landwegen. Philips acht lagere vorsten gebonden aan
het Romeinse recht en daarin ligt een regeling besloten voor het beheer en onder-
houd van wegen, waaraan hij onverkort vasthoudt. Ondertussen groeit in zijn tijd
en in zijn wereld – Frankrijk, zijn tweede vaderland – een veel pragmatischer om-
gang met het probleem. De oplossing die daar wordt ontwikkeld is neergeslagen in
de hedendaagse praktijk. Wegen zijn in principe in overheidshanden en op grond
van het profijtbeginsel betalen gebruikers mee aan het beheer en onderhoud van die
wegen. Philips heeft duidelijk geroken aan deze oplossing, maar kan deze op grond
van zijn eigen inzichten niet verdedigen.39 Een gemiste kans voor de op andere ter-
reinen soms zo vooruitstrevende geleerde uit Leiden.

Philips lijkt bepaalde moderniteiten te schuwen omdat hij vreest dat daardoor
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33 Romein, ‘Filips van Leiden’ in Erflaters van onze beschaving, p. 14. Zie ook bijlage 1.6.
34 Zie hoofdstuk 6.6.1.
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36 Zie hoofdstuk 2.1. Voor het werk van Fruin en Geurts zie bijlage 1.3 en 1.7.
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39 Zie hoofdstuk 6.3.1.
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rechten, die in zijn visie vitaal zijn voor het behartigen van publieke belangen, in an-
dere handen dan die van de vorst dreigen te komen. In het stelsel dat hem voor ogen
staat moet alle heil uiteindelijk van de vorst komen. Nergens anders in zijn Cura
geeft hij daar zo helder blijk van als in de casus waarin hij de winning en distribu-
tie beschrijft van turf en zout. Natuurlijk moet primair de markt haar werk kunnen
doen, zo zegt hij vrij vertaald. Maar als producten schaars kunnen worden, en als
de winning ervan ook nog eens moet worden afgewogen tegen de milieuschade die
deze kan opleveren, dan moet de vorst belast zijn met winning en distributie van
deze goederen.40

Philips’ kijk op de mogelijke schadelijke gevolgen van de winning van turf, zout
en hout voor het leefmilieu zijn, in tegenstelling tot zijn visie op de rol van de ste-
den, nu juist weer verrassend vooruitstrevend. Een toekomstgerichte blik heeft hij
ook als hij het belang van goed onderwijs en de behartiging van de volksgezondheid
behandelt.41 Een negende conclusie luidt dat Philips’ denken en streven haaks staan
op de opvatting dat de middeleeuwse mens niet in staat of geneigd is na te denken
over of te werken aan een betere toekomst.42

Al het voorgaande overziende komen we tot een laatste tiende conclusie over de
betekenis in algemene zin van Philips van Leiden als geleerd jurist en zijn juridische
werk. Die betekenis is drieledig. In de eerste plaats construeert en onderbouwt Phi-
lips met in zijn tijd gebruikelijke juridische middelen een theorie om lagere vorsten
te bekleden met bevoegdheden die oorspronkelijk zijn voorbehouden aan de keizer
en later ook aan koningen. Zijn kunststukje is puur academisch. In de praktijk van
zijn tijd functioneren graven en hertogen al grotendeels als echte landsheren. Maar
een kunststukje blijft het, omdat Philips geen gebruik kan maken van de in zijn tijd
heersende leer, gebaseerd op de decretale Per venerabilem, zijn eigen weg moet
gaan en bewijs moet voeren op basis van een glosse vanAccursius. Die weg valt hem
niet steeds licht en we zien hem in deCura zelfs vastlopen op het door hemzelf ge-
bezigde begrippenapparaat.43 Naast het construeren van deze theorie laat Philips
van Leiden in de tweede plaats met zijn werk zien hoe het denken en handelen van
middeleeuwse postglossatoren neerslaat in een concrete situatie, te weten die van
Holland, Zeeland en Utrecht in de 14de eeuw. Ook zijn pogingen om Romeins-
rechtelijke leerstukken te verbinden met het inheemse recht van deze landen heb-
ben een hoog academisch gehalte. Tot echte receptie van het Romeinse recht zal het
pas later komen. Maar een deel van dit optreden als postglossator levert een verras-
send praktisch resultaat op. In de derde en zeker niet de minste plaats laat Philips
van Leiden zien hoe het te behartigen publiek belang er volgens hem in zijn tijd uit-
ziet. Dit deel van zijn werk geeft ons het inzicht dat een precieze benoeming van
publieke belangen weliswaar veranderlijk is naar tijd en plaats, maar dat enkele
hoofdkenmerken van die publieke belangen door de eeuwen heen overeind blijven.
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Het gaat daarbij primair om de uitoefening van rechten die de samenleving als ge-
heel moeten doen functioneren en om rechten die individuele burgers in staat stel-
len deel te hebben aan die samenleving. Het ging toen en het gaat nu nog altijd om
essentiële voorzieningen als energie en water, mobiliteit, een goed rechts- en be-
stuursstelsel en een betrouwbaar geldstelsel. Er zijn op belangrijke hoofdlijnen ook
verschillen. Philips ziet in zijn tijd het geestelijk leven als essentieel onderdeel van
dit stelsel van publieke belangen, te behartigen door de vorst. Die visie van hem
wordt tegenwoordig niet meer gedeeld en kerk en staat zijn juridisch nu zelfs ge-
scheiden.Maar immateriële kwesties maken ook nu nog deel uit van het publiek be-
lang. Zo is het in onze tijd vanzelfsprekend dat de overheid zich mede bekommert
om de bevordering van het culturele leven. Onderwijs en gezondheidszorg zijn nu
een erkend onderdeel van het publiek belang. In Philips’ tijd is dat nog niet het ge-
val, maar hij beveelt van harte aan het zover wel te laten komen. Het belang van wa-
terstaat is zowel in Philips’ tijd als tegenwoordig onomstreden. Beveiliging van de
laaggelegen delta tegen overstromingen is existentieel voor het land. Zonder dat kan
het niet bestaan.44

Afrondend kunnen we stellen dat we dankzij Philips van Leiden weten dat het bor-
gen van publieke belangen al eeuwenlang als noodzakelijk wordt onderkend en dat
het al even lang in dienst staat van het samenleven, het individueel en collectief over-
leven en het hebben van kwaliteit van leven. Bij het borgen van publieke belangen
moeten afwegingen worden gemaakt tussen die belangen en particuliere belangen.
We zien het Philips volop doen en de Leidse geleerde jurist houdt ons daarmee een
verre spiegel voor. De vragen die hij opwerpt steken door de eeuwen heen steeds
weer de kop op. RebeccaWalker, politiek activist en schrijfster van het in 2001 ver-
schenen Black, White and Jewish, heeft ze onlangs nog eens gesteld: ‘Wat is er no-
dig om mensen hun privileges in te laten ruilen voor werkelijke wederzijdse sa-
menwerking? Zelfprotectie is heel primair, ik voel het ook, maar ik vermoed dat we
onze privileges moeten loslaten. Uiteindelijk willen we in essentie allemaal hetzelf-
de, we zoeken allemaal naar geluk. Daar moet een overeenkomst in te vinden zijn
die voor iedereen acceptabel is.’45

Het is de vraag of dat laatste – een overeenkomst die voor iedereen acceptabel is –
werkelijk te vinden is. Philips van Leiden neemt in ieder geval het zekere voor het
onzekere en draagt zijn vorst op particulieren hun privileges te ontnemen als deze
botsen met de behartiging van het publiek belang. Philips van Leiden is geleerd ju-
rist. De geleerde juristen in de middeleeuwen leggen de basis voor wat later de staat
zal heten, de georganiseerde rechtsgemeenschap waarin bestuur en bestuurden over
en weer rechten en plichten hebben en waarin particuliere belangen soms moeten
wijken voor het publiek belang. Onder deze middeleeuwse grondleggers van de la-
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tere staat behoort Philips van Leiden tot de actievere vormgevers en neemt hij een
prominente plaats in.

So wirkt mit Macht der edle Mann
Jahrhunderte auf seinesgleichen:
Denn was ein guter Mensch erreichen kann,
Ist nicht im engen Raum des Lebens zu erreichen.
Drum lebt er auch nach seinem Tode fort
Und ist so wirksam, als er lebte;
Die gute Tat, das schöne Wort,
Es strebt unsterblich, wie er sterblich strebte.
So lebst auch du durch ungemessne Zeit;
Geniesse der Unsterblichkeit.

(J.W. von Goethe, Künstlers Apotheose)
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