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Samenvatting

Centraal in dit boek staat het doordringen tot de juridische kern van Philips van
Leidens nagelaten gedachtegoed. Philips van Leiden leeft van omstreeks 1326-1327
tot 9 juni 1382. Hij studeert rechten inOrléans in Frankrijk en keert later terug naar
zijn geboorteland Holland. Philips treedt daar in dienst van graaf Willem v, die fei-
telijk regeert van 1346 tot 1358. Dan wordt hij krankzinnig verklaard en treedt zijn
broer Albrecht (1358-1404) op als voogd, al blijft Willem formeel beschikken over
de grafelijke bevoegdheden tot zijn dood in 1389. Philips van Leiden werkt voor
beide graven en drukt hen op het hart om persoonlijk het publiek belang in het
graafschap te behartigen. Hij doet dat in zijn tractaat De cura reipublicae et sorte
principantis, waarvan hij omstreeks 1352 een eerste versie aanbiedt aan Willem v.
Ook in de jaren vanaf 1371, als hij in dienst treedt van de Utrechtse bisschop Ar-
noud van Hoorn (1371-1378), blijft de behartiging van het publiek belang Philips
bezighouden. Tijdens zijn verdere leven blijft Philips van Leiden werken aan zijn
tractaat.

Van Philips’ werk is geen handschrift overgeleverd, wel een eerste gedrukte ver-
sie (editio princeps) uit 1516. Deze bestaat uit 85 casus. In elke casus werpt Philips
een rechtsvraag op, die hij vervolgens behandelt conform de geleerde juridische tra-
ditie van zijn tijd. Omdat hij steeds is blijven werken aan zijn tractaat geeft hij gaan-
deweg in de 85 casus meer en meer invulling aan praktijksituaties in zijn tijd. Daar-
mee maakt hij impliciet een blauwdruk van wat hij ziet als het publiek belang. Het
tractaat is voorzien van een achteraf door Philips zelf geschreven samenvatting (Ta-
bula Tractatus) waarin hij zijn opvattingen nog eens kort en bondig uitdraagt en ze
ook wel nader toelicht.

De titel van Philips’ werk betekent ‘Over de zorg voor de respublica en de taak
van de vorst’. Meestal wordt respublica (letterlijk ‘publieke zaak’) vertaald met
‘staat’, maar in dit boek blijft het onvertaald. Hier wordt betoogd dat Philips met
respublica niet doelt op wat wij onder de staat verstaan – te weten een rechtsge-
meenschap met rechtspersoonlijkheid – maar op een in zijn tijd te vormen belan-
gengemeenschap van vorst en bevolking, waarin onder leiding van de vorst het pu-
bliek belang moet worden behartigd. De kern van Philips’ opdracht aan de vorst
staat in casus 1,7 van zijn tractaat, waarin hij stelt dat vorsten beschikken over ‘be-
paalde rechten’ die zij niet mogen vervreemden omdat zij ze uitoefenen in het be-
lang van de respublica. De centrale vraag die in dit boek moet worden beantwoord
is op welke rechten Philips precies doelt en wat hij verstaat onder ‘vervreemden’.

Daartoe wordt studie gemaakt van de tijd waarin Philips leeft, van de geleerde
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tradities waarin hij leert en werkt en van enkele belangrijke juridische leerstukken
waarmee hij werkt in zijnCura. Ook wordt aan de hand van recent wetenschappe-
lijk onderzoek onderzocht hoe het publiek belang moet worden gedefinieerd. De
uitkomst van dat onderzoek is dat voor het publiek belang geen sluitende definitie
is te geven, maar dat het naar tijd en plaats kan verschillen en daarom steeds weer
concreet moet worden ingevuld op grond van politieke keuzes. In dit boek wordt
betoogd dat Philips precies dat doet in zijn tractaat. Hij behandelt her en der ver-
spreid in zijn tekst rechten die in publieke handen moeten blijven of moeten wor-
den gebracht om het publiek belang te kunnen behartigen. Hij schetst daarmee een
publiek belang dat veel omvangrijker is dan gebruikelijk in de middeleeuwen.
Doorgaans is publiek optreden dan nog beperkt tot de kerntaken defensie, bestuur,
rechtspraak en het geldstelsel. Philips voegt daar taken aan toe als de energievoor-
ziening, de drinkwatervoorziening, verkeer en vervoer, openbare werken en on-
derwijs.

In die visie staat hij niet alleen in de wereld van zijn tijd. Zijn werk wordt verge-
leken met dat van grote juristen uit de 14de eeuw als Baldus de Ubaldis (1327-1400)
en Lucas de Penna (circa 1320-1390), die over soortgelijke problemen schrijven als
Philips van Leiden. Bijzonder is wel dat Philips van Leiden het publiek belang toe-
snijdt op de specifieke omstandigheden in Holland en Zeeland. Energie wordt er
opgewekt met turf en windmolens, water voor consumptieve doeleinden is vooral
oppervlaktewater – dat daarom volgens Philips ook vrij moet blijven van veront-
reinigingen – en de belangrijkste vervoermiddelen zijn veren en andere schepen.
Veel van de rechten waarop Philips doelt zijn inderdaad formeel in handen van de
vorst, zo blijkt uit middeleeuwse oorkonden. Het probleem is dat de vorst er vrij
willekeurig over beschikt alsof het zou gaan om ‘eigen’ rechten. De 14de eeuw is een
gewelddadige tijd waarin tal van oorlogen worden uitgevochten. Daar leggen de
vorsten hun prioriteit en ze verkopen regelmatig rechten uit hun erfgoed (patrimo-
nium) om hun veldtochten te financieren. Philips’ betoog is er daarom op gericht
dit patrimonium in een publieke sfeer te brengen. Net als veel andere juristen in zijn
tijd voert hij aan dat de vorst slechts beheerder (administrator) is van dit erfgoed en
dat hij het moet aanwenden om het publiek belang te behartigen.

Philips onderbouwt zijn betoog met verwijzingen naar het Romeinse recht en
het kerkelijke of canonieke recht. Hij gaat te werk als een ‘geleerd jurist’ en om die
werkwijze te verduidelijken wordt in dit boek uitgebreid ingegaan op specifieke
kenmerken van de rechtenstudie in Orléans, die Philips volgt. Ook de omstandig-
heden in het Frankrijk van de 14de eeuw komen aan bod. Philips verblijft behalve in
Orléans ook enkele jaren in Parijs en aan het pauselijke hof in Avignon. In Frank-
rijk neemt hij kennis van enkele belangrijke decretalen (pauselijke beschikkingen)
die zich richten op het vorstelijke erfgoed. De belangrijkste daarvan is Intellecto
van paus Honorius iii uit 1220. Daarin wordt een koning ontslagen van verplich-
tingen (te weten afgelegde eden) die hij is aangegaan om rechten uit zijn patrimoni-
um te vervreemden. Volgens de paus zijn deze vervreemdingen schadelijk voor het
koninkrijk. De kerkvorst refereert aan een veel belangrijker eed die de koning bij
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zijn aantreden zou hebben afgelegd. Daarin heeft hij gezworen ‘de rechten van zijn
rijk en de eer van de kroon ongeschonden te bewaren’.

Philips verklaart deze verplichting ook van toepassing op wat hij ‘lagere vorsten’
noemt, zoals de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht (deze laatste treedt
in het Sticht ook op als wereldlijk vorst). Uit zijn betoog wordt ook duidelijk wat
hij verstaat onder het ‘vervreemden’ van rechten. Dat is voor hem het definitief in
eigendom overgaan van rechten. Met gebruikmaking van Romeinsrechtelijke ter-
men betoogt hij dat de vorst wel rechten aan anderen kan concederen of verpach-
ten, omdat hij daarbij steeds de uiteindelijke zeggenschap over deze rechten be-
houdt.

Lagere vorsten hebben volgens Philips recht op de hoogste zeggenschap in eigen
land. In Frankrijk beweren de koningen, daarbij gesteund door geleerde juristen,
dat zij een zelfstandige positie innemen ten opzichte van de keizer en de paus. Zij
baseren zich daarvoor op de pauselijke decretale Per venerabilem uit 1202. Zij lei-
den daaruit af dat de koning in eigen land keizer is, omdat hij geen hoger gezag bo-
ven zich hoeft te dulden. Philips ziet zich echter gedwongen een eigen leerstuk te
construeren om dit te betogen ten behoeve van lagere vorsten. In Per venerabilem
zegt de paus (Innocentius iii) namelijk ook dat zijn redenering niet opgaat voor een
graaf. Philips baseert zich daarom op een glosse (een aantekening) op het Romein-
se recht van één van de beroemdste middeleeuwse juristen, Accursius (ca 1182-
1263). In deze glosse staat dat het keizerrijk ‘tegenwoordig verscheurd is’ (hodie
scissum sit) en Philips leidt daaruit af dat er daarom naast de keizer ook andere vor-
sten heersen. In de middeleeuwen wordt het glossenapparaat van Accursius be-
schouwd als een integraal onderdeel van het oorspronkelijke Romeinse recht, zoals
dat is overgeleverd in een compilatie van keizer Justinianus uit circa 530. Philips van
Leiden beschikt over een exemplaar van deze compilatie – het Corpus iuris civilis –
met daarin opgenomen de Glosse van Accursius, zo blijkt uit de overgeleverde be-
schrijving van zijn rijk gevulde bibliotheek, de Disposicio librorum magistri Philip-
pi de Leyden.

Philips kent aan lagere vorsten niet eenzelfde soevereine positie toe als aan ko-
ningen toekomt. Hij betoogt dat zij een soort dagelijks bestuurders zijn met de kei-
zer als algemeen bestuurder op de achtergrond. Philips brengt dit vooral tot uit-
drukking door te stellen dat lagere vorsten gebonden zijn aan de bepalingen van het
Romeinse recht. Zij mogen dit recht niet veranderen. De keizer en koningen mo-
gen dat wel. In zijn werk noemt Philips het Romeinse recht leges (meervoud van
lex, wet) en het inheemse recht van een land statuta (meervoud van ‘statutum’, let-
terlijk datgene wat vastgesteld of bepaald is). Een lagere vorst mag wel statuta af-
kondigen en wijzigen. Philips zelf voert dit onderscheid (distinctio) consequent
door. Goed zichtbaar wordt dat in zijn behandeling van het beheer van landwegen.
Het Romeinse recht belast de aanwonenden van wegen met onderhoudsverplich-
tingen en Philips voelt zich verplicht deze gedateerde bepalingen integraal over te
nemen. In het hem zo bekende Frankrijk gaat men veel pragmatischer met dit pro-
bleem om en probeert men deze verplichtingen te verschuiven naar de gebruikers
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vanwegen. Je proeft uit Philips’ werk dat de Franse oplossing hem aanspreekt, maar
de graaf van Holland vermag nu eenmaal niet wat de koning van Frankrijk wel kan,
te weten de leges negeren. Overigens heeft de graaf volgens Philips wel een rol te
spelen in het wegbeheer. Diens hoogste bestuursambtenaar, de baljuw, kan aanwo-
nenden opdragen hun onderhoudsplicht na te komen.

In de praktijk zijn lagere vorsten in Philips’ visie wel degelijk belast met het com-
plete landsbestuur. In eigen land beschikken zij namelijk over de oorspronkelijk
keizerlijke hoogheidsrechten of regalia. De belangrijkste regalia liggen vast in een
constitutie van keizer Frederik I uit 1158. De opsomming is zeker niet limitatief en
Philips voegt er in zijn werk nieuwe rechten aan toe, zoals het recht op belasting-
heffing en het recht op de wind. Fiscale rechten en windrechten zijn, net als veer-
rechten, voorbeelden van bevoegdheden die in Philips’ tijd in handen zijn gevallen
van particulieren. Ze worden gehouden als ‘heerlijke rechten’ of ‘ambachtsgevol-
gen’ door adelijke heren die er naar believen over beschikken. In feite zijn de rech-
ten daarmee in de handel gebracht en Philips wil deze situatie ongedaan maken. Hij
betoogt dat geen privilege, schenking of contract geldig is als het de vervreemding
van rechten betreft die de vorst moet uitoefenen in het publiek belang. Hij heeft zijn
Cura geschreven om te bewerkstelligen dat de vorst al deze privileges herroept, zo
deelt hij zelf mee. In Philips’ tijd komt het inderdaad tot zo’n herroeping (revoca-
tio generalis) in Holland en later ook in Utrecht.

Philips noemt en behandelt in zijn Cura tal van rechten die de vorst in het pu-
bliek belang moet uitoefenen. Helaas doet hij dat niet systematisch. In dit boek
wordt getracht de door hem genoemde rechten wel te systematiseren, door ze on-
der te brengen in enkele grote clusters. Deze clusters zijn:
– Delfstoffen, energie en water;
– Verkeer en vervoer;
– Munt en belastingen;
– Bestuur, rechtspraak en ambten;
– Steden, gilden, openbare werken en openbaar onderwijs.
Het voordeel van deze systematisering is dat op hoofdlijnen een beeld ontstaat van
het publiek belang dat ook tegenwoordig nog herkenbaar is. Veel van de ‘bepaalde
rechten’ die Philips van Leiden in overheidshanden wil houden zijn nodig om de
samenleving in het algemeen en de economie in het bijzonder draaiende te houden.
Ze staan in dienst van het samenleven, het individueel en collectief overleven en het
hebben van kwaliteit van leven.

Zo betoogt Philips dat de vorst de uiteindelijke zeggenschap moet hebben over
de exploitatie van turf, zout, hout en windenergie. Hij moet toezien op de beschik-
baarheid van water voor consumptieve doeleinden en voor transport. Hij moet
voorts toezien op het beheer van wegen en hij heeft het recht om wagens en sche-
pen te vorderen voor transportdiensten. De graaf mag geen veerrechten vervreem-
den, niet onbeperkt vrijstelling van tolrechten verlenen en hij heeft het visrecht. Hij
is als enige belast met de uitgifte van munten, het beheer van het geldstelsel en de
wisselbank. Hij heeft het exclusieve recht op belastingheffing. Hij is belast met de
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rechtspraak en moet deze volgens Philips moderniseren. Alle vormen van natio-
naal, regionaal en lokaal bestuur moeten op hem terug te voeren zijn. De graaf mag
geen ambten verstrekken in ruil voor een lening, maar hij mag wel lijfrenten verko-
pen. Als het aan Philips van Leiden ligt herroept de graaf zelfs de stadsrechten die
hij heeft verstrekt. In elk geval moet hij stedelijke wetgeving herroepen als deze
schadelijk kan uitwerken voor het landsbelang. Philips betoogt verder dat de graaf
moet zorgen voor onderwijs en voor de aanstelling van rechtskundigen en artsen in
steden. Een voor de hand liggende overheidstaak in Holland blijft vrijwel buiten
beschouwing in de Cura. Deze betreft de waterstaat. In Philips’ tijd is de strijd te-
gen het water goed georganiseerd en zijn de waterschappen al een feit. Philips
schrijft conform de gewoonte in de middeleeuwen vooral over zaken die in zijn
ogen niet goed geregeld zijn. Dat bijvoorbeeld de landbouw en de daaraan gekop-
pelde voedselvoorziening in particuliere handen zijn, krijgt Philips’ zegen. Wel
laakt hij de prijsafspraken die handelaren als bakkers onderling maken. Deze voor-
lopers van de gilden moet de vorst bestrijden, zo betoogt hij. Philips spreekt zich
uit voor vrijhandel. Een belangrijke uitzondering daarop maakt hij voor zout. De
winning en distributie van zout moeten onder auspiciën van de vorst plaatshebben.

Een belangrijke conclusie van dit boek luidt dat Philips van Leiden er niet zon-
der meer op uit is de positie van de vorst te versterken. Die versterking is voor hem
geen doel op zich, maar eenmiddel om de behartiging van het publiek belang te ver-
beteren. Bovendien moet versterking van de positie van de vorst volgens Philips ge-
paard gaan met een betere binding van die vorst aan het recht. Met opvattingen als
deze loopt Philips vooruit op latere staatsvorming. Hij logenstraft hiermee ook de
opvatting van sommige historici uit de 20ste eeuw dat middeleeuwers niet in staat
waren te werken aan wezenlijke verandering van hun samenleving. Philips maakt
volop afwegingen tussen particuliere belangen en het publiek belang, zoals in de
moderne staat gebruikelijk is. De Leidse geleerde houdt ons daarmee een verre spie-
gel voor.
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