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1.1

De rechten van de vorst

Omstreeks het midden van de 14de eeuw schrijft Philips van Leiden een nog steeds
tot de verbeelding sprekend boek: De cura reipublicae et sorte principantis (‘Over
de zorg voor de respublica en de rol van de vorst’).1 Philips van Leiden is rechtsgeleerde en geestelijke. Hij werkt in de kanselarij van de graaf van Holland en draagt
het boek op aan zijn heer, graaf Willem v. De kern van de Cura, zoals we Philips’
werk kortweg zullen noemen, is te vinden in het begin ervan. In de eerste van de 85
‘casus’ waarin het tractaat is onderverdeeld schrijft Philips van Leiden dat de vorst
beschikt over ‘bepaalde rechten’ waarvan hij geen afstand kan doen omdat dit afbreuk zou doen aan de respublica.2
Tot op heden niet of onvoldoende beantwoord is de vraag op welke rechten Philips concreet doelt. Een tweede vraag is wat Philips van Leiden verstaat onder respublica. Een derde vraag wat hij bedoelt met ‘afstand doen van’. Mag de vorst de
bedoelde rechten onder geen enkel beding ‘vervreemden’ of mag hij ze onder bepaalde voorwaarden wel ‘overdragen’? Het beantwoorden van deze vragen is de
doelstelling van dit werk.
Het hoofdthema van de Cura betreft dus de onaantastbaarheid van het vermogen, het patrimonium van de vorst. Volgens Philips van Leiden staat dit patrimonium, dit erfgoed, in dienst van de gemeenschap. Hij snijdt daarmee een in de middeleeuwen bekend probleem aan, waaraan tal van juristen in die tijd beschouwingen
wijden. Over het waarom van zijn tractaat licht Philips van Leiden de lezer zelf in.
Hij doet dat in de Tabula Tractatus van de Cura, een uitgebreid, in tien rubrieken
ingedeeld overzicht van de inhoud van zijn tractaat. Philips heeft deze samenvatting
geschreven nadat zijn hoofdwerk al geheel of grotendeels was voltooid. Hij gebruikt de Tabula Tractatus ook om bepaalde verduidelijkingen te geven op de eigenlijke Cura. Zo’n toelichting is te vinden in de vierde rubriek van deze samen1

2

Reipublicae is een tweede naamval van respublica. Letterlijk betekent dit ‘publieke zaak’. Doorgaans
wordt respublica vertaald met ‘staat’. In de volgende paragraaf van dit hoofdstuk komt aan de orde
waarom dat hier niet gebeurt.
Casus 1,7: ‘Nota insuper, quod principes aliqua iura habent, quae a se abdicare non possunt, et hoc ut
salvetur respublica, cuius salus consistit in potentia principis’. (‘Bemerk bovendien dat vorsten bepaalde rechten hebben, waarvan zij geen afstand kunnen doen vanwege het behoud van de respublica,
wier welzijn berust op de macht van de vorst.’)
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vatting, die is gewijd aan onrechtmatig gedane schenkingen.3 Philips schrijft daarin
dat volgens de algemeen gehoorde roep (vulgaris clamor) vorsten met een lagere
rang dan de keizer onrechtmatig gedane schenkingen niet kunnen herroepen. De
keizer zelf gaat tot zo’n herroeping immers pas over na het horen van de groten van
het rijk. Die opvatting heeft Philips, zo deelt hij zelf mee, aangezet tot het schrijven
van zijn werk.4
Met deze wat cryptische beschrijving wil Philips zeggen het oneens te zijn met
de opvatting dat bijvoorbeeld een graaf niet meer kan beschikken over rechten die
hij eenmaal heeft afgestaan.5 Deze problematiek wordt ook aan de orde gesteld in
een aanbiedingsbrief die aan de Cura voorafgaat. In die brief richt ‘de Universiteit
van Orléans’ zich tot graaf Willem v. Vanwege zijn jeugdige leeftijd heeft de graaf
onregelmatigheden begaan, zo wordt gesteld, die schade hebben toegebracht aan
zijn patrimonia, het geheel aan vorstelijk vermogen. Dit als gevolg van schaamteloze eisen van sommige onderdanen, waaraan de graaf heeft toegegeven zonder advies in te winnen. Teneinde deze ongewenste situatie recht te zetten is ‘een gezant’
van de universiteit belast met het schrijven van de Cura. Philips, die rechten gestudeerd heeft in Orléans, doelt met die gezant op zichzelf.6
Voor een beter begrip van Philips’ opvattingen moeten we bezien hoe datgene
wat wij nu ‘openbaar bestuur’ noemen functioneert in de middeleeuwen. Volgens
de theorie van de tweezwaardenleer wordt de Europese wereld van die tijd bestuurd door twee publieke autoriteiten die hun gezag rechtstreeks aan God ontlenen: de keizer en de paus. Beiden worden gezien als plaatsvervanger van God op
aarde.7 Dat is de theorie. In de praktijk is vrijwel elke landstreek in de handen van
3
4

5
6

7

Andere toelichtingen en aanvullingen op de Cura in de Tabula Tractatus komen aan de orde in hoofdstuk 6.
Tabula Tractatus 4,1. Philips van Leiden geeft niet aan op welke keizerlijke praktijk hij precies doelt,
maar mogelijk baseert hij zich op constituties van rooms-koning Rudolf van Habsburg uit 1276 en
1284. Saillant is dat deze constituties mede betrekking hebben op de Hollandse graaf Willem ii, die als
rooms-koning regeert van 1247 tot 1256. Zie voor deze constituties hoofdstuk 4.3.
Deze tot op heden niet weerlegde interpretatie van Philips’ woorden is de gangbare in de literatuur
over de Cura. Zie Leupen, Philip of Leyden, p. 101, met verwijzing naar andere werken.
De aanbiedingsbrief wordt uitgebreid besproken door Feenstra, Philip of Leyden, p. 44-47, en Leupen,
Philip of Leyden, p. 97-100. Zij komen tot de conclusie dat Philips de auteur ervan is en zich opwerpt
als gezant van de universiteit om meer gewicht te geven aan zijn werk. Men kan ook redeneren dat hij
zich verschuilt achter de universiteit omdat hij zich nogal kritisch wenst uit te laten over de graaf. Op
zich is het niet ongewoon dat een universiteit of een aantal medewerkers daarvan in de middeleeuwen
optreedt als raadgever. In tegenstelling tot Philips’ werk gaat het daarbij doorgaans niet om een ongevraagd, maar om een gevraagd advies. Zo geeft een aantal hoogleraren uit Orléans in 1316 advies in een
conflict tussen de verschillende kapittelkerken in Utrecht. Zie hiervoor C. M. Ridderikhoff, ‘Adviezen
van juristen van de Universiteit van Orléans over het bestuur in het bisdom Utrecht’ in Verslagen en
Mededeelingen van de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oudvaderlandsche recht, 14 (nr 1,
1974), p. 71-125.
Keizer en paus zijn ‘vice Dei’, schrijft de middeleeuwse jurist Lucas de Penna, een tijdgenoot van Philips van Leiden, in zijn Commentaria op de laatste drie boeken van de Codex. Lucas schrijft dit in zijn
commentaar op C.10,39,9. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 99. Ook op de universiteit van
Orléans, waar Philips studeert, is deze leer aangehangen. Zo schrijft de Orleanese hoogleraar Pierre de
Belleperche (†1308) in zijn commentaar op C.1,2,12 dat er twee plaatsvervangers van God op aarde
zijn, keizer en paus, die beiden met gelijke bevoegdheden zijn toegerust door God: ‘Duo locum dei op-
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lagere vorsten. Op basis van het feodale stelsel houden rijke en machtige heersers
– hertogen, graven en bisschoppen – een territorium van de keizer in leen. Deze ‘lagere vorsten’, zoals Philips van Leiden hen noemt, zijn oorspronkelijk, in de vroege middeleeuwen, ambtenaren van de keizer. Later krijgen zij hun ambt in leen. Op
den duur wordt deze leenband losser en ontwikkelen de leenmannen zich tot landsheren die zich van de keizer steeds minder aantrekken. Zij worden heer en meester
in eigen land en pogen vaak een maximaal gewin voor henzelf en hun families uit
dat land te trekken. Op hun beurt geven zij, nu zelf als leenheer, weer delen van het
land uit aan achterleenmannen. Het particularisme ten voeten uit.8

1.2

De respublica als gemeenschap

Het is dit particularisme waartegen Philips van Leiden zich keert in zijn Cura. Philips meent dat een lagere vorst evenzeer een publieke persoon is als de keizer en de
paus. In zijn Cura beredeneert hij dat een lagere vorst ‘keizer is in eigen land’. Zoals de keizer beschikt over de iura regalia of hoogheidsrechten met betrekking tot
het hele rijk, zo oefent een lagere vorst deze rechten uit in eigen land. Als lagere vorsten niet beschouwd worden als publieke personen valt de overdracht van goederen en rechten door hen aan anderen gewoon onder het contractenrecht. En omdat
contracten moeten worden nagekomen zou volgens deze opvatting een lagere vorst
inderdaad niet meer kunnen beschikken over rechten en goederen waarvan hij afstand heeft gedaan. In juridische zin zou volgens deze opvatting sprake zijn van privaatrechtelijk handelen van de vorst. Philips realiseert zich dat zeer wel. Dat contracten moeten worden nagekomen betoogt hij zelf in zijn Cura onder het aanhalen
van de gevleugelde woorden: pacta servanda sunt. Hij voegt daar echter wel iets aan
toe. Het moet gaan om contracten die niet in strijd zijn met het recht of de redelijkheid.9 En recht is volgens hem meer dan privaatrecht. Het betoog van Philips is
erop gericht om met traditionele opvattingen te breken en de vorst te brengen in
wat wij nu een publiekrechtelijke sfeer noemen.

8

9

tinent in terra, imperator et papa. Imperator et eque principaliter constitutus erat a deo sicut papa’. Zie
Bezemer, Pierre de Belleperche, p. 104.
Dit is een erg simpele weergave van het in de praktijk zeer gecompliceerde leenstelsel. Een bondige en
goede beschrijving van dit stelsel is te vinden in De Monté ver Loren-Spruit, Hoofdlijnen, p. 58-71.
Diepgaande beschouwingen aan dit stelsel wijden F.L. Ganshof en R.C. van Caenegem in de meeste
van hun werken. Een wat moderner en kritisch werk over de feodaliteit is van Reynolds, Fiefs and Vassals. De Nederlandse rechtshistoricus Immink gaat in zijn werk uitgebreid in op het ontstaan en de
ontwikkeling van het leenstelsel in de vroege middeleeuwen. Zie zijn La liberté et la peine. Zie van Immink voorts At the Roots of Medieval Society en zijn Verspreide geschriften. Twee uitstekende recente studies over het leenrecht zijn van de Vlaamse rechtshistoricus Heirbaut: Over lenen en families en
Over heren, vazallen en graven. Heirbaut werkt vanuit het besef dat voor een goed begrip van het
leenstelsel vooral gekeken moet worden hoe dit in de praktijk functioneerde. Bestudering van uitsluitend rechtstheoretische bronnen kan volgens hem de onderzoeker op het verkeerde been zetten.
Casus 81,2. Dat contracten niet in strijd mogen komen met het recht (‘wetten, plebiscieten, senaatsbesluiten of keizerlijke beslissingen en edicten’) staat in D.2,14,7,7, waarnaar Philips overigens niet verwijst.
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In Philips’ tijd is die publiekrechtelijke sfeer nog niet vanzelfsprekend. De staat
zoals wij die kennen bestaat nog niet. Middeleeuwse juristen duiden de juridische
organisatie van de samenleving aan met de Romeinsrechtelijke term respublica en
doorgaans wordt dat in de latere literatuur vertaald met ‘staat’. Voor de Romeinen
is de respublica inderdaad hun staat. Het oude Rome kent eigen instellingen en regelingen, het is een rechtsgemeenschap van Senaat en Volk van Rome: Senatus
Populusque Romanus, het spqr op de banieren van de Romeinse legioenen. Dit Romeinse staatsbegrip komt in de buurt van de moderne opvatting omtrent de staat.
Maar die moderne staat komt pas op na de middeleeuwen en krijgt zijn hedendaagse vormgeving in de 19de eeuw. Hij wordt wel omschreven als de georganiseerde
rechtsgemeenschap van een volk, gevestigd op een eigen grondgebied en met een
soevereine leiding aan het hoofd.10 De organisatie van deze rechtsgemeenschap
krijgt gestalte in de idee van rechtspersoonlijkheid. De moderne staat is een gefingeerde persoon, drager van rechten en plichten. Hij kan bijvoorbeeld optreden als
eigenaar van publieke zaken zoals (water)wegen en fungeren als verdragspartij bij
het sluiten van verdragen met andere staten. De staat als rechtspersoon, zoals wij
die nu kennen, overleeft zijn eigen burgers. Internationale verdragen binden niet
slechts de overheid die op een gegeven moment de staat bestuurt en deze verdragen
sluit, ze binden de staat zelf en daarmee ook toekomstige overheden. Dat kenmerk
van continuïteit is essentieel voor het moderne staatsbegrip.
Een van de beroemdste middeleeuwse juristen, Baldus de Ubaldis (1327-1400),
komt dichtbij deze opvatting van de staat in zijn Consilia. Daarin schrijft hij dat het
rijk van een koning niet alleen een territorium omvat, maar ook een bevolking, die
gehoorzaamheid aan hem verschuldigd is opdat de koning werkelijk kan regeren.11
Baldus redeneert sterk vanuit de vorst. In het algemeen geldt in het middeleeuwse
denken dat het kenmerk van continuïteit, zo essentieel voor een staat, wordt toegedicht aan de vorst. Corona non moritur luidt een middeleeuws adagium: de kroon
sterft nooit. Een variant erop luidt Dignitas non moritur: de koninklijke waardigheid sterft nooit. Baldus schrijft Regia maiestas non moritur: de koninklijke majesteit sterft nooit.12 Ook Philips van Leiden laat zich in deze zin uit. Hij schrijft in zijn
Cura dat een vorst met diens voorvaderen juridisch één persoon vormt: ‘... en met
hen vormt hijzelf, volgens een juridische fictie, dezelfde persoon’, aldus Philips.13
10 Deze omschrijving is gebaseerd op het in 1925 verschenen werk Allgemeine Staatslehre van de Oostenrijker Kelsen. Zie in zijn werk § 19. Op basis van Kelsens bevindingen wordt in Nederland de notie
geïntroduceerd van de staat als ‘georganiseerde rechtsgemeenschap’ of ‘geordende rechtsgemeenschap’.
Laatstgenoemde definitie is nog altijd te vinden in Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal. Voor de invoering van de omschrijving ‘georganiseerde (rechts)gemeenschap’ tekenen rechtsgeleerden als Scholten (Algemeen Deel, p. 14 en 33) en Kranenburg (Algemeene staatsleer, p. 138).
11 Consilia, III,159: ‘Regnum continet in se non solum territorium materiale, sed etiam ipsas gentes regni, quia ipsi populi collective regnum sunt, et circumscripta obedientia populorum rex non dici regnare’. Zie Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 285.
12 In decretalium volumen commentaria, commentaar op X.1,2,7. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 400. Zie voor andere variaties op deze formulering bij deze auteur p. 314-450, het zevende
hoofdstuk van Kantorowicz’ werk met de veelzeggende titel ‘The King never dies’.
13 Casus 37,14. Zie hiervoor uitgebreider hoofdstuk 5.7.
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De functies die wij nu toedichten aan de staat, worden in de middeleeuwen dus
vooral toegeschreven aan de vorst. Dat roept de vraag op welke functie de respublica speelt in die tijd. Welnu, de geleerde juristen in de middeleeuwen – waaronder
Philips van Leiden – zien de respublica vooral als een belangengemeenschap van de
vorst en de bevolking in zijn land. Sommigen van hen houden de vorsten in hun tijd
voor dat zij eigenlijk een huwelijk zijn aangegaan in het kader van die belangengemeenschap. Zo schrijft de Napolitaanse jurist Lucas de Penna (circa 1320-1390),
een tijdgenoot van Philips van Leiden, dat er ‘een moreel en politiek’ huwelijkscontract is gesloten ‘tussen de vorst en de respublica’. Hij vergelijkt dit met het huwelijk dat een kerkvorst aangaat met zijn kerk, een bekende christelijke opvatting
in de middeleeuwen. ‘En zoals mensen geestelijk verbonden zijn in het spirituele lichaam, waarvan Christus het hoofd is’, aldus Lucas de Penna, ‘zo zijn mensen moreel en politiek verbonden in de respublica, die een lichaam is waarvan de vorst het
hoofd is’.14 De vergelijking met het huwelijk doet misschien wat gekunsteld aan,
maar is vrij relevant in het licht van het hiervoor betoogde. In de middeleeuwen is
het huwelijk, zeker in adellijke kringen, steeds een instrument voor consolidatie en
15
vermeerdering van het familiebezit. Analoog daaraan moet de vorst zijn patrimonium, dat ten dienste staat van de respublica, veiligstellen en liefst vergroten. Bij dit
beeld speelt een rol dat in de middeleeuwen de man in een huwelijk de dos, de
bruidsschat van zijn vrouw, beheert. Vergelijking van de respublica met een huwelijk impliceert dat de vorst een vermogen beheert ten behoeve van de bevolking.
Het beeld dat wordt opgeroepen kan ook heel letterlijk worden genomen. De vorst
maakt de gehele bevolking tot zijn familie en beheert het erfgoed van de respublica
namens allen die daarvan deel uitmaken. De vergelijking met de huwelijksgemeenschap, waarin zaken worden beheerd ten behoeve van meerdere mensen, roept ook
de vraag op welke zaken en rechten onderdeel moeten uitmaken van de respublica
als gemeenschap.16 Het is precies deze vraag die Philips van Leiden tracht te beantwoorden in zijn Cura.
We hebben hiervoor gezien dat de respublica wordt voorgesteld als een lichaam.
Zij wordt gezien als een organisch geheel, gevormd door de mensen die er deel van
uitmaken. Lucas de Penna schrijft dat een lichaam vele ledematen heeft, maar als geheel toch één lichaam vormt.17 Deze opvatting van de gemeenschap als een orga14 Lucas’ commentaar op C.11,58,7. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 214. Zie bij deze auteur
ook p. 215-216. Zie ook Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 301-302. Deze auteur wijst erop
dat vóór Lucas ook Cynus de Pistoia (1270-1336) en Albericus de Rosate (†1354) soortgelijke vergelijkingen maken.
15 Janse, Ridderschap in Holland, p. 185.
16 Opmerkelijk genoeg snijdt Philips van Leiden in zijn Cura nogal eens problemen aan die verband houden met wat wij nu huwelijksvermogensrecht noemen. Terecht signaleert Feenstra, Philip of Leyden,
p. 51, dat deze kwesties weinig verband vertonen met het hoofdonderwerp van Philips’ werk. Ze duiden echter wel op een specifieke belangstelling van Philips die, gezien de vergelijking van de respublica met de huwelijksgemeenschap, niet onbegrijpelijk is. Philips promoveert in 1369 in Parijs na een disputatio die handelt over huwelijksvermogensrecht. Het feit van zijn promotie vermeldt Philips zelf in
zijn Cura, in casus 45,8. Zie hiervoor hoofdstuk 3.1.
17 Commentaar op C.12,55,2. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 165.
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nisch geheel leidt tot de visie dat beschadiging van individuele leden ervan ook
schade toebrengt aan het geheel. Op alle leden van de respublica, zo betoogt Lucas
de Penna, rust de plicht bij te dragen aan de bevordering van het publiek belang en
geen gevaar te schuwen als de confrontatie moet worden aangegaan vanwege het
publiek belang.18
Lucas’ typering van de respublica als een lichaam van alle mensen, als een corpus
universitatis,19 heeft ook een juridische kant. Zij laat zien dat in de middeleeuwen
een beeld groeit dat zal leiden tot het ontstaan van het moderne staatsbegrip. Een
universitas is in juridische zin een gemeenschap met wat wij rechtspersoonlijkheid
noemen. De universitas wordt voorgesteld als een gefingeerde persoon, een drager
van rechten en verplichtingen.20
Dit concept wordt toegepast op verschillende gemeenschappen, zoals steden,
landen en uiteindelijk zelfs het hele keizerrijk. Aanvankelijk doen juristen dat alleen voor een gemeenschap, zoals die werkelijk op dát moment bestaat.21 In de loop
van de 14de eeuw gaan ze ertoe over de gefingeerde persoon te zien als iemand die
zijn eigen leden overleeft. Het concept is dan niet slechts ruimtelijk bepaald, maar
ook in de tijd. In de tweede helft van de 14de eeuw wordt het keizerrijk omschreven
als een universitas die bestaat uit mensen die er vroeger in leefden, die er thans in leven en die er in de toekomst in zullen leven. Zo groeit geleidelijk het besef omtrent
de continuïteit van het rijk.22
Hiervoor hebben we gezien dat dit kenmerk van continuïteit essentieel is voor
het moderne staatsbegrip. We hebben ook gezien dat de middeleeuwse juristen dit
kenmerk (nog) niet toedichten aan de respublica, maar wel aan de vorst. En zelfs
daarbij gaan zij niet steeds zo ver te stellen dat een nieuwe vorst gebonden is aan de
besluiten van zijn voorganger, zoals de regering in een moderne staat wél gebonden
is aan besluiten van voorgaande regeringen. De middeleeuwers beargumenteren dat
een nieuw aantredende vorst juist niet is gebonden aan de beslissingen van zijn
voorganger. Een gelijke heeft geen gezag over een gelijke, zeggen zij: par in parem
non habet imperium. Ook Philips van Leiden voert dit argument aan als hij de vraag
18 Commentaar op C.10,43,2. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 166.
19 Commentaar op C.12,49,4. Zie Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 167. Een universitas is oorspronkelijk een corporatie of vakgenootschap met zelfbestuur. De middeleeuwse universiteiten zijn
zulke corporaties, net als de gilden. De naam magister (meester) voor leden van de universiteit is afkomstig uit de terminologie van de gilden. Zie Van den Bergh, Geleerd recht, p. 22-23.
20 Dit concept wordt aanvankelijk ontwikkeld in het kerkelijke ofwel canonieke recht. In 1245 omschrijft
paus Innocentius iv universitates als ‘nomina iuris et non personarum’. Hij doet dat in zijn In quinque
libros Decretalium apparatus, over de decretale X.5,39,53. Zie Feenstra, ‘The Legal Person Concept’ in
Helmholz en Zimmermann (red.) Itinera Fiduciae, p. 314-315. Feenstra meent dat Innocentius met
zijn opmerkingen ‘dichtbij het concept van de rechtspersoon is’, maar bestrijdt dat hij al spreekt over
de ‘persona repraesentata’ of ‘persona ficta’. Dat is wel de heersende opvatting in de literatuur. Zie bijvoorbeeld Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 305-306 en Ullmann, Law and Politics, p. 179.
Feenstra meent dat het concept van de ‘persona repraesentata’ is ontwikkeld aan de universiteit van
Orléans. Zie daarvoor hoofdstuk 3.5.
21 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 310.
22 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 309-313.
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bespreekt of de bisschop van Utrecht gebonden is aan een door voorgangers gesloten contract met de stad Amersfoort.23
De moderne staat als abstracte rechtspersoon is in deze zienswijze nog ver te
zoeken. De middeleeuwse respublica wordt nog volledig gevormd door mensen van
vlees en bloed.24 Eén van de beroemdste middeleeuwse juristen en schrijver van het
standaardcommentaar (de glosse) op het Corpus iuris civilis, de ook door Philips
van Leiden veelvuldig aangehaalde Accursius (ca 1182-1263), schrijft dit met betrekking tot de universitas bijna letterlijk zo. Een universitas is volgens Accursius
niets meer dan de mensen die deze vormen.25 Ruim een eeuw later roept een van de
allergrootste middeleeuwse juristen, de hiervoor al genoemde Baldus de Ubaldis,
dit beeld nog steeds op. Hij noemt de gemeenschap ‘een universeel persoon met het
verstand van een enkele persoon, die niettemin bestaat uit vele lichamen’.26
Lucas de Penna en Baldus27 zijn tijdgenoten van Philips van Leiden, maar het is
vrijwel uitgesloten dat de Leidse geleerde tijdens zijn leven kennis heeft gedragen
van hun opvattingen. Lucas en Baldus zijn befaamd geworden om hun opvattingen,
in veel grotere mate dan Philips van Leiden. Wij zullen Philips’ denkbeelden regelmatig vergelijken met die van Lucas en Baldus om meer inzicht te krijgen in de
waarde van het werk van Philips.

1.3

De respublica en het publiek belang

In de oorspronkelijk overzichtelijke wereld van de middeleeuwen worden twee
machthebbers onderscheiden, de keizer en de paus. Duo sunt, schrijft paus Gelasius i in een brief aan keizer Anastasius i in het jaar 494 over wat later de tweemachtenleer en nog later de tweezwaardenleer wordt genoemd.28 In de Karolingische tijd
staat in de vita, het heiligenleven, van abt Wala nog dat de koning zijn respublica
heeft, zodat hij vrijelijk kan beschikken over middelen voor zijn leger, en dat Christus beschikt over de kerken, ‘quasi als een andere respublica’, beheerd door zijn
23 In casus 2,21. Zie voor deze kwestie hoofdstuk 2.6. Het adagium ‘par in parem non habet imperium’
is gebaseerd op het Romeinse recht. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 452 noot 4. In
D.36,1,13,4 staat dat een praetor jegens een praetor of een consul jegens een consul geen gezag heeft:
‘Et dicendum est praetorem quidem in praetorem vel consulem in consulem nullum imperium habere’. De vorm waarin Philips dit tot uitdrukking brengt is ontleend aan een decretale van Innocentius
iii, waarin staat ‘... quum non habet imperium par in parem’. Philips verwijst in de genoemde casus
naar deze decretale (X.1,6,20).
24 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 270-271.
25 Glosse op D.3,4,7: ‘Universitas nil aliud est nisi homines qui ibi sunt’. Zie Burns, Medieval Political
Thought, p. 473-474. Dit werk gaat zeer uitgebreid in op de organisch voorgestelde samenleving in de
middeleeuwen. Zie ook p. 480, 489, 521, 530, 549 en 593.
26 Commentaar op C.6,26,2: ‘Est quaedam persona universalis, quae unius personae intellectum habet,
tamen ex multis corporibus constat’. Zie Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 477.
27 Over Baldus meer in hoofdstuk 3.3.
28 Zie Leupen, Gods stad op aarde, p. 61-63 en 145-146. Voor de tweezwaardenleer zie bij deze auteur p.
120-121 en p. 138-139.
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trouwe dienaren ten dienste van alle behoeftigen en degenen die hem dienen.29
Vooral in het eerste millennium na Christus hebben kerkelijke en wereldlijke
machthebbers op het hoogste niveau zowel samengewerkt als elkaar bestreden in
het streven één christelijke gemeenschap op aarde te vestigen.30 De uitkomst van die
krachtmeting is in de tijd van Philips van Leiden dat geen van beide categorieën
machthebbers het pleit heeft gewonnen en dat er meerdere gemeenschappen zijn te
onderscheiden. In theorie worden ze nog steeds geleid óf door de keizer óf door de
paus, in de praktijk echter door koningen, graven, hertogen en bisschoppen en later, als de steden opkomen, door stadsbesturen.31 Philips van Leiden schrijft ook in
deze zin over de respublica. In algemene zin zegt hij dat de respublica zo wordt genoemd omdat zij betrekking heeft op de gehele bevolking.32 Maar wat is de hele bevolking? Schrijvend over een oom van hem, Dirk Vrankenzoon, noemt hij deze defensor reipublicae, verdediger van de respublica. Hij licht daarbij toe dat Dirk
verantwoordelijk is voor de stadsmuren van Leiden, waarschijnlijk als schepen van
die stad van 1338-1349.33 De inwoners van Leiden maken dus in Philips’ visie ook
deel uit van een respublica, geleid door het stadsbestuur. Nadere bestudering van de
Cura leert dat Philips deze stedelijke respublica beschouwt als integraal onderdeel
van de landelijke respublica, geleid door de vorst. Philips is kritisch over de relatieve zelfstandigheid die steden in zijn tijd al genieten. We komen daar nog op terug.34
Het is van belang dat hier al te signaleren, want de middeleeuwse stedelijke gemeenschap staat in juridische zin dichter bij de moderne staat dan de respublica die
Philips op het oog heeft. De stad is in menig opzicht al een echte georganiseerde
rechtsgemeenschap, met een bestuur dat van rechtswege actief opkomt voor de leden van die gemeenschap, de poorters. Ook daar komen we nog op terug.35
De middeleeuwse respublica, zo is in de vorige paragraaf al gesteld, is nog geen
rechtsgemeenschap zoals de moderne staat. Zij wordt echter wel voorgesteld als een
belangengemeenschap. Sommige moderne auteurs voelen dat goed aan. Volgens de
Nederlandse rechtshistoricus Immink bijvoorbeeld houdt het besef van respublica
in ‘dat het welzijn der gemeenschap een zelfstandige grootheid is, naar het begrip
29 Vita Walae abbatis Corbeiensis, II,2: ‘Habeat igitur rex rempublicam libere in usibus militiae suae ad
dispensandum, habeat et Christus res ecclesiarum, quasi alteram rempublicam, omnium indigentium
et sibi servientium usibus, suis commissam ministris fidelibus.’ Uitgegeven in de Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 2, 548. Zie ook Burns, Medieval Political Thought, p. 288-290.
30 Zie voor deze ontwikkeling Leupen, Gods stad op aarde.
31 Zie voor het verloop van deze machtsstrijd van Leupen ook Keizer in zijn eigen rijk, i.h.b. p. 34-45. Zie
ook Koschaker, Europa, p. 42-43.
32 Tabula Tractatus 1,1: ‘... quia ad respectum est totius populi’. Populus kan behalve ‘bevolking’ ook
‘volk’ betekenen in de zin van staatsrechtelijk volk, het deel van de bevolking dat betrokken is bij de
besluitvorming in een rechtsgemeenschap. Hier is gekozen voor ‘bevolking’ omdat Philips daarop duidelijk het oog heeft als hij schrijft over de respublica. In de aangehaalde paragraaf maakt hij ook melding van ‘onderdanen’.
33 Casus 60,28-29. Zie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 19 en Leverland, ‘Philips van Leyden, ca. 13281382’ in Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, deel 57, 1965, p. 6465.
34 In hoofdstuk 6.6.1.
35 Eveneens in hoofdstuk 6.6.1.
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niet identiek met het welzijn van bepaalde individuen’.36 De respublica is de gemeenschap waarin het publiek belang behartigd dient te worden, zoals in die andere grote gemeenschap uit de middeleeuwen, de kerk, primair het geestelijk belang
wordt nagestreefd. Het publiek belang wordt ook wel aangeduid met termen als het
algemeen belang, het algemeen nut of de publieke zaak. Wij zullen steeds de term
publiek belang gebruiken, omdat die in moderne publicaties de meest gangbare is.37
Het publiek belang is in de middeleeuwen aanvankelijk beperkt tot twee zaken:
de landsverdediging en de rechtspraak. In het behartigen van deze belangen ligt de
kerntaak van de vorst. Deze pax et iustitia vormen in de middeleeuwen ‘de ware
raison d’être van de staat’.38 Ook tegenwoordig nog luidt de algemene opvatting dat
‘het waarborgen en handhaven als zodanig van defensie, justitie, politie en bestuur
de eerste kerntaken van de overheid zijn’.39 (Hierbij moet bedacht worden dat de
tegenwoordig gescheiden taken justitie, politie en bestuur in de middeleeuwen verenigd zijn in iustitia.) Zelfs de politieke krachten die in de 19de eeuw streven naar
een minimale staat, de zogenaamde nachtwakersstaat, vinden dat de overheid in elk
geval deze ‘eerste kerntaken’ moet behartigen.
Philips van Leiden ziet, in navolging van andere juristen in de middeleeuwen, het
publiek belang ruimer dan de twee hoofdzaken pax et iustitia. Dat probeert hij duidelijk te maken in zijn Cura en uit zijn werk valt af te leiden welke taken volgens
hem ten behoeve van het publiek belang door de vorst moeten worden behartigd.
Philips’ werk is allesbehalve systematisch geschreven en de lezer moet de taken
waarop hij doelt, als het ware uit zijn werk distilleren. Het identificeren van deze
taken is wel wezenlijk voor het beantwoorden van de vraag op welke rechten Philips doelt als hij zegt dat de vorst ‘bepaalde’ rechten niet mag vervreemden in het
belang van de respublica. Elders in zijn Cura deelt hij enkele malen ook nog eens
mee dat het gaat om ‘veel’ rechten.40
De respublica is in de middeleeuwen een zelfstandige grootheid. Tegenwoordig
maakt zij deel uit van de staat, waarin zij geleidelijk is opgegaan. Een enkeling weet
haar ook heden ten dage nog te ontwaren. Zo schrijft de minister van Binnenlandse Zaken in 1999 aan de Tweede Kamer dat de democratische rechtsstaat ‘geen kille abstractie’ is. ‘Door middel van het openbaar bestuur vormt hij namelijk het kader voor het articuleren en integreren van maatschappelijke belangen tot een
algemeen belang: de res publica.’41

36 Aldus Immink in ‘Beschouwingen over de ontwikkeling van de begrippen volk en vertegenwoordiging’ in zijn Verspreide geschriften, p. 149-151.
37 Enkele van deze moderne publicaties komen aan de orde in het volgende hoofdstuk.
38 Aldus Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 147.
39 Citaat uit Donner, Staat in beweging, p. 35.
40 Casus 12,12: ‘… quia multa iura princeps habet quae a se abdicare non potest …’, met verwijzing naar
casus 1,7. In iets andere bewoordingen herhaald in casus 27,9: ‘Multa enim iura princeps habet quae a
se abdicare non potest.’
41 Minister A. Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn nota Inrichting en functioneren binnenlands bestuur, Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26422, nr 1, p. 2.
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1.4

Philips en het recht

Het publiek belang is in Philips’ Cura een leidend beginsel. Aan de hand ervan
dient te worden bepaald hoe de vorst zich heeft op te stellen. Zonder nu volledig
vooruit te lopen op de belangrijkste bevindingen en conclusies die verderop in dit
werk volgen, is het dienstig enkele hoofdlijnen in de Cura te schetsen. We hebben
met het voorgaande één hoofdlijn al te pakken, te weten het in kaart brengen van
wat Philips van Leiden ziet als het publiek belang. Dat is een hele uitdaging, gezien
het feit dat nog tot in onze tijd wordt gedebatteerd over de vraag wat precies onder
het publiek belang moet worden verstaan.42 Daarnaast, zo is in de eerste twee paragrafen aangegeven, beargumenteert Philips in zijn Cura dat een lagere vorst evenzeer als paus en keizer een publieke figuur is. De vorst beheert uit dien hoofde niet
een persoonlijk vermogen, maar een vermogen dat ten dienste staat van de respublica. Hij moet streven naar consolidatie van dat gemeenschappelijke erfgoed. Dit
is een belangrijke notie in de Cura. In oudere literatuur over Philips van Leiden
wordt sterk, soms zelfs zeer eenzijdig, de nadruk gelegd op zijn streven de positie
van zijn vorst te versterken. Nog in de 20ste eeuw typeert een historicus Philips als
‘een overtuigd voorstander van het absolutisme als de enige waarborg van orde en
rechtszekerheid’.43 In werkelijkheid is versterking van de rol van de vorst voor Philips geen doel op zich, maar een middel om te komen tot betere behartiging van het
publiek belang. Dáár gaat het hem om en dat moeten we goed voor ogen houden.
Bovendien dicht hij niet slechts bevoegdheden toe aan de vorst, maar vraagt hij ook
heel wat van zijn graaf. In Philips’ tijd wordt in de grafelijke rekeningen nog geen
enkel onderscheid gemaakt tussen publieke en particuliere uitgaven.44 Verder blijkt
uit recent onderzoek dat gemiddeld zestig procent van alle inkomsten uit belastingen en heffingen wordt gebruikt voor de instandhouding van de graaf en zijn gevolg.45 Dat werpt nogal een schril licht op de oproep aan de vorst om zijn patrimonium in dienst te stellen van de respublica.
Philips van Leiden baseert zijn visie op algemeen gehuldigde opvattingen onder
de geleerde juristen in zijn tijd. Alleen, en daarin ligt een grote eigen waarde van zijn
werk, past hij die opvattingen toe op de praktijk van zijn eigen tijd en omgeving.
Concreet beredeneert hij dat de graaf van Holland een publieke figuur is. De opvattingen waarop Philips dit baseert zijn elders in Europa vooral ontwikkeld ten
behoeve van koningen, met name die van Frankrijk, Engeland, Sicilië, Portugal en
Hongarije. Deze koningen profileren zich bewust en vaak agressief als gelijken van
de keizer en soms zelfs als meerderen van de paus. Lagere vorsten als de graaf van
Holland en de bisschop van Utrecht hebben formeel nog een leenband met de keizer, ook al is de hechtheid van die band in de praktijk sterk afhankelijk van de
kracht van het keizerlijk gezag. We zullen nog zien hoe Philips niettemin beargu42
43
44
45

Zie hoofdstuk 2.2.
Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, deel I tot 1581, p. 123. Zie ook bijlage 1.
Zie hiervoor hoofdstuk 5.6.
Zie hiervoor hoofdstuk 6.4.2.
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Aanhef van het Kennemer landrecht. Afschrift van een ontwerp voor de officiële oorkonde
uit 1292, afkomstig uit het archief van de graven van Holland, nr 255. (Zie Dijkhof,
Oorkondenboek v, nr 2710).

menteert dat ook zij recht hebben op zelfstandig uit te oefenen vorstelijke waardigheid en bevoegdheden.
Vooral in de eerste helft van de 20ste eeuw wordt in publicaties over Philips en de
Cura vaak gesteld dat de geleerde uit Leiden een eigen theorie over het wezen van
de staat heeft ontwikkeld. Dat is niet waar, zoals in latere publicaties wordt onderkend.46 Philips is, zoals dat wordt genoemd, een ‘geleerd jurist’, opgeleid aan de
universiteit van Orléans. Hij werkt op basis van het collectieve juridische gedachtegoed dat aan de middeleeuwse universiteiten wordt ontwikkeld. Dat gedachtegoed bestaat uit in de middeleeuwen ontstaan kerkelijk ofwel canoniek recht en uit
een bewerking van het in de middeleeuwen herontdekte Romeinse recht. In de
praktijk wordt met dat Romeinse recht (nog) niet of nauwelijks gewerkt. Het alledaagse recht in Philips’ tijd en in zijn woon- en werkgebied Holland, Zeeland en
Utrecht is vooral gewoonterecht. Daarnaast bestaat er geschreven recht in de vorm
van zogenaamde landrechten, bijvoorbeeld voor Zeeland, Kennemerland en WestFriesland, en in de vorm van stadsrechten. Deze land- en stadsrechten zijn aan de
46 Zie voor deze literatuur over Philips van Leiden bijlage 1.

01 Timmer 17-34:04b Korsten 93-112

28

1

7/3/08

12:12 PM

Pagina 28

particularisme en publiek belang

landstreken en steden ‘verleend’ door de graaf.47 De landsheer draagt voorts bij tot
de rechtsvorming met oordelen, gegeven in zijn functie als (opper)rechter.
Philips noemt, conform de gewoonte onder middeleeuwse geleerde juristen, al
dit inheemse recht statuta.48 Daartegenover stelt hij de leges, het Romeinse recht
zoals vervat in het Corpus iuris civilis.49 Het onderscheid is van groot belang, omdat Philips beredeneert dat een lagere vorst zoals een graaf wél statuta mag vaststellen en veranderen, maar zelf gebonden is aan de leges.50 Philips is canonist, geschoold in het kerkelijke recht, maar het accent in zijn Cura ligt sterk op het
Romeinse recht. Zijn opvattingen stoelt Philips echter niet alleen op het Corpus iuris civilis, maar ook op het Corpus iuris canonici en de commentaren daarop van
vooraanstaande middeleeuwse juristen. Vooral het werken met het Romeinse recht
leidt tot voor ons schier onbegrijpelijke beschrijvingen, bijvoorbeeld over de toegang tot aquaducten en de aanstelling van een conductor salinarum. De aquaducten
en de officiële concessionaris voor de zoutwinning zijn bekende verschijningen in
de Romeinse wereld, maar zeker niet in het middeleeuwse Holland.51 Een steeds
weer herhaalde stelling in de Cura is dat rescripta (keizerlijke besluiten) die verkregen zijn ten koste van de vroomheid (devotio) en de respublica ongeldig zijn.52 Deze
47 Het Zeeuwse landrecht is vervat in de Zeeuwse Keur uit 1256. Van deze keur zijn versies overgeleverd
in het Latijn, in het Frans en in de landstaal, het meestal ‘Middelnederlands’ genoemde Diets. Alle versies zijn uitgegeven door Kruisheer in zijn Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren en in Oorkondenboek iii, nr 1135 (p. 80-134). Het Kennemer landrecht is verleend in 1292. In een
wat uitgebreidere vorm is dit landrecht in 1299 ook verleend aan West-Friesland. Voor deze landrechten zie Dijkhof, Oorkondenboek v, nrs 2710 en 3534 (p. 164-176 en p. 1123-1136). Zie ook Allan,
Het Kennemer landrecht, waarin de tekst van het landrecht van 1292 uitgebreid wordt toegelicht. Voor
de stadsrechten en hun verlening zie Cox, Repertorium van de stadsrechten. Het middeleeuwse
Noord-Holland, het gebied tussen West-Friesland en de Hollandsche IJssel, kent alleen ongeschreven
gewoonterecht. Zuid-Holland, tussen de Hollandsche IJssel en Zeeland, kent sinds 1303 ook een geschreven landrecht, maar dat behelst weinig meer dan een regeling voor de rechtsvordering. Voor dit
Zuid-Hollandse landrecht zie Van Mieris, Groot charterboek ii, p. 28-31 (9 juni 1303).
48 Meervoud van ‘statutum’, letterlijk datgene wat vastgesteld of bepaald is. Philips gebruikt als synoniem
voor statuta ook ‘ordinationes’. Zie casus 75,58: ‘... ordinatio sive statutum ...’.
49 Leges is het meervoud van ‘lex’, wet. Als keizer Justinianus omstreeks het jaar 530 het Romeinse recht
laat optekenen in zijn later Corpus iuris genoemde verzameling wordt met leges uitsluitend het keizerlijke recht aangeduid, opgenomen in Codex en Novellen. Het juristenrecht in de Digesten staat dan
bekend als ‘ius’. In de latere middeleeuwen wordt de benaming leges gebruikt voor het hele Corpus iuris. Ook Philips van Leiden doelt met de term leges steeds op het hele Romeinse recht, zoals dat in zijn
tijd gebruikelijk is. Zie Van den Bergh, Geleerd recht, p. 10 en 15-16, Koschaker, Europa, p. 96 (noot
30) en 99 en Feenstra, ‘De universiteit van Orléans in de Middeleeuwen’ in Samenwinninge, p. 14.
50 Zie hiervoor hoofdstuk 5.4.
51 Al wordt in middeleeuwse oorkonden aquaduct wel gebruikt in de betekenis van watergang. Zo verkoopt graaf Willem ii in 1244 een veen in Poeliën ter ontginning en verleent hij degenen die zich er
vestigen het recht op vrije afwatering via een watergang die loost op de Gouwe en de (Oude) Rijn: ‘Insuper dicta terra habebit ductum aque qui waterganc dicitur per aquam que Gouda dicitur usque in
Renum, libere absque omni pecunie extorsione.’ Zie Kruisheer, Oorkondenboek ii, nr 644 (p. 238239). Ook in Zeeland wordt aquaduct in deze zin gebruikt. De Zeeuwse Keur uit 1256 geeft regels voor
de belastingheffing ten behoeve van dijken en watergangen: ‘... pro dico et pro aqueductu ...’ (art. 54).
In de eveneens overgeleverde versie in de landstaal van deze keur heet dat: ‘... van dijcke ende van wateringe ...’ (art. 81). Zie Kruisheer, Oorkondenboek iii, nr 1135 (p. 91 en 121).
52 Casus 5,3, herhaald op minstens twintig andere plaatsen in de Cura.
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formule ontleent Philips vrijwel letterlijk aan het Romeinse keizerlijke recht.53 Hij
wil ermee zeggen dat rechten die inbreuk maken op het publiek belang ipso iure,
van rechtswege, ongeldig zijn, zo blijkt uit de Cura. Hij geeft hiermee een krachtig
instrument aan zijn vorst, volgens hem ook nog eens gebonden aan het Romeinse
recht, om eenmaal afgestane rechten te herroepen (revocare). Hij haalt de officiële
formulering uit het Corpus iuris letterlijk aan omdat deze autoriteit heeft.54
Philips baseert zich in zijn Cura vooral op het keizerlijke recht in de Codex, dat
voor een groot deel afkomstig is uit het Oost-Romeinse rijk, uit Byzantium. Dat is
een strak hiërarchisch vormgegeven staat met een grote bureaucratie. De economie
wordt er centraal geleid en handwerkslieden worden gedwongen van vader op zoon
hetzelfde beroep uit te oefenen.55 Het recht in Byzantium staat in dienst van de conservering van deze samenleving, die in heel veel verschilt van de middeleeuwse samenleving in West-Europa. Philips schaart zich met het beroep op dit recht in een
traditie in zijn tijd. De middeleeuwse geleerde juristen passen de regels van het Corpus iuris ‘onbekommerd’ – zo stelt een moderne auteur – toe op situaties in hun
eigen tijd die zij vergelijkbaar achten met die in klassieke tijden.56 Het gebruik van
gedateerd Romeins recht maakt het lezen en begrijpen van Philips’ Cura er niet
eenvoudiger op. Maar met zijn Romeinsrechtelijke terminologie maakt Philips wel
duidelijk waarop hij precies doelt als hij schrijft over de praktijk in Holland, Zeeland en het Sticht. In de middeleeuwen stuit men op van stad tot stad en van streek
tot streek verschillende (inheemse) rechtsopvattingen. Het voordeel van het Romeinse recht is dat het standaardiserend werkt. De geleerde middeleeuwse juristen
zien het Romeinse recht als het ius commune, het gemeenschappelijke of ‘gemene’
recht van hun wereld. Als Philips schrijft over contractus locati et conducti57 kan
men er vergif op innemen dat er volgens hem sprake is van een huur- of pachtbetrekking. In het inheemse recht van zijn tijd kunnen voor zo’n betrekking verschillende termen worden gebruikt.
Het toepassen van geleerd Romeins recht op de middeleeuwse rechtspraktijk is
kenmerkend voor de zogenaamde postglossatoren, waarvan Philips een typische
vertegenwoordiger is. In de literatuur uit de eerste helft van de 20ste eeuw over Philips komt hij nogal eens naar voren als een eenling, een echte pionier. De geschied-

53 C.10,16,7. Philips geeft aan deze bepaling een andere lading dan zij oorspronkelijk heeft. Zie daarvoor
hoofdstuk 3.2.
54 Het hanteren van autoriteitsargumenten is overigens niet voorbehouden aan middeleeuwse juristen
(en theologen, filosofen en medici). Juristen doen dat nog altijd. Hun betogen zijn gebaseerd op gezaghebbende teksten, zoals de Handelingen van de Staten-Generaal, adviezen van de Raad van State,
wetteksten en interpretaties daarvan door de rechter, bij voorkeur de Hoge Raad, en door geleerde
commentatoren.
55 Van den Bergh, Geleerd recht, p. 19.
56 H. Coing, ‘Die Anwendung des Corpus Iuris in den Consilien des Bartolus’ in L’Europa e il Diritto
Romano. Vol. 1, p. 71-97. Ook verschenen in Coings Gesammelte Aufsätze, Band 1, p. 124-146. Aan
de beschrijving en typering van de werkwijze van juristen in de middeleeuwen is § ii van Coings verhandeling gewijd. Zie hiervoor ook Koschaker, Europa, i.h.b. de hoofdstukken vii en viii.
57 Casus 2,22.
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schrijving van het latere Nederland lijkt soms wel met hem te beginnen. Dat geldt
voor de serie portretten die de historici J. en A. Romein wijden aan erflaters van de
Nederlandse beschaving, voor een boek van Pikkemaat over regenten en magistraten, voor Geurts’ dissertatie over politieke denkers in de Nederlanden, voor een beschrijving van zestig belangrijke juristen uit de Lage Landen, maar ook voor het
werk van de Duitse auteur Meinecke over het wezen van de staat.58 De Leidse hoogleraar Van Vollenhoven oppert in 1930 de mogelijkheid om het begin van de studie
van het staatsrecht te leggen bij Philips van Leiden. Hij noemt hem in één adem met
Dante en William of Ockham, ‘… de mannen dus, die het wezen van dat wondere
ding “den staat” en zijn doelwit poogden te benaderen’.59
In werkelijkheid is Philips geenszins een eenzame eersteling. Hij is de eerste geleerde jurist uit het middeleeuwse Holland wiens gedachtegoed is nagelaten. Terecht is Philips daarom omschreven als de ‘eerste in het daglicht der geschiedenis getreden Hollandse staatsgeleerde’.60 Hij heeft geleerde voorgangers en navolgers in
het graafschap en in het Sticht Utrecht. Eén van zijn voorgangers citeert hij pagina’s
lang in zijn Cura. Verspreid over verschillende casus in zijn werk neemt hij een
complete quaestio – de behandeling van een rechtsvraag – over van Johannes van
Borselen. Philips prijst hem als een eerbiedwaardig magister en een doctor decreto61
rum aan wie hij goede herinneringen bewaart. Deze Johannes de Barsalia, in 1365
in Utrecht gestorven, is priester en rechtsgeleerde.62 Verder citeert Philips omstandig uit het Speculum morale van Johannes Caligator (Coussemaker). Hij studeert
theologie in Parijs omstreeks dezelfde tijd waarin Philips studeert in Orléans. Zijn
werk is circa 1358 geschreven – kort nadat Philips de eerste versie van zijn Cura
heeft afgeleverd – en wel voor de hertog van Brabant. Er zijn geen exemplaren van
overgeleverd.63 De citaten uit het Speculum in de Cura duiden, gezien de datering
van Johannes’ werk, steeds op latere toevoegingen aan de oorspronkelijke tekst van
Philips’ werk. Philips laat een eerste versie van zijn Cura het licht zien tussen 1350
en 1355.64 Hij blijft echter de rest van zijn leven werken aan het tractaat en breidt
dit allengs uit. Hiervoor65 hebben we gezien dat hij het feit van zijn promotie in
1369 vermeldt en dat is ontegenzeggelijk een latere toevoeging aan de oorspronke58
59
60
61
62
63

64
65

Voor een nadere beschrijving van de hier genoemde werken zie bijlage 1.
Van Vollenhoven, ‘Nationale staatsrechtstudie in Nederland’ in Verspreide Geschriften, deel i, p. 92.
Van der Linden, De Cope, p. 351 (cursivering toegevoegd).
Casus 32,29. De van Johannes overgenomen quaestio staat in casus 32,29-49, casus 35,32-63 en casus
39,12-32. Zie hiervoor Feenstra, Philip of Leyden, p. 53-54.
Een kerkelijke oorkonde uit 1355 omschrijft hem als ‘... presbiter Traiectensis diocesis, magister in artibus, licentiatus in iure civili ac doctor decretorum’. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 53.
Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 28. Voor de grote invloed van dit Speculum op Philips zie Leupen, Philip of Leyden, p. 108-109, 137, 173 en 175. Philips deelt zelf mee dat het Speculum
is geschreven voor de hertog van Brabant in casus 2,37 van zijn Cura: ‘... Caligatoris in Speculo suo,
scribens duci Brabantiae.’ Zie ook casus 24,8: ‘... scripsit Caligator duci Brabantiae ...’ en casus 41,6: ‘...
scripsit Ioannes in Speculo Brabantinorum’.
Hierover uitgebreid Leupen, Philip of Leyden, p. 100-103. Leupen meent dat de eerste versie van de
Cura geschreven moet zijn in 1351-1352.
In § 2 van dit hoofdstuk.
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lijke tekst. In de Cura verwijst Philips nog naar gebeurtenissen die hij dateert in
1375.66 Dat is zeven jaar voor zijn dood in 1382.

1.5

Philips in zijn tijd

Voor een juist begrip van Philips en zijn Cura moeten we hem plaatsen in zijn tijd
en in zijn omgeving. Philips leeft van omstreeks 1326-1327 tot 9 juni 1382.67 In die
tijd doet een nieuwe grafelijke dynastie, het Beierse huis, zijn intrede in het graafschap Holland en dat gaat gepaard met een machtsstrijd. Als lid van de grafelijke
kanselarij is Philips daar nauw bij betrokken. Met de strijd zelf laat hij zich in zijn
Cura nauwelijks in, maar des te meer met de gevolgen daarvan. Onenigheid, strijd
en oorlog in de middeleeuwen gaan steevast gepaard met vervreemding van goederen – doorgaans omdat vorsten zo geld en loyaliteit verwerven voor hun krijgshandelingen – en met claims op grondgebied en op de macht. Dáárover schrijft Philips
in zijn Cura, vanuit de visie van een geleerd jurist, opgeleid aan de universiteit van
Orléans en mede gevormd aan de universiteit van Parijs. Hij citeert in zijn tractaat
enkele van de beroemdste professoren van die universiteiten, zoals de omstreeks
1296 gestorven legist Jacques de Révigny uit Orléans en de circa 1350 overleden
canonist Henricus Bohic (ook Bouhic of Boich) uit Parijs.68 Tal van andere geleerde juristen die hij aanhaalt komen nog aan de orde in het derde hoofdstuk. Dat verwijzen naar andere geleerden doet hij niet altijd even duidelijk. Soms wijst hij heel
algemeen, conform de gewoonte in zijn tijd, op de opvattingen van doctores.69 Soms
is het mogelijk om met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan te geven op
welke geleerden hij dan doelt.70 Enkele malen verwijst hij naar zijn ons onbekende
leermeester in Orléans met de woorden dominus meus.71 Dit ‘mijn heer’ gebruikt
hij ook tweemaal om zijn broodheer, de Hollandse graaf Albrecht, aan te duiden.72
Voor een goed begrip van Philips’ opinies is het ook nodig kennis te nemen van
algemeen gehuldigde opvattingen in de wetenschappelijke wereld van zijn tijd. Zoals gezegd is Philips als jurist een typische postglossator. Deze richting in het juridische denken heeft haar bloeitijd in de 14de eeuw. De postglossatoren worden zo
genoemd omdat zij optreden na de glossatoren, die het Romeinse recht becommentariëren met aantekeningen, glossen. De glossatoren richten zich daarbij vrij66 Casus 61,37. Zie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 143-148.
67 Over zijn sterfdatum bestaat geen twijfel. Zijn geboortedatum is echter onzeker. Deze wordt gesitueerd tussen 1320 en 1325 (zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 11-12 en 14) en 1328 (zie Leverland, ‘Philips van Leyden’, p. 62, 89 en 91). Op grond van de meest recente inzichten moet 1326-1327 worden
aangehouden (zie Leupen, Philip of Leyden, p. 4-7).
68 Voor een kritisch becommentarieerd overzicht van deze citaten zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 55-56.
69 Zie bijvoorbeeld casus 2,7: ‘... et ibidem per doctores’ en casus 78,4: ‘… notata per doctores …’. In casus 49,49 schrijft hij: ‘... ut notatum per Innocentium et doctores ...’.
70 Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 4.7.
71 Casus 4,25 en 40,23.
72 In casus 82,11.
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wel uitsluitend op het verklaren van de Romeinse teksten zelf. Kenmerkend voor
de latere postglossatoren is dat zij proberen het Romeinse recht te verbinden met
het inheemse recht. De hiervoor al genoemde Lucas de Penna bijvoorbeeld schrijft
in zijn Commentaria primair over het Romeinse keizerlijke recht, maar hij betrekt
daarbij ook het canonieke recht, het leenrecht en inheems Siciliaans recht. Philips
van Leiden doet niet anders en verwijst in zijn Cura naar het Romeinse recht, het
canonieke recht, het leenrecht en Hollandse en Zeeuwse stads- en landrechten.
De postglossatoren en belangrijke vertegenwoordigers van deze richting komen
in een volgend hoofdstuk aan de orde.73 Eén van hen is nu al enkele malen genoemd,
te weten Lucas de Penna, jurist in het middeleeuwse koninkrijk Sicilië (ook het koninkrijk Napels genoemd). Tussen hem en Philips van Leiden zijn interessante parallellen te trekken. Lucas’ bekendste werk is zijn commentaar op de Tres Libri, de
laatste drie boeken van de Codex. Ook Philips van Leiden baseert zijn Cura grotendeels op deze Tres Libri.74 Beiden schrijven over wat wij tegenwoordig staatsrecht noemen, omdat vooral dit type recht in de Tres Libri aan de orde komt. Beiden blijven na hun dood autoriteiten op dit gebied. De grote Franse politieke denker
Jean Bodin (1530-1596) haalt in zijn belangrijkste werk, Les Six livres de la République uit 1576, enkele malen Lucas de Penna aan. De Mechelse rechtsgeleerde Paulus Christinaeus (Paul van Christijnen, 1543-1631) benut Philips’ Cura om zijn
eigen werk Decisiones curiae Belgicae uit 1626 te kunnen schrijven. Dit werk bestaat
uit zes delen en bevat 1346 decisiones (rechterlijke beslissingen), grotendeels geënt
op de Codex. In deel vijf van zijn omvangrijke werk behandelt Christinaeus de Tres
Libri en verwijst hij 63 maal naar Philips’ Cura. Het werk van Christinaeus is weliswaar niet zo onsterfelijk geworden als dat van Bodin – die geldt als de grondlegger
van de theorie over de soevereiniteit – maar in kringen van zijn vakgenoten wordt
de Mechelaar, verbonden aan de Grote Raad in zijn stad, veel gelezen en aangehaald.
Van zijn Decisiones zijn meerdere drukken verschenen.75 Ook de befaamde Hollandse rechtsgeleerde Hugo de Groot (1583-1645) haalt Philips van Leiden aan in
zijn Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid (1631) en in zijn Liber de Antiquitate Reipublicae Batavicae (1610, in hetzelfde jaar verschenen in de landstaal als
Tractaet Vande Outheyt vande Batavische, nu Hollantsche Republique).
De betekenis van Philips van Leiden als één van de weinige middeleeuwse juristen die studie heeft gemaakt van de Tres Libri wordt niet steeds onderkend. Zo
wordt in een Nederlandse dissertatie uit 197876 uitvoerig stilgestaan bij de opmer73 In hoofdstuk 3.
74 Lucas en Philips zijn niet de eerste juristen die zich zo uitgebreid op de Tres Libri richten. De eerste
die dat doet is Placentinus, een in 1192 gestorven glossator die doceert in Bologna, in Montpellier en
in zijn geboorteplaats Piacenza. Zijn Summa in Tres Libros laat hij onafgemaakt na, maar zijn tijdgenoot Pillius (gestorven omstreeks 1207) voltooit het werk en schrijft bovendien uitgebreid over het
leenrecht, dat hij van glossen voorziet. Zie Ullmann, Law and Politics, p. 99-100.
75 J.M.J. Chorus, ‘Over de receptie van Filips van Leiden in de zeventiende eeuw’ in Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis, 58 (1990), p. 319-326. Zie ook Feenstra, ‘Pact and Contract in the Low Countries’
in J. Barton (ed.), Towards a General Law of Contract, p. 203-204.
76 J. de Boer, De winning van delfstoffen in het Romeinse recht, de middeleeuwse juridische literatuur en
het Franse recht tot 1810, Zwolle 1978.
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kelijke plaats die de Tres Libri innemen in de middeleeuwse rechtsgeleerdheid. Er
wordt terecht op gewezen dat de laatste drie boeken van de Codex in de middeleeuwen minder aandacht krijgen dan de rest van het keizerlijke recht en dat zij in
middeleeuwse handschriften van het Corpus iuris civilis afgezonderd van de Codex
zijn opgenomen.77 De auteur van de dissertatie geeft een overzicht van hem bekende middeleeuwse rechtsgeleerden die commentaren hebben geschreven op de Tres
Libri. In dat overzicht treft men wel Pillius en Lucas de Penna aan, maar niet Philips van Leiden.78 Een profeet is in eigen land niet altijd geëerd.79

1.6

Wereldberoemd

Aan het begin van dit hoofdstuk is gesteld dat Philips van Leidens werk tot de verbeelding blijft spreken. Het aantal gedrukte uitgaven van de Cura uit de 16de en de
18de eeuw getuigt ervan dat zijn opvattingen door de eeuwen heen blijven intrigeren. Maar het is vooral de editie Fruin-Molhuysen, verschenen in 1900 en opnieuw
uitgegeven in 1915, die zijn werk tot ver buiten Nederland bekendmaakt.80 Philips
van Leiden is een geleerde Hollander die letterlijk wereldberoemd is geworden, dus
niet slechts ‘wereldberoemd in eigen land’. In de 20ste eeuw wordt aandacht aan zijn
werk besteed door Duitse en Amerikaanse auteurs. De veruit belangrijkste boeken
over Philips en zijn werk, van de Nederlandse auteurs Feenstra en Leupen, zijn bovendien in het Engels geschreven en daarmee wereldwijd toegankelijk.
Toch is het laatste woord over de beroemde Leidenaar nog niet geschreven. Een
overzicht van de literatuur over Philips van Leiden laat zien dat in de 20ste eeuw geleidelijk duidelijk wordt hoe de Cura op zijn waarde moet worden geschat.81 Auteurs
zijn steeds op zoek naar wat de Cura zo intrigerend maakt en werken daarbij een scala van mogelijkheden af. Philips’ werk is beschouwd als een staatsrechtelijk geschrift,
als een vorstenspiegel, als een filosofisch geschrift, als een historisch geschrift en
vooral de laatste jaren als wat het werkelijk is: een door en door juridisch tractaat.
De kern van zijn werk betreft het vervreemden van ‘bepaalde’ rechten uit het vorstelijk erfgoed, die ten dienste moeten staan van de respublica.
De Cura is tegenwoordig een bekend werk. In vrijwel elk boek over de middeleeuwse geschiedenis van Holland of over aspecten daarvan wordt Philips’ werk
aangehaald, meestal als historische bron. Soms gebruiken auteurs het als bron voor
beschouwingen over staatsvorming in de middeleeuwen, maar zelden wordt het op
77 Pas in 1530 worden in een uitgave van de Codex in Neurenberg de twaalf boeken van de Codex voor
het eerst gezamenlijk afgedrukt. Zie Spruit en Feenstra, ‘Inleiding’ in Corpus iuris civilis, deel vii, p.
xlvii.
78 De Boer, De winning van delfstoffen, p. 94-97.
79 Naar Mattheus 13:57: ‘Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis’, aldus de Statenvertaling uit 1637. In de nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 luidt deze zin: ‘Nergens wordt een profeet
zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie’.
80 Voor een overzicht van alle edities van Philips’ werk zie bijlage 2.
81 Een overzicht van deze literatuur is opgenomen in bijlage 1.
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zijn waarde geschat als juridisch tractaat. Het kan niet genoeg gezegd worden: Philips van Leiden is eerst en vooral jurist. Zelfs als hij optreedt als de geestelijke die
hij ook is verloochent hij zijn juridische achtergrond niet. Dat blijkt uit twee overgeleverde handschriften die teruggaan op de stichting van een nieuw kapittel in de
St Pancras te Leiden in 1366. Het eerste bevat de preek die Philips van Leiden op 31
oktober 1366 uitspreekt bij de inwijding van het kapittel.82 Deze preek bevat niet
alleen talloze verwijzingen naar bijbelteksten, maar ook naar het canonieke recht en
naar het commentaar van de jurist Johannes Monachus (Cardinalis) op een onderdeel daarvan, het Liber sextus. Een tweede handschrift is het Liber Memorialis van
het kapittel. In de proloog daarvan beschrijft Philips de oprichtingsgeschiedenis
van het kapittel.83 Hierbij voelt hij zich nog vrijer om rijkelijk te citeren uit juridische literatuur. Hij verwijst naar de Codex, het canonieke recht, opnieuw naar Johannes Monachus, maar ook naar het commentaar van de jurist Guillelmus de
Monte Lauduno op een onderdeel van het canonieke recht, de Clementinen.84 Al
deze werken zijn in het bezit van Philips, zo blijkt uit de beschrijving van zijn bi85
bliotheek. Ten overvloede zij hier nog aan toegevoegd dat Philips in het Liber Memorialis ook verwijst naar het Speculum van Johannes Caligator. Dat is weliswaar
geen juridisch werk, maar ook in zijn Cura verwijst Philips er veelvuldig naar.
Veel auteurs geven er blijk van te weten dat de Cura primair een juridisch werk
is, maar vaak beschrijven ze een filosofisch-politieke theorie die Philips zou hebben
ontwikkeld. In essentie echter schrijft Philips over de toepassing van het recht in
zijn tijd. Hij doet dat in de traditie van de postglossatoren en hij baseert zich in zijn
werk op juridische leerstukken die wijdverbreid zijn in de middeleeuwen. Voor een
goed begrip van de Cura is het daarom nodig ook deze leerstukken te beschouwen.
Uit die beschouwing zal ook duidelijk worden dat Philips deze leerstukken niet
steeds klakkeloos volgt. Hij geeft er eigen interpretaties aan, zoals hij ook keuzes
maakt uit het rijke gedachtegoed van de vele middeleeuwse juristen die werk hebben nagelaten.
Verder valt het werk van Philips niet goed te plaatsen zonder kennis van belangrijke ontwikkelingen in Holland, Zeeland en Utrecht in de 14de eeuw. Ook de ontwikkelingen in Frankrijk, waar Philips wetenschappelijk wordt gevormd en waar
hij langere periodes werkzaam is, moeten in ogenschouw worden genomen. Deze
historische context betreft vooral de ‘uitverkoop’ van rechten door vorsten. Daarover handelt het volgende hoofdstuk.

82 Exordium collegii sancti Pancratii et quorum auxilio et qualiter collegium fuit institutum. Uitgegeven
door Leupen en opgenomen als appendix iii in zijn Philip of Leyden.
83 Dat Philips de auteur is wordt met een grote mate van waarschijnlijkheid aangetoond door Leupen.
Zie zijn Philip of Leyden, p. 56. Het Liber Memorialis, 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 het Memoriale A van de Leidse Pancraskerk. Het is het oudste register van de St Pancras.
84 Leupen, Philip of Leyden, p. 56.
85 Zie hiervoor hoofdstuk 3.6.

