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Voorwoord

De eerste kennismaking met Philips van Leiden was tijdens mijn deeltijdstudie Ne-
derlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. In het kader van het vak staats-
recht stuit de student op een even korte als cryptische mededeling in hetHandboek
van het Nederlandse staatsrecht van Van der Pot-Donner. Daarin staat dat Philips
van Leiden opkomt tegen de versnippering van de rechten van de graven van Hol-
land en tegen het geven van lenen en privileges die de overheidsbevoegdheid ver-
korten en die hij daarom strijdig met het recht acht. Deze tekst en vooral het ge-
dragen woordgebruik doen zeker recht aan Philips’ hoofdwerkDe cura reipublicae
et sorte principantis. In dit werk stelt Philips van Leiden in plechtige bewoordingen
en met veel verwijzingen naar gezaghebbende, oude teksten dat privileges, pragma-
tieke sancties en vorstelijke besluiten niets waard zijn als zij het belang aantasten
van de respublica, letterlijk de publieke zaak.

Wat moet je ermee? Het bleef me maar intrigeren en om te beginnen ben ik veel
gaan lezen over Philips van Leiden. De belangrijkste indruk die dat nalaat is dat hij
er vooral op uit is de positie van de vorst te versterken. Maar met welk doel? Om
echt door te dringen in Philips’ nagelaten gedachtegoed moet je zelf met hem wer-
ken, zo ontdekte ik bij toeval. Als redacteur van Het Financieele Dagblad word ik
wel uitgenodigd om over mijn werk te vertellen voor leden van serviceclubs en he-
rensociëteiten. Zo kreeg ik eens het verzoek om voor een plaatselijke afdeling van
Probus – trefpunt voor zakenlieden in ruste – een lezing te houden over het beleid
van het tweede kabinet-Kok omtrent de privatisering van waterleidingbedrijven.
De politiek kwam daar destijds niet uit en besloot tot een compromis. Water voor
industrieel gebruik zou voortaan op commerciële basis geleverd mogen worden,
maar voor de levering van drinkwater moesten de waterleidingbedrijven hun alou-
de nutsfunctie behouden.

Ik moest dat oer-Hollandse politieke bouwsel als deskundige Haagse redacteur
van het fd komen toelichten en bedacht een list. Met de fraaie heruitgave van de
eerste gedrukte versie van Philips’ werk in de hand kon ik betogen dat eigendom
van en zeggenschap over water al heel lang onderwerp van discussie is. Philips stelt
dat water, eenmaal in publieke handen geraakt, altijd in publieke handen moet blij-
ven. In zijn werk staat bij die tekst een aanwijshandje in de marge van de tekst om
het belang ervan te onderstrepen. Dat handje liet ik zien en de heren van Probus
vonden dat nog het aardigste van de hele voordracht. Maar ze wilden wel weten wat
nu precies het belang van Philips’ uitspraak is.

Ik hoorde mezelf zeggen dat uit Philips’ woorden valt af te leiden dat in zijn tijd
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veel water in particuliere handen moet zijn geweest en dat zijn pleidooi er wel op
gericht zal zijn om de algemene toegankelijkheid van water te vergroten. Dat was
het dus! Grondige herlezing van Philips’ tekst en alle daarbij behorende verwijzin-
gen bevestigde dat beeld. Daarna las ik Philips’ volledige werkmet heel andere ogen
om te ontdekken dat al zijn geleerde betogen over de reikwijdte van de vorstelijke
macht steeds weer neerslaan in praktijkvoorbeelden van vitale voorzieningen
(‘rechten’) die volgens hem ten onrechte in particuliere handen zijn. Philips wil die
rechten in overheidshanden brengen en in zijn tijd is de overheid de vorst. Philips
van Leiden is pleitbezorger van het publiek belang. Zijn werk is in wezen veel prak-
tischer dan het op het eerste gezicht lijkt. Hij schrijft over zijn eigen tijd, zijn eigen
land en zijn eigen mensen, met een nauwelijks uitgesproken maar steeds aanwezig
verlangen naar een betere tijd, een rechtvaardiger land en een gelukkiger mensdom.
Philips draagt instrumenten aan die kunnen helpen bij de verwezenlijking van dat
ideaal. Veel van die instrumenten roepen ook nu nog een gevoel van herkenning op.
Philips drukt je steeds met de neus op het feit dat de mens een sociaal wezen is.
Maar hij betoogt ook met nadruk dat het lid zijn van een gemeenschap niet alleen
gepaard gaat met het hebben van rechten, maar ook met het vervullen van plichten.
Uiteraard is zijn visie gedateerd, maar het besef dat samenleven in een gemeenschap
de behartiging van publieke belangen behoeft is nog altijd actueel. Daarom ben ik
deze dissertatie gaan schrijven, met de volle steun van een zeer kritische promotor,
prof. dr Theo Veen.

Over dat werk viel in augustus 2005 een inktzwarte schaduw door het onver-
wachte overlijden van Theo. Een week voordat hij overleed was ik nog bij hem
thuis om te spreken over de eerste vijf hoofdstukken van deze dissertatie, die hij
nog eens helemaal had doorgenomen, ondanks de ziekte die hem zwaar belastte.
Hij was tevreden maar verzocht mij haast te maken met het belangrijke zesde
hoofdstuk. ‘Het is niet zo dat ik nog maar een jaar te leven heb’, zei hij, ‘maar tien
jaar heb ik volgens mij ook niet meer’. Een week later is hij overleden. Zijn dood
heeft diepe indruk op mij gemaakt en heeft de werkzaamheden aan dit proefschrift
geruime tijd doen stilvallen.

Gelukkig was prof. dr Frank Keverling Buisman bereid het promotorschap over
te nemen. Hij is een van de weinige rechtshistorici in de Lage Landen, nog be-
schikkend over het ius promovendi, die in staat is een studie als deze als promotor
te begeleiden. Voor mij zegt dat veel over de staat waarin de studie van de rechts-
geleerdheid – een van de oudste academische opleidingen – terecht dreigt te komen
in Nederland. Wie meent juristen te kunnen opleiden zonder gedegen kennis van
de geschiedenis en de bronnen van het recht kan de hele opleiding net zo goed over-
hevelen van de universiteit naar het hoger beroepsonderwijs. Dat hoeft niet ten kos-
te te gaan van de vaardigheden van juristen, maar het zal onvermijdelijk wel ten
koste gaan van hun inzichten en vermogen tot onafhankelijk oordelen. Recht is een
maatschappelijk verschijnsel, diep verankerd in het verleden. Wie de geschiedenis
niet kent is gedoemd haar fouten te herhalen, schreef de Spaanse filosoof Jorge San-
tayana honderd jaar geleden.

10 profeet in eigen land

00 voorwerk 5-16:04b Korsten 93-112  7/3/08  12:11 PM  Pagina 10



Dit werk zou nooit geschreven zijn zonder de steun van Theo Veen en Frank
Keverling Buisman, maar dankbaar ben ik ook voor de adviezen van andere mede-
werkers van de Universiteit van Amsterdam, in het bijzonder Cees Cappon en Eric
Pool. Schatplichtig ben ik aan emeritus-hoogleraar Robert Feenstra, en dan vooral
aan zijn vele werk over Philips van Leiden en over de context waarin de middel-
eeuwse rechtsgeleerde werkte. Een blik op de literatuurlijst bij deze dissertatie vol-
staat om te begrijpen wat ik bedoel. Zonder de studies van Feenstra was deze dis-
sertatie hoogstwaarschijnlijk niet geschreven.

Tot slot wil ik vermelden dat deze dissertatie tot stand is gekomen in schaarse
vrije tijd naast een drukke baan. Dat is alleen mogelijk met de volle steun van een
betrokken partner. Daarom wil ik hier ook met nadruk mijn vrouwMirjam bedan-
ken voor al haar steun en begrip. Zonder haar was dit werk zeker nooit geschreven.
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