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Ter inleiding

Over Philips van Leiden is al veel geschreven, maar het laatste woord over hem is
zeker nog niet gezegd. Philips is een academisch geschoold jurist, die omstreeks
1352 een eerste versie van een tractaat van zijn hand aanbiedt aan deHollandse graaf
Willem v. Het graafschap Holland maakt in de middeleeuwen formeel deel uit van
het Duitse rijk, maar in Philips’ tijd regeert de graaf in wezen als een soeverein vorst
over het graafschap. Philips is in dienst van Willem v, die feitelijk regeert van 1346
tot 1358. In dat laatste jaar wordt hij krankzinnig verklaard en treedt zijn broer Al-
brecht (1358-1404) op als voogd of regent, 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. Ook in de jaren vanaf 1371, als hij in dienst treedt van de
Utrechtse bisschop Arnoud van Hoorn (1371-1378), blijft de behartiging van het
publiek belang Philips bezighouden. Hij zal nog bijna dertig jaar blijven werken
aan zijn tractaat, tot aan zijn dood in 1382. Van Philips’ werk is geen handschrift
overgeleverd, wel een eerste gedrukte versie (editio princeps) uit 1516.

Een tractaat of tractatus is een rechtsgeleerde monografie, rijk aan casuïstiek, aan
voorbeelden die aan de (rechts)praktijk zijn ontleend. Philips’ tractaat bestaat uit 85
‘casus’. In elke casus werpt hij een rechtsvraag op, die hij vervolgens behandelt con-
form de geleerde juridische traditie van zijn tijd. Maar omdat hij steeds is blijven
werken aan zijn tractaat geeft hij gaandeweg in de 85 casus meer en meer invulling
aan praktijksituaties in zijn tijd. Daarmee maakt hij impliciet een blauwdruk van
wat hij ziet als het publiek belang. Het tractaat is voorzien van een duidelijk ach-
teraf door Philips zelf geschreven samenvatting (Tabula Tractatus) waarin hij zijn
opvattingen nog eens kort en bondig uit en er ook wel wat nadere toelichting op
geeft.

In het voorliggendewerkwordt getracht de impliciete blauwdruk van Philips ex-
pliciet te maken, zodat inzicht ontstaat in de vitale functies van de middeleeuwse
Hollandse samenleving. Dat gebeurt pas uitgebreid in hoofdstuk 6, het omvang-
rijkste hoofdstuk van dit boek. In de eerdere hoofdstukken wordt beschreven hoe
Philips te werk gaat om zijn advies aan de vorst juridisch vorm te geven en te on-
derbouwen.Hoofdstuk 1 bevat de probleemstelling van deze studie: opwelke rech-
ten doelt Philips van Leiden in de centrale stelling van zijn tractaat, waarin hij
schrijft dat de vorst bepaalde rechten niet mag vervreemden, omdat hij deze uitoe-
fent in het belang van de respublica? En wat verstaat Philips onder vervreemden en
onder respublica? Deze laatste vraag zal in hoofdstuk 1 al worden beantwoord, op
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het vervreemden wordt uitgebreid teruggekomen in hoofdstuk 4. Met respublica
doelt Philips niet op de staat in moderne zin, maar op een in zijn tijd te vormen be-
langengemeenschap van vorst en bevolking ter behartiging van het publiek belang.
Philips staat daarmee aan de wieg van de latere staatsvorming en deelt die positie
met andere geleerde juristen uit zijn tijd, zoals ook in hoofdstuk 1 aan de orde zal
worden gesteld. Voorts wordt in hoofdstuk 1 beschreven dat Philips zich voor zijn
redeneringen niet alleen baseert op het inheemse Hollandse recht – gewoonterecht
en stads- en landrechten – maar ook op het ‘geleerde’ Romeinse recht, het canonie-
ke recht en het leenrecht. Dit geleerde recht, waarin Philips wordt opgeleid in
Frankrijk, gebruikt hij mede om aan te tonen dat een graaf in eigen land een gelijk-
soortige positie bekleedt als de keizer in het keizerrijk en een koning in zijn ko-
ninkrijk. Dit belangrijke leerstuk van Philips komt uitgebreid aan de orde in hoofd-
stuk 5.

In hoofdstuk 2 wordt al direct een eerste inzicht gegeven in de aard van de rech-
ten waarop Philips doelt. Het gaat vrijwel steeds om rechten die op geld waardeer-
baar zijn – en dus verkocht kunnen worden – en die de houder in staat stellen ge-
zag uit te oefenen over anderen. Verder wordt in dat hoofdstuk op basis van recent
wetenschappelijk onderzoek bezien wat verstaan moet worden onder het publiek
belang. Vastgesteld zal worden dat dit belang niet zonder meer gegeven is, maar dat
het naar tijd en plaats steeds weer moet worden ingevuld. Het bepalen van het pu-
bliek belang komt neer op het maken van (politieke) keuzes. Duidelijk is dat Phi-
lips van Leiden zulke keuzes maakt als hij in zijn tractaat – zij het hier en daar be-
hoorlijk impliciet – aangeeft welke belangen de vorst moet behartigen. Of, om de
terminologie van Philips te gebruiken, welke rechten de vorst niet mag vervreem-
den omdat hij ze uitoefent in het algemeen belang. In hoofdstuk 2 wordt verder in-
gegaan op de omstandigheden die Philips vrijwel zeker hebben geïnspireerd tot zijn
opvattingen. Beschreven worden de feitelijke omstandigheden in de 14de eeuw in
Philips’ wereld: de graafschappen Holland en Zeeland, het bisdom Utrecht en het
koninkrijk Frankrijk, waar hij een deel van zijn leven doorbrengt. Die omstandig-
heden liegen er niet om. Ze laten het beeld zien van een vergaande ‘privatisering’
van rechten die oorspronkelijk in publieke handen zijn. Vooral in het Frankrijk van
de 14de eeuw is men zich zeer bewust van deze problematiek. Philips brengt dit be-
wustzijn naar de Lage Landen.

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de studie van het geleerde recht in de middeleeuwen
in het algemeen en in het bijzonder aan de universiteit van Orléans, waar Philips
zijn opleiding volgt. In dat hoofdstuk wordt ook in beeld gebracht in welke juridi-
sche tradities Philips werkt.Mede aan de hand van Philips’ omvangrijke bibliotheek
wordt geschetst welk specifiek juridisch gedachtegoed hem moet hebben geïnspi-
reerd. In dit derde hoofdstuk wordt duidelijk hoe belangrijk Philips’ verblijf in
Frankrijk is geweest voor zijn denken over de behartiging van het publiek belang.

In de hoofdstukken 4 en 5 wordt dit laatste nog verder uitgewerkt met een be-
spreking van belangrijke juridische leerstukken die aan de basis liggen van het mid-
deleeuwse denken over de behartiging van het publiek belang. Het gaat vooral om
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doctrines die ontwikkeld worden in het kerkelijke of canonieke recht. Deze leer-
stukken worden omarmd door wereldlijke gezagsdragers en hun adviseurs, met de
bedoeling hun eigen positie als politiek leider te versterken. Het gaat dan steeds om
koningen – de koning van Frankrijk voorop – die een eigen machtspositie opeisen
ten koste van de keizer en de paus. Het bijzondere van het denken van Philips van
Leiden wordt tegen de achtergrond van deze ontwikkeling steeds duidelijker en
wordt uitgebreid behandeld in hoofdstuk 5. Philips breidt het leerstuk van de zelf-
standige machtspositie van de koning uit tot wat hij ‘lagere vorsten’ noemt. Hij
verstaat daaronder vorsten als de Hollandse graaf en de Utrechtse bisschop, die be-
halve kerkvorst ook de wereldlijk leider in het Sticht Utrecht is. Philips legt bij-
zondere, eigen maatstaven aan om deze lagere vorsten te binden aan het keizerrijk
en vooral aan het (Romeinse) recht van dit rijk. Bijzonder is ook dat hij zijn leer
moet onderbouwen met een geheel nieuwe doctrine. Het leerstuk dat de Franse ju-
risten gebruiken om de zelfstandige positie van de Franse koning te motiveren
blijkt ongeschikt om deze leer uit te breiden tot lagere vorsten.

Zoals al opgemerkt bestaat hoofdstuk 6 uit een stelselmatige behandeling van de
rechten die Philips in zijn werk in verband brengt met de behartiging van het pu-
bliek belang. Philips zelf behandelt deze rechten her en der in zijn tractaat, zonder
duidelijke systematiek. Hier zal worden getracht deze systematiek wel aan te bren-
gen. De door Philips genoemde rechten worden ondergebracht in voor ons her-
kenbare clusters als bijvoorbeeld ‘delfstoffen, energie en water’ en ‘verkeer en ver-
voer’. Deze systematisering maakt duidelijk dat veel rechten die volgens Philips van
Leiden moeten worden uitgeoefend in het publiek belang, economische en maat-
schappelijke functies betreffen waaraan ook volgens hedendaagse inzichten publie-
ke belangen zijn verbonden. Alleen de feitelijke behartiging van deze belangen in
Philips’ tijd en de onze verschilt hemelsbreed. De belangrijkste energiedragers in
het middeleeuwse Holland zijn turf en wind, de belangrijkste vervoermiddelen zijn
veren en andere schepen. Drinkwater is doorgaans oppervlaktewater en Philips
maakt een groot punt van de vrije toegankelijkheid van dit water voor iedereen.
Deze is in zijn ogen dus onvoldoende gewaarborgd. Ookwaarschuwt hij tegenmo-
gelijke vervuiling van water door de in de middeleeuwen opkomende industriële
activiteiten in de steden.

Deze studie bevat enkele bijlagen, zoals een jaartallenlijst met belangrijke ge-
beurtenissen in Philips’ eeuw, een overzicht van de edities van zijn werk en een lijst
van de juristen die hij aanhaalt in zijn werk. De omvangrijkste bijlage is gewijd aan
een bespreking van eerder verschenen studies over Philips van Leiden. De belang-
rijkste van die studies zijn van de hand van de historicus Robert Fruin uit 1864, van
de rechtshistoricus Robert Feenstra uit 1970 en van de historicus Piet Leupen uit
1981. Dit roept de vraag op of er nog plaats is voor een nieuwe studie naar Philips
van Leiden. Voor het werk van Feenstra en van Leupen is evident dat er behoefte
aan was. Het was nodig Fruins visie op Philips van Leiden te corrigeren. De 19de-
eeuwse historicus zet Philips ten onrechte neer als een eenzaam Hollands genie,
vergelijkbaar met Macchiavelli en Montesquieu.
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Feenstra heeft dat gerelativeerd en erop gewezen dat Philips werkte in de tradi-
tie van andere geleerde juristen uit zijn tijd. Hij wijst er tevens op dat Philips niet
zozeer een nieuwe staatsrechtelijke theorie tot ontwikkeling bracht, zoals Fruin
veronderstelde, maar dat hij vooral schrijft over de vervreemding van vorstelijk erf-
goed. Dat is een bekend vraagstuk in de middeleeuwen. Leupen heeft vervolgens
Philips neergezet in de context van zijn tijd. Hij beschrijft beeldend wat de middel-
eeuwse jurist bezighield en waarom.

Tot een precieze duiding van de strekking van Philips’ opvatting dat de vorst be-
paalde rechten niet mag vervreemden, is het bij Leupen echter niet gekomen. De
Amsterdamse historicus heeft die ambitie ook niet gehad. In zijn werk geeft hij aan
dat de rechten waarop Philips doelt moeten worden gezocht onder de regalia, de
van oorsprong koninklijke hoogheidsrechten die later zijn uitgeoefend door lagere
vorsten als graven en hertogen. Maar hij heeft ook ingezien dat deze verklaring op
zich te beperkt is om recht te doen aan Philips’ uitspraken. In zijn boek pleit Leu-
pen namelijk voor diepgravender onderzoek naar de zogenaamde heerlijke rechten
en hun betekenis in het economische verkeer in de middeleeuwen.

Deze nieuwe studie over Philips van Leiden borduurt voort op het werk van
Feenstra en Leupen. Zij beoogt vooral aan te vullen. Waar mogelijk wordt verwe-
zen naar de publicaties van Feenstra en Leupen om te voorkomen dat hier dubbel
werk wordt gedaan. Deze studie heeft primair een juridisch karakter en zoekt naar
de rechtsgeleerde kern van Philips’ werk. Dat Philips met zijn werk ook een vor-
stenspiegel heeft afgeleverd stelt Leupen terecht vast. Hij gaat uitgebreid in op dit
aspect van Philips’ nalatenschap en dat blijft hier daarom volledig buiten beschou-
wing. Hier gaat het erom vast te stellen welke concrete rechten de vorst volgens
Philips van Leiden uitoefent in het publiek belang enwelke rechten hij derhalve niet
mag vervreemden.

Tot slot van deze inleiding nog wat nuchtere feiten omtrent deze dissertatie. In-
dien niet anders vermeld zijn hierin weergegeven historische gegevens ontleend aan
de Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Haarlem 1977-1983) en aan Langers
New Illustrated Encyclopedia of World History (New York 1975). Citaten uit het
werk van middeleeuwse juristen zijn veelal afkomstig uit gespecialiseerde litera-
tuur. Als gebruik is gemaakt van dergelijke secundaire bronnen wordt steeds naar
deze literatuur verwezen. In het register worden bij persoonsnamen chronologi-
sche gegevens vermeld om de betreffende personen gemakkelijk te kunnen plaatsen
met betrekking tot het leven en werken van Philips van Leiden.
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