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3 Geleerd recht in theorie en
praktijk

3.1 Romeins recht

Philips van Leiden studeert en doceert rechten aan enkele van de beroemdste uni-
versiteiten van Europa. Zijn opleiding in de beide rechten, het Romeinse (civiele)
recht en het canonieke (kerkelijke) recht, volgt hij aan de universiteit van Orléans.
Dat moet zijn van omstreeks 1340 tot 1350. In 1349moet hij zijn academische graad
in Orléans hebben behaald, en wel in het canonieke recht: licentiatus in decretis.
Verder is hij omstreeks 1365, na een verblijf als gezant van de Hollandse graaf aan
het pauselijk hof in Avignon, verbonden aan de universiteit van Parijs. In een over-
geleverd document (een rotulus) van deze universiteit wordt Philips vermeld als le-
gens decretales, dat wil zeggen onderricht gevend over de decretalen zoals die door
paus Gregorius ix zijn verzameld in het Liber Extra, een van de belangrijkste codi-
ficaties van het canonieke recht. In 1369 promoveert hij, zoals wij nu zouden zeg-
gen, en wordt hij doctor decretorum in Parijs.1 Ook deze titel bestempelt Philips tot
een geleerde in het canonieke recht. Het feit dat het hoofdthema van zijnCura han-
delt over wat wij nu staatsrecht noemen lijkt daarmee niet direct te verenigen, maar
is dat wel. De wortels voor de middeleeuwse theorie dat vorstelijke patrimonia ten
dienste staan van de respublica liggen namelijk in het canonieke recht.2

Parijs behoort met Bologna en Oxford tot de oudste universiteiten van Europa.
Het geleerde recht, zoals het aan de universiteiten gedoceerde recht in de middel-
eeuwen wordt genoemd, ontstaat op het breukvlak van de 11de en de 12de eeuw. Tot
die tijd wordt aan rechtsscholen in Italië slechts met een deel van het overgeleverde
Romeinse recht gewerkt. In Pavia, Ravenna en Bologna wordt waarschijnlijk nog
wel studie gemaakt van de Instituten, eigenlijk een oud leerboek voor Romeins
recht, maar niet van de Digesten. Die zijn na hun voltooiing in 534 al ongeschikt
voor dagelijks gebruik in de Romeinse wereld van die tijd, laat staan in het latere

1 Deze gegevens zijn, met wisselende opgaven van de jaartallen, in vrijwel alle literatuur over Philips van
Leiden te vinden. De hier gehanteerde gegevens zijn gebaseerd op recent onderzoek van Feenstra, op-
genomen in zijn Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 8-12. De gegevens over het afstuderen van
Philips in Orléans zijn opgenomen in Feenstra en Ridderikhoff, ‘Philips van Leiden, procurator van
de Picardische Natie in Orléans’ inRecht en Instellingen in de Oude Nederlanden, p. 167-184. Het feit
van zijn promotie vermeldt Philips zelf in zijn Cura, in casus 45,8. Hij geeft daarbij een beschrijving
van de disputatio die hij hield om zijn doctoraat te verwerven (casus 45,8-13). Deze disputatio handelt
over huwelijksvermogensrecht.

2 Meer hierover in het volgende hoofdstuk.
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middeleeuwse Europa. Het verzamelwerk van klassiek Romeins recht, uitgegeven
onder leiding van de Oost-Romeinse keizer Justinianus (527-565), is te uitgebreid,
te weinig systematisch en bevat te veel gedateerd recht.3 Dat verandert met de op-
komst van het geleerde recht in het laatste kwart van de 11de eeuw. De Digesten
worden danweer in hun volle omvang gebruikt en afgeschreven en in Bologna geeft
een zekere Pepo onderwijs in het Romeinse recht. De eerste samenhangende be-
richten over dat onderwijs dateren uit het eerste kwart van de 12de eeuw en zijn ver-
bonden met de naam van de geleerde Irnerius (Werner). Aangenomen wordt dat
onder zijn leiding de universiteit van Bologna ook officieel erkend is. Pas het ge-
leerde, het universitaire onderwijs maakt stelselmatige bestudering en bewerking
van het Romeinse recht mogelijk. Als we het hier hebben over Romeins recht be-
doelen we het bewerkte Romeinse recht uit deze middeleeuwse universitaire prak-
tijk.4

3.2 Glossatoren en postglossatoren

De eerste middeleeuwse bewerkers van dit overgeleverde Romeinse recht staan te
boek als glossatoren. Deze glossatoren zijn exegeten. Zij proberen de betekenis van
afzonderlijke bepalingen in het Corpus iuris civilis te achterhalen. De verduidelij-
king van die bepalingen beschrijven zij in aantekeningen in demarge van de teksten,
zogenaamde glossen. Vandaar hun naam. Zo brengen zij de hele Romeinse wetge-
ving in kaart. Hun werk is wetenschappelijk van aard en daarom wordt bij de glos-
satoren, vooral die uit Bologna, het begin van de Europese rechtswetenschap ge-
legd.5 Behalve door de hiervoor genoemde Irnerius wordt baanbrekend werk
geleverd door zijn leerlingen Bulgarus, Martinus, Jacobus en Ugo. De opvattingen
van deze quattuor doctores, ook wel ‘de vier leliën des rechts’ genoemd, kennen we
alleen uit het werk van latere rechtsgeleerden. Het illustere viertal speelt een be-
langrijke rol op de Rijksdag van 1158 in Roncaglia. Daar assisteren zij keizer Fre-
derik i von Hohenstaufen bij het opstellen van de Constitutio de regalibus, een
opsomming van de keizerlijke hoogheidsrechten (regalia). Voor op grote schaal
overgeleverd gedachtegoed van glossatoren zijn we aangewezen op de 13de eeuw.
Twee juristen, Azo en diens leerling Accursius, maken zichzelf dan onsterfelijk.
Azo (†ca 1230) schrijft zijn Summa codicis, waarin hij de eerste negen boeken van
de Codex systematisch behandelt. Deze Summawordt gebruikt tot in de 17de eeuw.
Accursius (ca 1182-1263) maakt een Apparatus glossarum op het Corpus iuris civi-

3.2 glossatoren en postglossatoren 67

3 Zie Spruit, ‘Oorzaken van de ineffectiviteit van de Justiniaanse wetgeving in de praktijk’ in Metopen,
p. 11-32. Zie ook Koschaker, Europa, p. 59-67.

4 Zie voor de ontwikkeling van het geleerde recht in demiddeleeuwen Schrage,Utrumque Ius, Ullmann,
Law and Politics, i.h.b. p. 81-116 en 161-189, Van den Bergh, Geleerd recht, p. 17-44, Koschaker,
Europa, p. 57-104, De Monté ver Loren-Spruit, Hoofdlijnen, p. 278-285, Burns, Medieval Political
Thought, p. 356-359.

5 Koschaker, Europa, p. 68.

03 Timmer 66-90:04b Korsten 93-112 7/3/08 12:15 PM  Pagina 67



lis. Dit verzamelwerk wordt later bekend onder de naam Glossa ordinaria, ook wel
‘de grote Glosse’ of ‘de glosse’ zonder meer genoemd. Accursius’ glossen-apparaat
vormt van de 13de tot de 17de eeuw een standaardwerk voor onderwijs en praktijk.
Men las in die tijd ‘zelden de tekst zonder de glosse en volgde menigmaal eerder de
glosse dan de tekst.’6 Dit geldt ook voor Philips van Leiden. Hij grondvest zijn leer
dat de graaf van Holland evenzeer als de keizer een zelfstandig opererende vorst is
niet op hetCorpus iuris zelf, maar op een glosse van Accursius, zoals we nog zullen
zien.7

Philips van Leiden beschikt over een exemplaar van het Corpus iuris civilis met
de Glosse van Accursius, zo blijkt uit de overgeleverde beschrijving van zijn bi-
bliotheek, de Disposicio librorum magistri Philippi de Leyden.8 Philips’ Corpus is
naar middeleeuws gebruik onderverdeeld in vijf volumina. Van al deze delen geeft
Philips de beginwoorden, zowel van de tekst als van de Glosse, die hij net als Ac-
cursius zelf apparatus noemt. Opmerkelijk is dat hij de beginwoorden of incipit niet
geeft voor het eerste folio, maar voor het derde, vierde of vijfde. Deze methode is
aantoonbaar toegepast in Orléans.9 In zijn Cura verwijst Philips bijna 80 maal naar
Accursius.10

Met Accursius eindigt ongeveer de periode van de glossatoren, in de tweede helft
van de 13de eeuw. Dan komt een nieuwe richting op, die van de postglossatoren of
commentatoren. Zij zetten tot in de 16de eeuw de toon voor de rechtsgeleerdheid.
Aan het einde van de 15de eeuw en in de 16de eeuw, kort na de uitvinding van de
boekdrukkunst, verschijnen veel handgeschreven werken van vooral postglossato-
ren (maar ook van de bekendste glossatoren) uit de voorgaande eeuwen in druk. De
Glossa ordinaria van Accursius bijvoorbeeld wordt voor het eerst gedrukt in de
tweede helft van de 15de eeuw in een uitgave van het vijfdeligeCorpus iuris civilis uit
Venetië. De eerste gedrukte edities van middeleeuwse werken staan bekend als edi-
tiones principes. De editio princeps van Philips van Leidens Cura verschijnt in 1516
in Leiden.

De opkomst en bloei van de postglossatoren wordt mede gedragen door de
stichting van universiteiten overal in Europa in de 13de en 14de eeuw. Kenmerkend
voor de postglossatoren zijn hun pogingen om het door de glossatoren in kaart ge-
brachte Romeinse recht te verbinden met de praktijk. Daartoe moeten zij dit oude
recht in praktische zin herinterpreteren. Ook moeten zij uit elkaar tegensprekende
bepalingen nieuwe regels afleiden. In feite maken zij nieuw recht en hun werk

68 3 geleerd recht in theorie en praktijk

6 Van den Bergh, Geleerd recht, p. 27.
7 In hoofdstuk 5.
8 Opgenomen in de editie Fruin-Molhuysen, p. 473-489. De naam van deze beschrijving is toegevoegd

door Molhuysen. Zie Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, nt 157 op p. 43. Op p. 475 in
de editie Fruin-Molhuysen wordt het Parvum Volumen van het Corpus ten onrechte primum Volu-
men genoemd. Zie voor een juiste beschrijving van Philips’ Corpus Feenstra, Philips van Leyden en
zijn bibliotheek, p. 22.

9 Zie Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 22.
10 Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 47-48.
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wordt ‘in hoge mate rechtsscheppend’ genoemd.11 Een voorbeeld moge verduide-
lijken hoe ver men daarbij gaat in de middeleeuwen. Juristen slagen erin regels af te
leiden uit het Corpus iuris die daar met de beste wil van de wereld niet in te lezen
zijn. Zij doen dat zelfs met de titel semper augustus. Deze titel van keizer Justinia-
nus staat in de arenga of preambule van de drie belangrijkste onderdelen van het
Corpus iuris civilis, de Instituten, de Digesten en de Codex. De Romeinse keizers
tooien zich met de titel augustus (verhevene, eerbiedwaardige) sinds het aantreden

3.2 glossatoren en postglossatoren 69

11 Aldus Koschaker, Europa, p. 93.

Semper augustus in de aan-
hef van de Constitutio
Omnem, die voorafgaat aan
de Digesten. Semper augus-
tus staat in de derde regel
boven de sierinitiaal. Links-
onder, onder de letter i,
staat de glosse van Accur-
sius, waarin hij de titel in
verband brengt met ‘auge-
re’, vermeerderen, van het
keizerrijk (ed. Venetiis
1488).
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van Octavianus in 27 v. Chr.12 De middeleeuwse juristen brengen de titel augustus
in verband met het Latijnse woord augere, dat vergroten of vermeerderen betekent.
In de 13de eeuw schrijft Azo dat augustus zo wordt genoemd, niet omdat hij het rijk
steeds hééft vergroot, maar omdat het zijn plícht is dat te doen. Accursius schrijft
hetzelfde.13

Deze uitleg van het semper augustus door de geleerde juristen is in de middel-
eeuwen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat blijkt uit de interpretatie van vor-
stelijke oorkonden. Van de Hollandse graven brengt Willem ii (1234-1256) het in
1247 tot rooms-koning van het Duitse rijk.14 Als zodanig verleent hij de inwoners
van steden in zijn rijk bepaalde rechten. Zo ook de burgers van Utrecht, aan wie hij
in 1252 het ius de non evocando toekent.15 Van de oorspronkelijk in het Latijn uit-
gegeven oorkonde zijn aan het eind van de 14de eeuw vertalingen in de landstaal ver-
schenen. In de arenga van de oorspronkelijke oorkonde noemt Willem zichzelf
Wilhelmus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus. In de vertalingen heet dit
Willam, bi der ghenaden Gods Roemske coninc altoes merende.16 In 1254 verleent
Willem een stadsrecht aan Alkmaar. In de oorspronkelijke Latijnse oorkonde
noemt hij zich wederom Wilhelmus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus.
In de 15de eeuw verschijnen van dit stadsrecht vertalingen in de landstaal. In één van
de vertalingen luidt de aanhefWjllaem bider genaede Goedes der Romeynen coninc
altoes meerende. Maar in een andere vertaling uit die tijd grijpt de auteur gewoon
terug naar de oorspronkelijke betekenis van augustus en noteert hij: Wjlhelmus
biider Gods ghenaden der Romeynen coninc altoes eerachtig.17 Over het algemeen
wordt de doctrine van glossatoren en postglossatoren dat het keizerrijk actief ver-
groot moet worden volgens de formule semper augustus dus geaccepteerd, maar ge-
heel vanzelfsprekend is dit niet. De postglossatoren zelf gaan nog een stap verder
en leiden uit deze leer het tegenovergestelde af, namelijk dat keizers het rijk niet
mogen verkleinen.18 In de 14de eeuw schrijven Bartolus en Baldus (over hen meer in
de volgende paragraaf) dat verkleining van het rijk in strijd is met het publiek be-
lang. Bartolus keert zich tegen verkleining zowel door middel van schenking als
door middel van verkoop.19

70 3 geleerd recht in theorie en praktijk

12 Octavianus’ regering markeert het einde van het republikeinse tijdperk in Rome en het begin van het
zogeheten Principaat, de keizertijd. NaOctavianus’ doodwordt zijn sterfmaand eveneens augustus ge-
noemd. Tot die tijd heet die maand sextilis (de zesde maand, zoals september, october, november en de-
cember respectievelijk staan voor de zevende, achtste, negende en tiende maand).

13 ‘Sicut et dicitur Imperator Augustus, non quod semper augeat imperium, sed quia eius propositi est,
ut augeat’, aldus Azo in zijn Summa over Inst.1,1. Zie Riesenberg, Inalienability, p. 28. Volgens Rie-
senberg plagieert Accursius in zijn glosse ‘zijn meester’, te weten Azo. Over de middeleeuwse inter-
pretatie van semper augustus zie ook Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 290-292.

14 Kort voordat hij in Rome formeel tot keizer zou worden gekroond sneuvelt Willem in 1256 in eigen
land tijdens een strafexpeditie tegen opstandige West-Friezen.

15 Het recht om niet buiten het eigen territorium (stad, gewest of land) terecht te hoeven staan.
16 Kruisheer, Oorkondenboek ii, p. 608-609.
17 Kruisheer, Oorkondenboek ii, p. 702 en 709.
18 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 167, noot 231.
19 ‘Non potest minuere imperium donando vel vendendo’. Bartolus schrijft dit in zijn Commentaria su-

per authenticis et institutionibus over het semper augustus in de aanhef van de Instituten. Zie Riesen-
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Ook Philips van Leiden schept nieuw recht met gebruikmaking van Romeins-
rechtelijke bepalingen. Een goed voorbeeld daarvan is zijn steeds weer herhaalde
stelling in de Cura dat rescripta (keizerlijke besluiten) die verkregen zijn ten koste
van de vroomheid (devotio) en de respublica ongeldig zijn.20 Hij ontleent dit vrij-
wel letterlijk aan de Codex21 en wil ermee zeggen dat rechten die inbreuk maken op
het publiek belang ipso iure, van rechtswege, ongeldig zijn, zo blijkt uit deCura. De
betreffende Codextekst bepaalt echter dat rescripten die op bedrieglijke wijze zijn
verkregen ongeldig zijn. In het Romeinse rijk zijn in de eerste eeuwen van de jaar-
telling duizenden rescripten in omloop. In rechtszaken trachten belanghebbenden
nogal eens gebruik te maken van valse of heimelijk verkregen rescripten om hun ge-
lijk te halen. Daarom vaardigen de keizers met enige regelmaat bepalingen uit die
deze praktijk moeten tegengaan.22 De door Philips aangehaalde tekst is zo’n bepa-
ling. Maar hij geeft er een heel andere lading aan door op grond hiervan te beweren
dat elk besluit, zelfs dat van een vorst, ongeldig is als het indruist tegen het publiek
belang. Hij zegt daarmee impliciet dat een vorst fouten kan maken. Het is ondenk-
baar dat de Romeinse keizers zichzelf deze negatieve eigenschap zouden toedich-
ten. Zij worden immers beschouwd als plaatsvervangers van God op aarde.

3.3 Postglossatoren en praktijk

De overheersende literatuurvorm onder de postglossatoren zijn de commentaria op
afzonderlijke delen van hetCorpus iuris civilis. De postglossatorenworden om deze
reden ook wel commentatoren genoemd. Philips’ Cura is ten dele een commentaar
op Codex-teksten, vooral op de Tres Libri, de laatste drie boeken van de Codex.
Het commentaar in Philips’ werk heeft steeds betrekking op de aangehaalde tekst
uit het Corpus iuris en niet op de daaraan voorafgaande casus of praktijkgeval. Op-
merkelijk is dat Philips in zijn werk de becommentarieerde teksten uit de Codex
steeds in hun geheel citeert. Dat is ongebruikelijk voor de commentaria van de post-
glossatoren. Deze zijn afkomstig uit het middeleeuwse universitaire onderwijs en
daarbij hadden de studenten de teksten uit hetCorpus iuris voor zich.23 Hieruit valt
af te leiden dat Philips zijn werk heeft geschreven voor praktisch, niet noodzakelijk
universitair gebruik. De Cura is dan ook vooral een tractatus, een rechtsgeleerde
monografie, eveneens een kenmerkende literatuurvorm onder postglossatoren. Zo-
wel commentaren als tractaten zijn rijk aan casuïstiek, aan voorbeelden die aan de
(rechts)praktijk zijn ontleend. Postglossatoren geven in de praktijk juridische ad-
viezen. Deze consilia geven ook weer aanleiding tot het ontstaan van nieuw recht.

3.3 postglossatoren en praktijk 71

berg, Inalienability, p. 17. Voor gelijksoortige opvattingen van andere juristen zie p. 145-150 in Rie-
senbergs werk.

20 Casus 5,3, herhaald op minstens twintig andere plaatsen in de Cura. Zie hoofdstuk 1.4.
21 C.10,16,7.
22 Spruit en Feenstra, ‘Inleiding’ in Corpus iuris civilis, deel vii, p. xviii.
23 Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 18-19.
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Zoals we al hebben gezien beschrijft Philips van Leiden in zijn Cura enkele consi-
lia die hij in dienst van de Utrechtse bisschop heeft gegeven.24 Uit andere bronnen
weten we meer over zijn werk als praktijkjurist. Zo blijkt uit een Utrechtse akte uit
1368 dat Philips – nog voordat hij in dienst treedt van bisschop Arnoud van Hoorn
in Utrecht – ook buiten zijn geboortestreek zoveel bekendheid geniet, dat zijn hulp
wordt ingeroepen in juridische kwesties in het Sticht.25 Die juridische bijstand kan
heel praktische vormen aannemen. In 1351 duikt Philips van Leiden op onder de
naam magister Philips als executeur in het testament van de Utrechtse Domkanun-
nik Jan Philipszoon van Leiden.26

Deze bescheiden greep uit de activiteiten van Philips van Leiden illustreert wat
zo kenmerkend is voor de postglossatoren. Zij wenden zich met hun academische
kennis tot de samenleving. Dat geldt ook voor de grootste geleerden onder hen, zo-
als bijvoorbeeld Cynus de Pistoia (1270-1336). Hij is zowel jurist als dichter en be-
vriend met de grote letterkundigen Dante (1265-1321) en Petrarchus (1304-1374).
Cynus studeert in Bologna en trekt door Frankrijk, waar hij kennismaakt met de
geschriften van Jacobus de Ravanis (Jacques de Révigny) en Petrus de Bellapertica
(Pierre de Belleperche). Zij zijn de bekendste rechtsgeleerden van de universiteit
van Orléans, waarover we nog komen te spreken. Via hun contact met Cynus oe-
fenen zij grote invloed uit op de rechtsgeleerdheid in Italië. Cynus schrijft een com-
mentaar op de Codex en op de eerste boeken van de Digesten. In deze werken legt
hij de Romeinse rechtsbronnen uit en past hij deze toe op gebeurtenissen in zijn
eigen tijd, op stadsrechten en op het inheemse Franse en Engelse recht.

Cynus’ leerling is de grootste van de postglossatoren, Bartolus de Sassoferrato
(1313-1357), de ‘onsterfelijke meester van Perugia’. Hij gaat verder op de weg die
Cynus heeft gebaand. Zijn opvattingen krijgen formeel kracht van wet in Spanje en
Portugal en afschriften van zijn werken vinden na zijn dood, in 1357, hun weg in
Duitsland, Frankrijk en Engeland. Werk van zijn hand behoort tot het eerste dat in
druk verschijnt, in 1470. Vrijwel geen rechtsgebied is niet door hem becommenta-
rieerd. In zijn werk loopt hij vooruit op latere theorieën over soevereiniteit, over
het zelfbeschikkingsrecht van steden en over volksvertegenwoordiging. Hij schetst
het publiek belang, de utilitas publica, als leidend principe voor regeerders. Barto-
lus blijft het juridische denken lang beheersen. Zelfs in de 16de eeuw, als humanis-
ten fel uithalen naar middeleeuwse opvattingen, blijft zijn gedachtegoed dominant.
De grote Franse politieke denker Jean Bodin (1530-1596) bijvoorbeeld baseert zich
er nog op. In zijn tijd wordt nog gesteld dat men geen jurist kan zijn zonder ‘Bart-
olist’ te zijn: Nemo jurista nisi sit Bartolista.27

Bartolus geeft het estafettestokje door aan zijn leerling, Baldus de Ubaldis (1327-
1400). Deze vestigt een reputatie als kenner van zowel het civiele recht als het cano-
nieke recht en het leenrecht. Net als zijn voorgangers brengt hij de geleerde rechten

72 3 geleerd recht in theorie en praktijk

24 Zie hoofdstuk 2.6.
25 Leverland, ‘Philips van Leyden’, p. 79.
26 Cappon, De opkomst van het testament, p. 309.
27 Hazeltine, ‘Introduction’ in Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. xxv.
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steeds in verband met inheems recht. Baldus heeft een veelomvattend werk nagela-
ten, dat tot ver in de 17de eeuw in druk blijft verschijnen. Zijn leermeester Bartolus
is een kort leven van slechts 43 jaar beschoren, maar Baldus zelf overlijdt pas op de
leeftijd van 73 jaar in 1400. In die lange levenstijd bekleedt hij gedurende 50 jaar aca-
demische posten in Perugia, Bologna, Pisa, Padua, Florence en Pavia. Daarnaast
werkt hij in de bestuurlijke praktijk, onder andere als vicaris-generaal van de bis-
schop van Todi en als raadsheer van Perugia. Paus Urbanus vi roept in 1378 zijn
hulp in voor de oplossing van vragen rond het Grote Schisma van die tijd.

Philips van Leiden is een tijdgenoot van Bartolus en Baldus. Bij een andere tijd-
genoot van deze grote juristen, Lucas de Penna, is in het eerste hoofdstuk al stilge-
staan. Lucas de Penna (circa 1320-1390) vertoont vooral als praktisch werkend
jurist opvallende overeenkomsten met Philips. Lucas schrijft zelf in zijn Com-
mentaria dat deze niet vergelijkbaar zijn met het werk van fameuze juristen en niet
bedoeld zijn om een bijdrage te leveren aan het juridische onderwijs.28 Philips van
Leiden zegt iets soortgelijks in zijnCura. Hij schrijft dat hij zich met zijn werk niet
richt tot de scherpzinnige die beschikt over tekstboeken en geschriften van geleer-
den.29 Beiden schrijven hun werk dus niet primair ten behoeve van het universitai-
re onderwijs, maar voor de praktijk.

3.4 Canonisten

De werken van de hiervoor genoemde juristen bestempelen hen tot legisten, omdat
het Romeinse (civiele) recht in de middeleeuwen bekend staat als de leges.30 Vrijwel
al deze juristen werken echter ook met het canonieke, het kerkelijke recht. Vaak
zijn zij doctor utriusque iuris, afgestudeerd in de beide middeleeuwse rechten, het
civiele en het canonieke recht. Er zijn echter ook juristen primair als canonieke
rechtsgeleerden aan te wijzen. Hun bijdragen bestaan vooral uit commentaren op
het canonieke recht. De geleerde studie van het kerkelijke recht aan de universitei-
ten begint met Gratianus. Over hem en zijn leven is weinig meer bekend dan dat hij
rond 1140 in Bologna met zijn Decretum de basis legt voor het latere Corpus iuris
canonici. Overigens noemt Gratianus zelf zijn werk geen Decretum (zo wordt het
later genoemd op de universiteiten), maar Concordantia discordantium canonum,
een ‘harmonisering van tegenstrijdige canones’. Gratianus tracht in zijn werk te-
genspraken in het recht op te lossen met behulp van de in de middeleeuwen ge-
bruikelijke dialectische methode.
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28 Ullmann, The Medieval Idea of Law, p. 11.
29 Casus 44,5: ‘... non pro subtilibus habentibus copiam librorum et doctorum ...’. Volgens Feenstra moet

dit een passage zijn uit de oorspronkelijke, bescheiden Cura. Philips’ opvatting is volgens hem in fla-
grante tegenspraak met grote delen van het werk, zoals het uiteindelijk is overgeleverd. Zie Philip of
Leyden, p. 47. Feenstra wijst er ook op dat het ‘doctorum’ in de aangehaalde tekst, zo weergegeven in
de editio princeps, in de editie Fruin-Molhuysen ten onrechte is omgezet in ‘doctis’.

30 Zie hoofdstuk 1.4.
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Het canonieke recht bestaat grotendeels uit decretalen, waarvan er vele duizen-
den zijn uitgevaardigd door de pausen. Ze bestrijken vrijwel alle aspecten die het
pausdom van belang acht voor de christelijke gemeenschap.31 Anders dan het op
last van keizer Justinianus verzamelde Romeinse recht is het canonieke recht dus
‘eigentijds’. Het is veel meer ‘levend recht’ en het blijkt in een grote behoefte te
voorzien. In de tweede helft van de 12de eeuw neemt het aantal decretalen snel toe.
Tot aan het tweede kwart van de 13de eeuw verschijnen vijf aanvullingen op hetDe-
cretum, de zogenaamde compilationes. Ze worden verzorgd door canonieke rechts-
geleerden en door enkele pausen. In 1234 gaan ze op in één van de belangrijkste co-
dificaties van het canonieke recht. In dat jaar publiceert paus Gregorius ix zijn
Liber Extra, een verzameling decretalen sinds de benoeming van Innocentius ii in
1130. Het Liber Extra bestaat uit vijf boeken, waaraan in 1298 onder paus Bonifa-
tius viii een zesde boek, hetLiber Sextuswordt toegevoegd. Een zevende boek ver-
schijnt in 1317 onder de naam Clementinen, omdat het wordt samengesteld tijdens
het pontificaat van Clemens v.

Zo ontstaat in een periode van 130 jaar hetCorpus iuris canonici. De naamwordt
al gebruikt aan demiddeleeuwse universiteiten en omstreeks het midden van de 13de

eeuw betitelt Innocentius iv het Liber Extra als Corpus iuris.32 Maar de eerste offi-
ciële kerkelijke uitgave onder deze naam verschijnt pas in 1582 tijdens het pontifi-
caat van Gregorius xiii. Philips van Leiden beschikt over het vrijwel completeCor-
pus iuris canonici, zo blijkt uit de nagelaten beschrijving van zijn bibliotheek, te
weten het Decretum, het Liber Extra, het Liber Sextus en de Clementinen.33

Uit het voorgaande blijkt dat pausen een grote rol spelen bij het totstandkomen
en bestuderen van het canonieke recht. Tussen 1159 en 1303, als het pausdom de
toppen van zijn macht bereikt, zijn alle achtereenvolgende pausen geleerd jurist.
Grote namen zijn Innocentius iii (1198-1216), Gregorius ix (1227-1241), Innocen-
tius iv (1243-1254), Bonifatius viii (1294-1303) en Johannes xxii (1316-1334). In-
nocentius iv schrijft omvangrijke commentaren op het Liber Extra. Hij is een be-
langrijke bron voor Philips van Leiden. Van belang is het ook te wijzen op het
bestaan van glossenapparaten op de decretalen. Het belangrijkste apparaat, boven-
dien relevant voor het interpreteren van Philips van Leidens werk, is dat van Ber-
nardus de Parma (†1266) op hetLiber Extra. Bernardus brengt zijn glossenapparaat
omstreeks 1240 in Bologna bijeen. Dit glossenapparaat vormt de glossa ordinaria op
het Liber Extra, qua belang en reikwijdte vergelijkbaar met de glosse van Accursi-
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31 Naast decretalen kent het kerkelijke recht als rechtsbronnen ook de Bijbel, conciliecanons, pauselijke
constituties en uitspraken van bisschoppen en kerkvaders. Deze bronnen vormen aanvankelijk een
‘ongeordendemassa’, zo schrijft Schrage in zijnUtrumque Ius, p. 78-79. Bij het ordenen van deze mas-
sa gebruiken de canonisten vooral pauselijke decretalen. Zeker na Gratianus wordt het kerkelijke recht
vrijwel exclusief in deze decretalen vastgelegd enwordt het latereCorpus iuris canonici primair een ver-
zameling van decretalen.

32 Feine,Kirchliche Rechtsgeschichte, p. 293. In dit werk uitgebreid dewordingsgeschiedenis van hetCor-
pus iuris canonici op p. 276-294. Zie hiervoor ook Schrage, Utrumque Ius, p. 76-110.

33 Officieel behoren tot het latere Corpus iuris canonici ook nog Extravagantes, decretalen uit de perio-
de van paus Johannes xxii (1316-1334) tot Sixtus iv (1471-1484).
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us op het Corpus iuris civilis.34 Aan de universiteit van Parijs geeft Philips van Lei-
den omstreeks 1365 onderricht over het Liber Extra. Ongetwijfeld kent hij dus het
werk van Bernardus, die in Bologna optrad als leermeester van Guillelmus Duran-
tis (ca 1230-1296), eveneens een belangrijke bron van Philips.35

Veel canonisten brengen het tot kardinaal, waaronder Hostiensis (†1271) en Jo-
hannes Monachus (bijgenaamd Cardinalis, circa 1250-1313). Hostiensis, die eigen-
lijk Henricus de Segusia heet, is een van de belangrijkste canonisten. Hij studeert in
Bologna en doceert korte tijd in Parijs. Hij laat twee gezaghebbende werken na: de
Lectura in decretales en de Summa aurea super titulis decretalium. Johannes Mon-
achus studeert canoniek recht in Parijs en wordt in 1294 kardinaal. Hij treedt op als
gezant van paus Bonifatius viii tijdens diens conflict met de Franse koning Philips
iv. Van zijn hand is een belangrijk commentaar op het Liber Sextus met de titel
Glossa aurea super sexto decretalium libro. Hostiensis en Cardinalis zijn van groot
belang voor de denkbeelden van Philips van Leiden, evenals enkele latere canonis-
ten.

Die latere canonisten, uit de 14de eeuw, zijn dan al net zo beroemd als de grote
civilisten. Sommigen van hen zijn niet langer tevens geestelijke. De hierna te noe-
men Johannes Andreae is leek, maar ook Baldus de Ubaldis, die zijn reputatie ves-
tigt als zowel civilist als canonist. Vooral twee geleerden uit Bologna springen eruit
in de 14de eeuw, Guido de Baysio (†1313) en de zojuist genoemde Johannes An-
dreae (circa 1270-1348). Eerstgenoemde is bekend geworden als ‘Archidiaconus’
(naar zijn functie van aartsdiaken in Bologna). Het bekendste werk van Archidia-
conus is Rosarium seu in decretorum volumen commentaria, eigenlijk een zeer uit-
gebreide summa op hetDecretum. Johannes Andreae is zijn leerling in Bologna. Hij
is leek, bevriend met Petrarchus en Cynus en schrijft uitgebreide commentaren op
Liber Extra en Liber Sextus. Johannes is van lage komaf en zeer arm. Hij sterft in
1348 aan de pest.36 Philips verwijst in zijnCuramet enige regelmaat naar de hier ge-
noemde canonisten, zowel naar Hostiensis als Cardinalis, Archidiaconus en Johan-
nes Andreae.37 Het gaat hier om vier algemeen bekende canonisten, die figureren in
vrijwel alle literatuur over het middeleeuwse geleerde recht. Philips verwijst ook
naar andere, minder algemeen bekende canonisten. Deze komen nog aan de orde bij
een bespreking van Philips’ bronnen.

Hoewel vooraanstaande canonisten veelal zijn verbondenmet de kerk, stuiten zij
met hun optreden als jurist op kritiek van kerkelijke zijde. Deze wordt fel ver-
woord door de Parijse theoloog Jean Gerson (1363-1429) aan het begin van de 15de

eeuw. Hij verwijt de canonisten een autonoom juridisch denken in de kerk te heb-
ben geïntroduceerd. Zij trekken zich te weinig aan van het theologische denken,
schrijft hij in zijn De vita spirituali animae.38 De canonistiek dient volgens hem als
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34 Schrage, Utrumque Ius, p. 93-94.
35 Zie § 6 in dit hoofdstuk.
36 Ullmann, Law and Politics, p. 180-181.
37 In casus 7,4 noemt hij Archidiaconus en Hostiensis zelfs allebei in één zin.
38 Zie Posthumus Meyjes, Jean Gerson et l’Assemblée de Vincennes, p. 88-91.
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scientia inferior (‘lagere wetenschap’) ondergeschikt te zijn aan de theologie als
scientia superior (‘hogere wetenschap’). In zijn Pax vobis, een preek voor jonge
canonisten, haalt Jean Gerson de canonist Pierre Ameilh (†1389) aan. Deze zou ge-
zegd hebben dat hij nooit iemand uit een moeras zou redden zonder wet of canon
die deze daad zou goedkeuren. Volgens Gerson illustreert dit de waanzin van een
te ver doorgevoerd juridisch denken. Hij houdt de canonisten verantwoordelijk
voor de volgens hem bestaande wanorde in het land en de kerk. Zij hebben het zicht
doen verliezen op de essentie van het geloof en van de goddelijke wet, de lex divi-
na.39

3.5 Orléans als middeleeuwse ‘grande école’

In Frankrijk openbaart zich dat door anderen zo verfoeide combineren van geeste-
lijk en wereldlijk denken zeer sterk aan de universiteit van Orléans, waar Philips
van Leiden studeert. Uit onderzoek van de Nederlandse rechtsgeleerde Meijers
naar deze universiteit blijkt ‘onomstotelijk’ dat juristen uit Orléans steevast hoge
ambten weten te verwerven, zowel van de Franse koning als van de paus. Meijers
noemt deze zogeheten beneficia ‘de commissariaten derMiddeleeuwen’. Er is ‘geen
zekerder weg’ schrijft hij, om in het bezit ervan te komen ‘dan het zoeken van de
bescherming en voorspraak van een machtig persoon’. Ook deze praktijk stuit op
kritiek van kerkelijke zijde.40 Voortbordurend op de interessante vergelijking van
Meijers kunnen we de universiteit vanOrléans typeren als de middeleeuwse variant
van wat tegenwoordig in Frankrijk de Ena is, de École nationale d’administration.
Op deze ‘grande école’ worden de topambtenaren van de Franse republiek opge-
leid

De universiteit van Orléans bereikt in de 13de eeuw, als zij nog een zogenaamde
rechtsschool is, haar bloeiperiode als juridisch opleidingsinstituut. Aan de univer-
siteit van Parijs wordt in 1219 de studie van het Romeinse recht verboden. In Parijs
wordt sindsdien gedurende vier eeuwen uitsluitend canoniek recht gedoceerd. Het
verbod is vervat in een decretale van paus Honorius iii, waarin staat dat het Ro-
meinse recht in onbruik is geraakt.41 Het is vrijwel zeker ingegeven door de Franse
koning, die het Romeinse recht beschouwt als keizerlijk recht en tracht om zichzelf
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39 Posthumus Meyjes, Jean Gerson et l’Assemblée de Vincennes, p. 93.
40 Meijers schrijft dit in zijn verhandeling ‘De universiteit van Orléans in de xiiie eeuw’, in Tijdschrift

voor Rechtsgeschiedenis, deel 1 (1918-1919), p. 130-132. Hij citeert kritiek op deze praktijk van Pierre
Dubois (ca. 1300) en Roger Bacon. Een herziene versie van Meijers’ verhandeling is later in het Frans
verschenen als ‘L’université d’Orléans au xiiie siècle’ in Meijers’ Études d’histoire du droit, tome 3, p.
3-148. Het hier aangehaalde staat aldaar op p. 25-27, met dien verstande dat de interessante vergelij-
king van beneficia met commissariaten in deze latere versie ontbreekt. In het vervolg zal verwezen
worden naar Meijers’ Études (deel 3) en [tussen vierkante haken] naar de oorspronkelijke verhande-
ling in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (TvR), deel 1 (1918-1919), p. 108-132 en 443-488 en deel 2
(1920-1921), p. 460-518.

41 De decretale is opgenomen in het Corpus iuris canonici: X.3,50,10. Zie Ullmann, Law and Politics, p.
103. Zie ook Koschaker, Europa, p. 76-78.
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los te maken van de keizer. Van deze ontwikkeling profiteren andere universiteiten,
waaronder die in Orléans.42

Deze groeit in de 13de eeuw uit tot een toonaangevend opleidingsinstituut in
Noord-Europa, waar veel studenten uit de latereNederlanden hun heil zoeken. Be-
gin 14de eeuw wordt Orléans officieel erkend als universiteit. Tal van nieuwe werk-
wijzen die in verband worden gebracht met de postglossatoren zijn in Orléans dan
al beoefend.43 De universiteit geldt als model voor de opkomst van de postglossa-
toren. De in Orléans ontwikkelde werkwijze vindt navolging in Montpellier en
Toulouse en vindt zijn weg ook over de Alpen naar Italië.44 Een opvallend kenmerk
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42 In 1235 geeft paus Gregorius ix een bul uit waarin staat dat het voor Parijs uitgevaardigde verbod om
civiel recht te doceren niet geldt voor Orléans, als aan dat onderwijs maar niet wordt deelgenomen
door geestelijken die met zielszorg zijn belast. ZieMeijers, Études3, p. 28 [TvR, deel 1, p. 444]. Zie ook
Feenstra, ‘De universiteit van Orleans in de Middeleeuwen’ in Samenwinninge, p. 13-14.

43 Van den Bergh, Geleerd recht, p. 34-35. Van den Bergh wijst op de baanbrekende studies naar het on-
derwijs in Orléans van Meijers en Feenstra. De fundamentele studie blijft de hiervoor al aangehaalde
van Meijers. Feenstra heeft in 1985 een overzicht gegeven van het onderzoek naar Orléans sinds Me-
ijers. Zie zijn ‘L’enseignement du droit à Orléans’ in Le droit savant au moyen âge. Zie in dit werk ook
Feenstra’s ‘Influence de l’enseignement du droit romain à Orléans’. Zie van Feenstra’s hand voorts
‘De Universiteit van Orléans in de Middeleeuwen’ in Samenwinninge en ‘L’École de droit d’Orléans
au treizième siècle’ in Legal Scholarship and Doctrines of Private Law.

44 Burns, Medieval Political Thought, p. 357.

Universiteit van Orléans.
Afgebeeld is het college-
gebouw uit 1498, zoals dat
werd getekend door Ch.
Pensée in 1829, toen het op
afbraak stond. (Illustratie
uit Bulletin de la Société
archéologique et historique
de l’Orléanais, no. 7, 3e

trimestre 1960, p. 301).
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van de universiteit van Orléans is dat zij vrijwel exclusief een opleidingsinstituut is
voor geestelijken. Naast rechtenonderwijs wordt er theologisch onderwijs gegeven.
Dat gebeurt door Benedictijner monniken.45 Philips studeert naast rechten ook en-
kele jaren theologie: ‘... per pluros annos in theologia ...’, zo wordt in 1365 opgete-
kend in een rotulus van de universiteit te Parijs, waar hij dan college geeft. Mogelijk
volgt hij deze studie theologie ook in Orléans.46 In elk geval beschikt hij, blijkens
de nagelaten beschrijving van zijn bibliotheek, over de regels van Benedictus, de
Regula sancti Benedicti, tesamen gebonden (‘in uno volumine’) met één van de
handschriften van zijn Cura.47

De universiteit van Orléans heeft een grote invloed, niet alleen via de geschriften
van haar hoogleraren, maar vooral via de belangrijke maatschappelijke functies die
studenten uit Orléans na hun afstuderen uitoefenen in de samenleving. Orléans is
een bakermat voor wereldlijke geestelijken, die carrière willen maken.48 Het onder-
wijs is er nauw verweven met de Franse rechtspraktijk. Zo vindt men in de werken
van de beroemdste hoogleraren uit Orléans, Jacques de Révigny (†1296) en Pierre
de Belleperche (†1308), verwijzingen naar eigentijdse praktijkgevallen.49 Ook wor-
den geleerden uit Orléans ingeschakeld bij bestuur en rechtspraak in Frankrijk.50

De Nederlandse rechtsgeleerde Meijers oordeelt over Orléans: ‘De geschriften ha-
rer hoogleeraren zijn vol van beslissingen en questies uit de rechtspractijk van die
dagen; gewoonterechtelijke regels vormen daarbij veelal het uitgangspunt. Hunwe-
tenschappelijke opvattingen zijn in vele gevallen dezelfde als die toen in Frankrijk
in de rechtspraak de heerschende waren. Zonder overdrijving kanmen van hen zeg-
gen dat zij op menig punt het Romeinsche recht pasklaar hebben gemaakt voor een
nieuwen tijd.’51 In een recente studie over Pierre de Belleperche staat dat deze hoog-
leraar uit Orléans aan de wieg staat van de versmelting van Romeins en inheems
recht in één rechtssysteem. In Orléans begon dit proces en niet met Cynus, zoals in
Italië wel is beweerd, aldus deze studie. Uit Cynus’ werk blijkt zelfs dat deze op dit
punt schatplichtig is aan Pierre de Belleperche.52

De Cura van Philips van Leiden valt niet los te zien van deze in Orléans ge-
groeide traditie. Dat geldt te meer daar Philips zich sterk vereenzelvigt met het
Frankrijk van zijn tijd. Samen met Engeland en Vlaanderen rekent hij Frankrijk tot
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45 Meijers, Études 3, p. 28, nt 93 [TvR, deel 1, p. 444, nt 1].
46 Leupen acht dit waarschijnlijk. Zie zijn Philip of Leyden, p. 7-8.
47 Zie de Disposicio librorum magistri Phillippi de Leyden in de editie Fruin-Molhuysen, p. 486.
48 Meijers, Études 3, p. 6-17 [TvR, deel 1, p. 111-119].
49 Voor voorbeelden zie Meijers, Études 3, p. 22 [TvR, deel 1, p. 127].
50 En voor het geven van adviezen in andere landen, waaronder het Sticht Utrecht. Zo geeft een aantal

hoogleraren uit Orléans in 1316 advies in een conflict tussen de verschillende kapittelkerken in
Utrecht. Zie voor deze kwestie hoofdstuk 1.1. Daar is ook aangegeven dat Philips van Leiden zijn oor-
spronkelijke Cura voor Willem v ‘verpakt’ als een advies van de Universiteit van Orléans. Philips is
zelf natuurlijk ook een voorbeeld van een geleerde uit Orléans die in dienst treedt van landsheren, te
weten de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht.

51 Meijers, Études 3, p. 23-24 [TvR, deel 1, p. 128-129].
52 Bezemer, Pierre de Belleperche, p. 44-45.
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de ‘geordende landen’, zo schrijft hij.53 Laatdunkend schrijft hij daarentegen over
het Duitse rijk (regnum Alemanniae), dat een gebrek aan juristen kent.54 Hij signa-
leert ook dat Frankrijk veel geleerden telt en vernieuwers van het recht, dit in te-
genstelling tot de Duitsers, die in mindere mate studeren, zulks ‘tot groot nadeel,
verderf en schade van hun samenleving’.55 Als Hollander zou hij in Orléans deel
moeten uitmaken van deNatio Alemanie, de Germaanse natie, waarin de studenten
uit het Duitse rijk verenigd zijn. In deze natie in Orléans hebben studenten uit de
latere Nederlanden steeds een hoofdelement gevormd.56 Zo niet Philips. Hij treedt
toe tot de Picardische natie van de studenten uit Noord-Frankrijk en Vlaanderen en
wordt in 1349 zelfs procurator van deze natie, die in permanente onmin leeft met
de Germaanse natie.57

De nalatenschap van de juristen uit Orléans kenmerkt zich door een veelvuldig
gebruik van distinctiones, onderscheidingen. In latere literatuur wordt Orléans nog
steeds in verband gebracht met ‘vele subtiele argumenten en onderscheidingen’.58

Het maken van onderscheidingen is nog altijd kenmerkend voor de rechtsgeleerd-
heid: tegenover privaatrecht bijvoorbeeld staat publiekrecht en tegenover absolute
rechten staan relatieve of persoonlijke rechten. Philips van Leiden werkt in zijn
Cura in de traditie van Orléans. Enkele belangrijke distinctiones in zijn werk zijn
wij al tegengekomen. Zo onderscheidt hij de Romeinsrechtelijke leges van inheem-
se statuta.59 Ook maakt hij onderscheid tussen rechten die tijdelijk zijn verstrekt,
zoals huur en pacht, en rechten die voor altijd (‘eeuwig’) zijn overgedragen, name-
lijk in eigendom.60 We zullen nog zien dat een belangrijke distinctio bij hem ook is
die tussen hogere en lagere vorsten.61

Onlosmakelijk verbonden met Orléans is de naam van Jacques de Révigny (Ja-
cobus de Ravanis, †1296). Hij geldt als de grootste hoogleraar uit Orléans. Anders
dan de meeste van zijn collega’s kiest hij voor de universiteit en niet voor een we-
reldlijke carrière. Slechts de laatste jaren van zijn leven brengt hij door als bisschop
van Verdun. Hij wordt genoemd naar het plaatsje Révigny in Lotharingen. Verla-
tiniseerd heet hij eigenlijk Jacobus de Ravenneio, hetgeen later door Italianenwordt
omgezet in de Ravenna of de Ravanis.62 Niet alleen zijn naam is in feite fout tot ons
gekomen. Hij schrijft commentaren op de Codex en de Instituten, maar een deel
van zijn werk wordt door sommige 16de-eeuwse uitgevers ervan aanvankelijk fou-
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53 Casus 60,31.
54 Casus 38,6.
55 Casus 6,14.
56 Meijers, Études 3, p. 24 [TvR, deel 1, p. 129].
57 Zie voor deze kwestie Feenstra en Ridderikhoff, ‘Philips van Leiden, procurator van de Picardische

Natie in Orléans’, p. 167-184. Philips moest toetreden tot de Picardische natie vanwege de ligging van
Leiden aan de (Oude) Rijn. Deze rivier werd gezien als de grens tussen beide naties.

58 Meijers, Études 3, p. 102 en p. 42-43 [TvR, deel 2, p. 484 en deel 1, p. 454].
59 Zie hoofdstuk 1.4.
60 Zie hoofdstuk 2.6.
61 Zie hoofdstuk 5.4.
62 Meijers, Études 3, p. 60-61 [TvR, deel 1, p. 473].
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tief toegeschreven aan anderen, te weten Petrus de Bellapertica63 en Bartolus.
Jacques de Révigny moet geboren zijn tussen 1230 en 1240. Zijn belangrijkste

leermeester in Orléans is Jean de Monchy. Waar hij in zijn werk verwijst naar
opvattingen van zijn meester, dominus meus, is vrijwel steeds Jean de Monchy be-
doeld.64 Jean de Monchy is mogelijk de geestelijk vader van de persona repraesen-
tata, veel later persona ficta genoemd. Deze voorloper van wat wij nu een rechts-
persoon noemen wordt genoemd in de Lectura over het Digestum vetus65 van
Jacques de Révigny, en hij schrijft de constructie toe aan zijn meester.66 Philips van
Leiden verwijst naar deze Lectura van Jacques de Révigny in verband met een door
hem in zijn Cura aangesneden huwelijksrechtelijk probleem.67

De belangrijkste werken van Jacques de Révigny zijn overgeleverd in de vorm
van collegedictaten, opgetekend door toehoorders (reportatores) van hem in Or-
léans.68 Daarnaast is een werk van zijn hand over leenrecht overgeleverd,Quaestio-
nes de materia feudorum. Er is slechts een fragment bekend van deze Quaestiones,
dat is uitgegeven door Feenstra.69 Er is wel beweerd dat het leenrecht niet werd on-
derwezen in Orléans, maar dat is onjuist. Een tijdgenoot van Philips van Leiden,
Jean de la Ferté, geeft er in de jaren twintig en dertig van de 14de eeuw aantoonbaar
colleges over. In de tweede helft van de 14de eeuw verwijst de Orleanese hoogleraar
Bertrand Chabrol daar nog herhaaldelijk naar.70 Philips van Leiden zelf beschikt
blijkens de beschrijving van zijn bibliotheek over collegeaantekeningen die onder
andere de Libri feudorum betreffen.71 In zijn Cura verwijst hij meer dan veertig
maal naar dit leenrecht.

Jacques de Révigny verlaat zeven jaar voor zijn overlijden alsnog de universiteit
vanOrléans om zich tot bisschop van Verdun te laten wijden. Uit deze periode, van
1289 tot zijn dood in 1296, is slechts bekend dat hij in voortdurende onmin met de
burgers van Verdun leeft. Deze ruzies brengen hem ertoe in 1296 naar Rome te rei-
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63 Dit is ontdekt door Meijers, zie zijn Études 3, p. 73-75 [TvR, deel 1, p. 484-485].
64 Meijers, Études 3, p. 62 [TvR, deel 1, p. 474].
65 Het Digestum vetus bestaat uit Digesten 1 tot en met 24, titel 2.
66 Feenstra, ‘Influence de l’enseignement du droit romain à Orléans’, in Le droit savant au moyen âge, p.

ii, 49. Zie van Feenstra ook ‘De universiteit van Orleans in de Middeleeuwen’ in Samenwinninge, p.
16. Zie in het bijzonder van Feenstra ‘The Legal Person Concept’ in Helmholz en Zimmermann (red.),
Itinera Fiduciae, p. 314-315, waarin Feenstra afstand neemt van de heersende opvatting in de rechts-
historische literatuur dat dit concept voor het eerst zou zijn ontwikkeld door paus Innocentius iv
(1243-1254). Zie voor deze kwestie ook hoofdstuk 1.2.

67 Casus 61,53. Zie ook Feenstra, Philip of Leyden, p. 56.
68 In de serie ‘Rechtshistorische Studies’ zijn vrij recent enkele bijdragen verschenen over het werk van

Jacques de Révigny. Het gaat om L.Waelkens, La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny. Edi-
tion et analyse de sa répétition sur la loi De quibus (D.1,3,32), Leiden 1984. C.H. Bezemer, Les répéti-
tions de Jacques de Révigny. Recherches sur la répétition comme forme d’enseignement juridique d’un
inventaire des textes, Leiden 1987. L.J. van Soest-Zuurdeeg, La Lectura sur le titre De actionibus (Inst.
4,6) de Jacques de Révigny. Édition du texte, précédée de prolégomènes, Leiden 1989.

69 Feenstra, ‘Quaestiones de materia feudorum de Jacques de Révigny’ in Fata iuris romani, p. 310 e.v.
70 Zie hiervoor Feenstra en Duynstee, ‘Une quaestio disputata de Jean de la Ferté, professeur à Orléans

au xive siècle’ in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 60 (1992), p. 320.
71 Zie de volgende paragraaf in dit hoofdstuk.
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zen. Voordat hij de Eeuwige Stad bereikt sterft hij onderweg.72 Het hart van Jac-
ques de Révigny ligt in de academische wereld. Daarin kan hij op eigen wijze zijn
gang gaan. Hij verkleedt zich als student om zo een dispuut aan te bindenmet Fran-
ciscus Accursius. Deze oudste zoon van de beroemde Accursius (van de Glossa or-
dinaria) wordt in 1274 verbannen uit Bologna, waar hij hoogleraar is, en wijkt uit
naar Frankrijk om daar voorlezingen te geven. In Orléans krijgt Franciscus een ge-
voelig lesje in disputeren, zo deelt Cynus de Pistoia mee.73 De colleges van Jacques
de Révigny schijnen evenmin saai te zijn geweest. Sprekend over de Digestentekst
9,1,3 (schadevergoeding bij letsel) zegt hij: ‘Er wordt geen rekening gehouden met
aantasting van het uiterlijk, maar wel met gederfde inkomsten uit arbeid en voor
herstel gemaakte kosten. Hier wordt gesproken over mannen; bij hen behoeft men
geen zorg te hebben over hun uiterlijk. Dat iemand mooi is, is immers een gave van
de natuur. Zo is het ook bij bomen: de ene boom is bijzonder mooi vergeleken met
de andere. Hetzelfde geldt bij andere levende wezens. Maar bij vrouwen zou men
wellicht rekening moeten houden met aantasting van het uiterlijk.’74

Behalve discussies over vrouwelijk schoon schijnt men in Orléans ook het glas
niet te hebben gemeden. Dat moge blijken uit een sneer die Pierre de Belleperche
uitdeelt aan het adres van Jacques de Révigny. Pierre is in zijn werk in algemene zin
behoorlijk kritisch over zijn grote tijdgenoot, maar echt bont maakt hij het pas in
zijn repetitio over de Codextekst 2,3,1. Hij betwist daarin dat een bepaalde opvat-
ting van Jacques de Révigny inderdaad aan deze professor moet worden toege-
schreven. De opvatting is namelijk onjuist, aldus Pierre de Belleperche, die daaraan
toevoegt: ‘Zo dronken was deze Jacques nou ook weer niet.’75

3.6 De geleerde juridische bronnen van Philips van Leiden

Hiervoor zagen we dat Philips zich bij het schrijven van zijn Cura mede baseert op
bekende geleerden alsHostiensis, Cardinalis, Archidiaconus en Johannes Andreae.76

We kunnen daar Innocentius nog aan toevoegen. Bedoeld is paus Innocentius iv (ca
1200-1254), die een omvangrijk commentaar op het Liber Extra schrijft: Super li-
bros quinque decretalium. Philips beschikt ten dele over, uiteraard met de hand ge-
schreven, werken van deze vooraanstaande juristen, zo blijkt uit de nagelaten be-
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72 Meijers, Études 3, p. 63 [TvR, deel 1, p. 475].
73 In zijn commentaar op C.7,47,1. Zie Meijers, Études 3, p. 59 en p. 117-118 [TvR, deel 1, p. 472 en deel

2, p. 500]. De befaamde discussie met Accursius heeft mogelijk eerder, al in 1260 plaatsgehad, zo blijkt
uit recent onderzoek. Zie daarvoor Soetermeer, ‘Recherches sur Franciscus Accursii’ in Tijdschrift
voor Rechtsgeschiedenis 51 (1983), p. 32-33.

74 ‘Sed in mulieribus forte haberetur ratio deformitatis’. Lectura Digesti veteris, over D.9,1,3. Zie
Spruit/Feenstra, Textus iuris romani, nr 147.

75 ‘Non credo quod istud fuit dictum domini ja. Istud ultimum dictum scriptorum non est verum. Non
fuit ita ebrius ja.’ Zie Bezemer, Pierre de Belleperche, p. 37-38.

76 In § 4 van dit hoofdstuk.
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schrijving van zijn bibliotheek.77 Hij noemt de Summa Hostiensis, een bekend werk
vanHostiensis over het Liber Extra uit circa 1250,Archidyaconus super sextum, het
commentaar van Archidiaconus op het Liber Sextus uit het begin van de 14de eeuw,
Innocentius super decretales, eveneens daterend uit omstreeks 1250 en scripta super
sextum librum decretalium, uitgetrokken uit In libros decretalium novella com-
mentaria van Johannes Andreae, dat dateert uit omstreeks 1340.78 Verder vermeldt
Philips nog Tractatus sive apparatus Johannis Andreae super regulas iuris, een on-
derdeel van Johannes’ commentaar op het Liber Sextus.

Alleen al met deze veel aangehaalde auteurs beschikt Philips over een respecta-
bele bibliotheek. Een vergelijkbare juridische boekenverzameling in het middel-
eeuwse Holland is tot op heden niet aangetroffen.79 Wel in de zuidelijker gelegen
landen. Ter vergelijking kunnen de juridische werken dienen die zijn nagelaten in
het testament van Jean de Hocsem (1279-1348), een tijdgenoot van Philips en af-
komstig uit Hoegaarden in het hertogdom Brabant. Hij studeert net als Philips in
Orléans (en in Parijs). Na zijn studie wordt hij kanunnik in Luik, in welke stad hij
een belangrijke rol speelt. Jean beschikt over werken van onder anderen Innocenti-
us, Hostiensis, Archidiaconus, Johannes Andreae en Guillelmus Durantis (ca 1230-
1296).80 Ook Philips heeft in zijn bibliotheek een exemplaar van het Speculum iuris
vanGuillelmusDurantis, eenmiddeleeuws standaardwerk over procesrecht. De bi-
bliotheek van Jean de Hocsem loopt kortom gelijk op met een deel van de bronnen
waarover Philips van Leiden beschikt. Er is nóg een opmerkelijke overeenkomst
tussen Jean en Philips. Net als de jurist uit Leiden81 ziet Jean deHocsem zichzelf als
praktijkjurist. Hij omschrijft zichzelf als rudis (onervaren, onkundig), in tegenstel-
ling tot de magistri, dat wil zeggen de geleerden die doceren aan de universiteiten.
Van hem zijn echter enkele juridische adviezen bekend die wijzen op een gedegen
juridische opleiding.82 Deze adviezen gaan onder andere over de vraag of een bis-
schop door verjaring bepaalde gezagsrechten kan verkrijgen. Het voor Orléans zo
kenmerkende instrument van de distinctio wordt door Jean op ruime schaal gehan-
teerd bij het beantwoorden van de vraag. Voor zijn argumenten zoekt hij steun bij
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77 Opgenomen in de editie Fruin-Molhuysen, p. 473-489. Aanvullende gegevens over de hierin opgeno-
men werken zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek.

78 Feenstra wijst op de mogelijkheid dat Philips dit uittreksel zelf heeft gemaakt. Zie Feenstra’s Philips
van Leyden en zijn bibliotheek, p. 25.

79 Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 36. Feenstra wijst bijvoorbeeld op de boekenlijst
in het testament uit 1371 van Volprecht van derWoude, met wie Philips van Leiden bekend is geweest.
Die lijst bevat slechts enkele titels. Zie hiervoor ook Feenstra’s ‘Ouvrages de droit Romain’ in Tijd-
schrift voor Rechtsgeschiedenis 28 (1960), p. 439-530. Philips verwijst zelf naar Volprecht van derWou-
de (Volperdo de Wouda) in zijn kleinere tractaat De formis et semitis reipublicae utilis et facilius gu-
bernandae. Zie het begin van dit tractaat in de editie Fruin-Molhuysen, p. 439.

80 Feenstra, ‘Les “Flores utriusque iuris” de Jean de Hocsem’ in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 31
(1963), p. 493-494 en noot 33.

81 Zie § 3 van dit hoofdstuk.
82 Aldus oordeelt Feenstra in ‘Les “Flores utriusque iuris” de Jean de Hocsem’, p. 494. De persoonlijke

ontboezeming van Jean staat in de inleiding van diens Flores utriusque iuris: ‘Non enim scribomagistris,
sed rudibus qualis ego sum ...’. Zie Feenstra, ‘Les “Flores utriusque iuris” de Jean de Hocsem’, p. 489.
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Hostiensis, Archidiaconus, Johannes Andreae en Johannes Monachus (Cardina-
lis).83 Een ware wapenbroeder van Philips van Leiden.

Philips beschikt echter over nog veel meer werken dan de hiervoor genoemde.
Behalve de later Corpus iuris civilis en Corpus iuris canonici genoemde verzamelin-
gen van Romeins en canoniek recht in zijn bibliotheek zijn vooral de werken inte-
ressant van hoogleraren in het canonieke recht. Naast de al genoemde werken van
Hostiensis, Archidiaconus, Innocentius, GuillelmusDurantis en Johannes Andreae
verdienen nadere aandacht werken van Henricus Bouhic, Dinus de Mugello, Lam-
bert de Salins, Guillelmus de Monte Lauduno, Paulus de Liazariis, Genselinus de
Casangiis en Bartholomeus Brixiensis.84

Henricus Bouhic (Bohic, Boich, ca 1310-1350) is een gezaghebbend hoogleraar
canoniek recht in Parijs in het tweede kwart van de 14de eeuw. Hij studeert civiel
recht inOrléans en haalt in zijn werk veel opvattingen aan van civilisten van die uni-
versiteit.85 Bohic studeert canoniek recht in Parijs en behaalt daar zijn doctoraat in
de beide rechten omstreeks 1335. Tot aan zijn dood in 1350 doceert hij in Parijs
canoniek recht. Hij is auteur vanDistinctiones op hetDecretum en op het Liber Ex-
tra. Philips beschikt over een exemplaar van de Distinctiones, dat blijkens de be-
schrijving van zijn bibliotheek uit drie delen bestaat. Het is een erg belangrijk werk
voor hem. Bouhic geeft bijvoorbeeld een compleet overzicht van opvattingen van
middeleeuwse juristen over prescriptio, het verkrijgen van zaken door verjaring.86

Een aantal van de door hem genoemde verjaringstermijnen neemt Philips van Lei-
den over in zijn Cura.87 Verder neemt hij delen van Bohics werk integraal over in
zijn Cura, deels met en deels zonder bronvermelding, hetgeen overigens niet onge-
bruikelijk is in de middeleeuwen.88 Een volgende, nu te bespreken bron van Philips
bedient zich evenzeer van deze praktijk.

Het gaat om Dinus de Mugello (†1303) van wiens hand De regulis iuris is, waar-
over Philips van Leiden beschikt. Dinus de Mugello is hoogleraar in Bologna van
1279 tot aan zijn dood in 1303. Het betreffende werk is een commentaar op de Re-
gulae iuris die staan aan het slot van het Liber Sextus. Hoewel handelend over dit
canoniekrechtelijke werk is het commentaar van Dinus vooral civilistisch van aard.
Dinus is goed bekendmet de opvattingen uitOrléans en haalt inDe regulis iurismet
regelmaat Jacques de Révigny aan, zonder deze overigens te noemen. Eenmaal
slechts citeert hij hem met naam.89 Dinus doceert behalve in Bologna ook in Rome.
Hij is de leermeester van een van de bekendste postglossatoren, Cynus de Pistoia.90
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83 Feenstra, ‘Les “Flores utriusque iuris” de Jean de Hocsem’, p. 494-497.
84 De verwijzingen in de Cura naar deze en andere bronnen zijn opgenomen in bijlage 3.
85 Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 12.
86 In zijn commentaar over X.2,26,17. Zie Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 312-313.
87 Casus 27,7, met een schrijffout. In plaats van ‘... sin autem, praescribitur xl annis ...’ moet gelezen wor-

den ‘... sin autem non, praescribitur xl annis ...’. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 55 nt 133.
88 Feenstra, Philip of Leyden, p. 55 en Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 24.
89 Meijers, Études 3, p. 118-119 [TvR, deel 2, p. 501-502] en Feenstra, Philips van Leyden en zijn biblio-

theek, p. 23.
90 Voor Dinus zie ook Ullmann, Law and Politics, p. 106 en 184.
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Vermeldenswaard is verder Lambert de Salins (Lambertus de Salinis, hoogleraar
in Orléans omstreeks 1300). Blijkens de beschrijving van zijn bibliotheek beschikt
Philips over Distinctiones super digesto vetere et codice van deze geleerde. Philips
beschrijft ze als de Distinctiones domini Lamberti de iure civili. In de tekst van zijn
Cura verwijst hij er niet met name naar. In Lamberts tijd genieten diens Distinctio-
nes grote bekendheid, vooral onder juristen uit Orléans.91 Met name in de latere
Nederlanden worden de Distinctiones van Lambertus, ‘een typisch Orleanees ge-
schrift’92, veel gebruikt. De editio princeps van zijn Distinctiones super digesto vete-
ri verschijnt in 1513 in Gent, zij het dat deze foutief wordt toegeschreven aan de
Bolognese hoogleraar Lambertus de Ramponibus.93 Lambert is sterk geïnspireerd
door zijn leermeester in Orléans, Pierre de Belleperche. Hij is minder bekend ge-
worden dan deze, maar staat wel te boek als de laatste van de professoren uit de
bloeitijd van Orléans in de 13de eeuw.94 Hij is ook een typische vertegenwoordiger
van Orléans. Paus Bonifatius viii verleent hem het recht om benoemd te worden
in alle kerkelijke ambten, hoewel hij een bastaard is.95

Dan valt nog te wijzen op Guillelmus de Monte Lauduno. Hij is hoogleraar in
Toulouse omstreeks 1314 en schrijft een commentaar op deClementinen, waarover
Philips beschikt in zijn bibliotheek. Guillelmus (‘Wilhelmus’ volgens Philips)
treedt na zijn academische carrière als dominicaan in dienst van het pauselijke hof
te Avignon en wordt in 1321 aartsbisschop van Vienne. Hij maakt deel uit van de
kring rond de befaamde Franse jurist Johannes Faber (Jean Faure, actief omstreeks
1350).96 Guillelmus deelt met hem het inzicht dat de keizer niet regeert over alle
volkeren, omdat het keizerrijk grenzen kent. Hij neemt stelling tegen de visie van
de Duitse jurist Johannes Teutonicus dat de middeleeuwse (Duitse) keizer de op-
volger is van de Romeinse keizer en verwijt Johannes dit uit louter vaderlandslie-
vendemotieven (favor patriae) naar voren te brengen.97 Johannes Teutonicus wordt
overigens ook als bron gebruikt door Philips van Leiden. Hij haalt Johannes’ com-
mentaar op het Decretum enkele malen aan, maar in de editie Fruin-Molhuysen
worden die aanhalingen ten onrechte toegeschreven aan Johannes Andreae. De fou-
ten zullen wel ontstaan zijn omdat Philips de naam Johannes blijkens de editio prin-
ceps afkort met een eenvoudig ‘io’.98 Johannes Teutonicus (†1245) doceert in de eer-
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91 Alleen al Meijers heeft vijf handschriften van dit werk gesignaleerd, Feenstra voegt er nog een zesde
aan toe. Zie Feenstra’s ‘Ouvrages de droit Romain’ in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 28 (1960), p.
449-450 en noot 12. Voor Lambert de Salins zie ook Meijers, Études 3, p. 106-108 en 147 [minder uit-
gebreid in TvR deel 2, p. 487-488].

92 Aldus Feenstra, ‘De universiteit van Orleans in de Middeleeuwen’ in Samenwinninge, p. 28.
93 Zie hiervoor Feenstra’s ‘Une édition inconnue des Distinctiones super Digesto Veteri de Lambert de

Salins’ in zijn Fata iuris Romani, p. 173-182 alsmede ‘Influence de l’enseignement du droit romain à
Orléans’ in Feenstra’s Le droit savant au moyen âge, p. ii, 51.

94 Feenstra, ‘De universiteit van Orleans in de Middeleeuwen’ in Samenwinninge, p. 21.
95 Meijers, Études 3, p. 106 [TvR, deel 2, p. 488] en Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p 23.
96 Dit blijkt uit verwijzingen in Fabers belangrijkste werken. Zie Von Savigny, Geschichte des römischen

Rechts, Band VI, p. 40-45.
97 In zijn commentaar op Clementinen 2,9. Zie Leupen, Philip of Leyden, p. 154 en 158-159.
98 De foute verwijzingen zijn ontdekt door Feenstra en staan in casus 40,9, casus 55,19, casus 59,3 en ca-
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ste helft van de 13de eeuw canoniek recht in Bologna.99

In de beschrijving van zijn bibliotheek noemt Philips nog werken van Paulus de
Liazariis (†1356) en Genselinus de Casangiis (Jesselin de Cassagnes, †1334). Beide
werken zijn toegevoegd aan een handschrift met de Clementinen. De twee door
Philips genoemde auteurs hebben commentaren op deze Clementinen geschreven.
Verondersteld mag worden dat hij deze commentaren geheel of gedeeltelijk in zijn
bezit heeft. Paulus de Liazariis is ten tijde van Philips’ leven hoogleraar in Bologna,
Genselinus de Casangiis in Montpellier. Genselinus vertolkt net als de in de vorige
alinea genoemde Guillelmus de Monte Lauduno inzichten uit de kring rond Jo-
hannes Faber.100 Het denken van deze juristen moet grote invloed hebben uitgeoe-
fend op dat van Philips van Leiden. Ook noemt Philips nog een werk van Bartho-
lomeus Brixiensis, tot stand gekomen tussen 1234 en 1241,Quaestiones dominicales
et veneriales. Het is een standaardwerk op het gebied van canoniek recht.

In de bibliotheek bevinden zich blijkens Philips’ eigen beschrijving nog Scripta
et dicta magistralia super decima Collacione et tribus libris Codicis. Dit zijn aante-
keningen van colleges, vrijwel zeker uit Orléans en mogelijk van Philips’ eigen
hand. DeDecima collatio is de benaming voor deLibri feudorum (het leenrecht) dat
in de middeleeuwen is toegevoegd aan het Corpus iuris civilis.101 De Tres Libri van
de Codex vormen het belangrijkste onderwerp van Philips’ geleerde juridische
commentaar in de Cura. Deze collegeaantekeningen lijken de basis te hebben ge-
vormd voor de oorspronkelijke, korte Cura die Philips heeft aangeboden aan graaf
Willem v.102

Uit dit overzicht van bronnen van Philips van Leiden valt af te leiden dat deze
niet alleen wordt geïnspireerd door de algemeen gebruikte werken van de bekend-
ste middeleeuwse juristen, maar dat hij daarnaast sterk is beïnvloed door specifiek
Frans juridisch denken, meer in het bijzonder door de aan de universiteit van Or-
léans ontwikkelde traditie. Verder moeten we nog wijzen op de eerder in dit hoofd-
stuk103 al genoemde Bernardus de Parma (†1266). Hij schrijft omstreeks 1240 in
Bologna een omvangrijk glossenapparaat op het Liber Extra.104 Aan de universiteit
van Parijs geeft Philips van Leiden omstreeks 1365 onderricht over dit belangrijke
onderdeel van het canonieke recht. Hij kent dus het werk van Bernardus, maar uit
de nagelaten beschrijving van zijn bibliotheek blijkt niet dat hij er persoonlijk over
beschikt. Wel verwijst hij in zijn Cura talloze malen naar een zekere Bernardus,
waarmee Bernardus de Parma moet zijn bedoeld. Steeds brengt Philips de naam
Bernardus in verband met verwijzingen naar de canones, enkele malen zelfs maakt
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sus 75,39. Zie Feenstra’s Philip of Leyden, p. 33.
99 Voor Johannes Teutonicus zie Bautz, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band iii, 596-

599.
100 Leupen, Philip of Leyden, p. 159.
101 Zie voor het leenrecht § 8 in dit hoofdstuk.
102 Zie hoofdstuk 5.8.
103 Zie § 4 in dit hoofdstuk.
104 Voor Bernardus de Parma zie Schrage, Utrumque Ius, p. 93-94, Burns, Medieval Political Thought, p.

380 en 662 en Ullmann, Law and Politics, p. 180.
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de Cura in verband met Bernardus’ naam melding van ‘glossen’ op het canonieke
recht.105 Ook noemt hij hem in één adem met Hostiensis, Johannes Andreae en
Archidiaconus106 en met Johannes Monachus.107 Vooral het plaatsen van Bernar-
dus’ commentaren in één verband met die van de hier genoemde juristen maakt het
hoogstwaarschijnlijk dat Philips doelt op Bernardus de Parma. Bernardus is een be-
langrijke bron voor Philips. Na Accursius is hij één van de meest aangehaalde juri-
dische auteurs in deCura. Niettemin is Bernardus in de literatuur tot nu toe niet of
nauwelijks opgevoerd als bron van Philips.108 Op het eerste gezicht is niet duidelijk
of Philips direct uit Bernardus’ werk put of via andere auteurs, bijvoorbeeld Bohic.
Maar aangenomen moet worden dat hij zelf beschikt over het Liber Extra mét het
glossenapparaat van Bernardus.109 Bernardus de Parma moet niet verward worden
met een andere Bernardus die Philips noemt in zijn Cura.110 Hij haalt hem aan als
schrijver van De cura rei familiaris, een kort politiek tractaat dat deel uitmaakt van
Philips’ bibliotheek.111 In de beschrijving van zijn bibliotheek noemt Philips voorts
nog twee werken van een andere Bernardus, getiteld Speculum en Meditationes.
Het gaat hier om werken van Bernardus Clarevallensis.112 Philips plaatst ze in een
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105 Verwijzingen naar Bernardus staan in casus 2,24, in casus 4,26, in casus 20,7, in casus 32,32, in casus
33,8 en 9 en 10, casus 39,14, casus 45,23 en 28, casus 58,11, casus 64,5, casus 66,4, casus 75,55, casus
78,30, casus 80,7 en casus 83,19, 22 en 24. Het verband tussen Bernardus en glossen wordt gelegd in ca-
sus 2,24, casus 33,8 en casus 80,7. De aanhalingen in casus 32 en 39 staan in het door Philips overge-
schreven werk van Johannes van Borselen (zie hoofdstuk 1.4), die in casus 33 in het overgenomenwerk
van Bouhic (zie hiervoor in deze paragraaf).

106 In casus 45,28.
107 In casus 58,11. In de editie Fruin-Molhuysen staat ‘... notata fuerunt per Bernardum (...), vide plenius

per Ioannem Monachum et Cardinalem...’. Hierbij wordt in een voetnoot aangetekend dat ‘et’ ont-
breekt in de editio princeps. Dit laatste is inderdaad zo en dat is ook logisch, want Johannes Monachus
ís Cardinalis.

108 Feenstra, die het belangrijkste onderzoek naar Philips’ bronnen heeft gedaan, baseert zich daarvoor
primair op de werken die Philips in zijn eigen bibliotheek had. Overigens signaleert Feenstra zelf al dat
Philips in zijn Cura ook auteurs aanhaalt van wie hij blijkens de beschrijving van de bibliotheek geen
werken in bezit heeft. Bernardus noemt hij echter niet. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 55-58. Leu-
pen wijst wel op een verwijzing naar Bernardus, en wel die in casus 2,24. Volgens hem gaat het hier om
Bernardus de Botone, een naam waaronder Bernardus de Parma (of Parmensis) ook bekend is. Zie
Leupens Philip of Leyden, p. 192 met nt 289. Het is vrijwel uit te sluiten dat Philips in zijn werk doelt
op een andere bekende Bernardus, te weten Bernardus de Pavia. Deze laatstgenoemde Bernardus, ook
een professor in Bologna, brengt een halve eeuw vóór Bernardus de Parma omstreeks 1190 een groot
aantal decretalen samen in een vijfdelig werk. Het is de eerste van de hiervoor, in § 4 van dit hoofdstuk,
genoemde compilationes die later zijn opgegaan in het Liber Extra (1234). Het is op dit Liber Extra dat
Bernardus de Parma zijn glossen schrijft en het is ditzelfde Liber Extra waarover Philips van Leiden
doceert in Parijs. Voor Bernardus de Pavia en zijn werk zie Ullmann, Law and Politics, p. 169. Zie ook
Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, p. 284.

109 Feenstra deelde mij dit mee in een gesprek over deze kwestie.
110 In casus 76,13.
111 Dit tractaatje van deze Bernardus is (waarschijnlijk ‘per ongeluk’) afgedrukt in de editio princeps van

de Cura uit 1516. Philips bewaarde een exemplaar van het tractaatje bij een handschrift van zijn eigen
Cura, zo blijkt uit de beschrijving van zijn bibliotheek. Van Bernardus’ tractaat bestaan talloze manu-
scripten. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 25-26 en Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 14. Zie
voor deze kwestie ook Leupen, Philip of Leyden, p. 94 en 137. Leupen veronderstelt dat Philips zich
voor de titel van zijn eigen werk heeft laten inspireren door de titel van Bernardus’ tractaat.

112 Zie de editie Fruin-Molhuysen, p. 483 nt 4.
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opsomming van vergelijkbare werken, vooral gebeden.113

Een andere bron van Philips die tot nu toe niet is herkend in de literatuur is ene
Garsias.114 Het gaat hier vrijwel zeker om Johannes Garsias Hispanus, die in de ja-
ren zeventig en tachtig van de 13de eeuw canoniek recht doceert in Bologna. Hij
schrijft enkele commentaren op pauselijke decretalen en een meer algemeen werk
over canoniek recht, Quaestiones de iure canonico. Philips noemt Garsias in casus
45, een onderdeel van de Cura dat opvallend rijk is aan aanhalingen van andere ju-
risten. Dat is ook het geval in de passages die Philips overneemt van Johannes van
Borselen115 en Henricus Bohic.116 Mogelijk is ook casus 45 gedeeltelijk overgeno-
men van een andere auteur. Die indruk wordt nog versterkt omdat Philips in deze
casus tweemaal een ‘Hugo’ aanhaalt.117 Het zou hier gaan omHugo de Sancto Vic-
tore.118 Deze van oorsprong Duitse theoloog, mysticus en veelzijdig geleerde leeft
van ca 1096 tot 1141.119 Eenmaal worden in de Cura ook, in één en dezelfde zin,
Tancredus de Bononia (Bologna) en Petrus de Sampsona aangehaald.120 Beiden zijn
canonist. Van het tweetal is Tancredus veruit de bekendste. Hij leeft en werkt in
zijn geboortestad Bologna van ca 1185 tot ca 1235.121 Over Petrus de Sampsona is
weinig meer bekend dan dat hij een tijdgenoot van Tancredus is.122 Vrijwel zeker is
het incidentele aanhalen van deze juristen door Philips terug te voeren op het over-
schrijven door hem van een gedeelte van het werk van Bohic.123

3.7 Overige (rechts)bronnen van Philips van Leiden

In de beschrijving van zijn bibliotheek noemt Philips 42 boeken, die hij heeft ge-
taxeerd. Als iemand ze wil lenen moet er een waarborgsom voor worden betaald,
zo bepaalt hij bij testamentaire beschikking. Uit de beschrijving blijkt ook dat de
bibliotheek verdere boeken bevat ‘die hier niet getaxeerd zijn’.124 Bovendien blijken
veel van de beschreven volumina verschillende handschriften te bevatten. Zo zagen
we in de voorgaande paragraaf dat werken van Paulus de Liazariis en Genselinus de
Casangiis zijn toegevoegd aan een handschrift met de Clementinen. Tot op heden
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113 Staaltjes van deze Bernardus haalt Philips aan in casus 84,41 en 84,45 van zijn Cura, temidden van een
overdaad aan citaten uit de Bijbel.

114 Casus 45,11.
115 Zie hoofdstuk 1.4.
116 Zie hoofdstuk 2.6.
117 Casus 45,18 en 30.
118 Zie voetnoot in de editie Fruin-Molhuysen bij casus 45,18.
119 Zie Bautz, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band ii, 1148-1151.
120 In casus 80,8.
121 Bautz,Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band xi, 489-490. Zie ook Burns,Medieval Po-

litical Thought, p. 686-687.
122 Bautz, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band xxiii, 1097-1101.
123 Zie daarvoor het begin van deze paragraaf.
124 Zie de editie Fruin-Molhuysen, p. 487-488.
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is slechts één werk uit de nagelaten bibliotheek teruggevonden.125 Ook in dat ene
deel bevinden zich meerdere titels, waaronder de befaamde Egmondse kroniek (de
geschiedschrijving van het Hollandse gravenhuis) met een lijst van Hollandse gra-
ven en gravinnen tot en met Willem ii, een geschiedschrijving over de Hollandse
graven en Utrechtse bisschoppen van de hand van Johannes de Beka (Chronicon
episcoporum traiectensium et comitum hollandiae), een theologisch tractaat van Ni-
colaus de Lyra, een geschiedenis van de verwoesting van Troje van de hand van
Guido de Columnis, de door Willem v verleende stadsrechten aan Weesp, enkele
verzoekschriften aan de graaf en een verslag van ongeregeldheden in Leiden in
1362.126 Van alles wat, mag men wel zeggen.

Het werk van Johannes de Beka is erg belangrijk voor Philips. Aangetoond is dat
veel van het historischemateriaal in deCura is ontleend aan dezeChronicon.127Het
teruggevonden manuscript van de Chronicon uit Philips’ bibliotheek is het oudste
dat thans nog voorhanden is.128 Het is daarmee van grote waarde voor het eigentijd-
se onderzoek naar deze middeleeuwseHollandse geschiedschrijver. Johannes is een
tijdgenoot van Philips van Leiden en hij moet zijn Chronicon hebben geschreven
voormedio 1346, omdat hij zwijgt over gebeurtenissen na die tijd.129 Philips verwijst
naar hem in zijn Cura en omschrijft hem daar als presbyter, priester.130 In Philips’
werkwordt Johannes de Beka voor het eerst aantoonbaar zo genoemd. Later is deze
benaming gangbaar geworden, hoewel de schrijver van de Chronicon eigenlijk heer
Jan Beke heet.131 Deze draagt zijn werk op aan zowel de Utrechtse bisschop Jan van
Arkel als aan deHollandse graafWillem v.Hij schrijft dat het streven vandeUtrecht-
se bisschoppen en Hollandse graven met elkaar samenhangt en niet te scheiden is.
Het werk kan ook in ideologisch opzicht van groot belang zijn geweest voor Philips,
die zowel de Hollandse graaf als de Utrechtse bisschop dient, hoewel die twee maar
al te vaak in onmin met elkaar leven, ook nog in Philips’ tijd. Johannes ontpopt zich
als een diplomaat. Wanneer Utrechtse en Hollandse voorstellingen dreigen te bot-
sen neemt hij een tussenstandpunt in.132 Philips zelf is meer uitgesproken. In zijn
Cura bericht hij vrij uitgebreid over de oorlog tussen Holland en Utrecht in 1374-
1375.133 Als het krijgsgeweld woedt is Philips in dienst van de Utrechtse bisschop
Arnoud van Hoorn, maar zijn loyaliteit ligt duidelijk aan de Hollandse zijde. Hij
schetst echter niet bisschop Arnoud als tegenstander van de Hollandse graaf Al-
brecht, als wel het stadsbestuur van Utrecht. Dat is in die tijd in handen van de gil-
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125 Het is beschreven door Lieftinck, ‘Een handschrift uit de bibliotheek van Philips van Leyden’ in Jaar-
boekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, 38 (1946), p. 177-191.

126 Dit verslag is uitgegeven door Lieftinck in zijn in de vorige noot genoemde verhandeling.
127 Zie Leupen, Philip of Leyden, in het bijzonder p. 109-114.
128 Bruch, Chronographia Johannis de Beke, p. xxi en xii.
129 Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving, p. 82. Zie ook Bruch, Chro-

nographia Johannis de Beke, p. v.
130 Casus 60,26.
131 Bruch, Chronographia Johannis de Beke, p. vi-vii.
132 Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving, p. 82-86.
133 Het grootste deel van casus 61 is hieraan gewijd. Zie de paragrafen 13-42.
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den en elders in zijn werk geeft Philips er blijk van dat te verfoeien.134

Philips beschikt in zijn bibliotheek ook over een boekmet stadsrechten vanHol-
land en Zeeland, daarnaast haalt hij in zijnCura enkele malen de Zeeuwse Keur aan,
het in 1256 te boek gestelde Zeeuwse landrecht. Als klerk, werkzaam in de kanse-
larij van de graaf van Holland, heeft hij ongetwijfeld toegang tot veel meer bronnen
dan die waarover hij bericht in de beschrijving van zijn bibliotheek. Een aanwijzing
daarvoor vormt het feit dat Philips in de 16de eeuw in verband wordt gebracht met
een verzameling historische stukken van de Hollandse grafelijkheid uit de periode
1285-1348. Dat doet de Leidse geleerde Janus Dousa (Jan van der Does, †1604) in
een beschrijving van deze verzameling, die toebehoort aan een tijdgenoot van hem,
waarschijnlijk de Vlaamse edelman Barlarus (Daniël van Berlaere, 1533-ca 1598).
Bij één van de stukken schrijft Dousa dat dit afkomstig is ‘uit de perkamenten co-
dex van de heer Barlarius’ en dat het ‘door Philips van Leiden (naar het schijnt) eer-
tijds is geschreven’.135 Dousa is de afschrijver van een Hollandse vertaling van het
in zijn tijd al eeuwenoude Friese landrecht, het Landrecht der Vriesne.136 Het hand-
schrift waarop hij zich baseert komt ook uit de verzameling van Barlarus en het
Hollands waarin het is geschreven stamt waarschijnlijk uit de 14de eeuw. Omdat
Dousa zelf een verband legt tussen de verzameling en Philips van Leiden wordt ook
in een moderne tekstuitgave van dit landrecht niet uitgesloten dat Philips als mees-
ter-klerk van de grafelijke kanselarij de hand heeft gehad in het (laten) vervaardigen
van deze vertaling van het Friese recht.137

Tot slot verdient nog een bron vermelding die ook wordt genoemd in de be-
schrijving van Philips’ bibliotheek, te weten Consultatio dubii super confirmacione
comitis Flandrie Roberti. Dit korte tractaat gaat over de vraag of de graaf van Vlaan-
deren een door een van zijn voorgangers verleend privilege aan een stad mag her-
roepen. Deze materie heeft alles te maken met het hoofdonderwerp waaraan Phi-
lips’ Cura is gewijd.

3.8 Leenrecht

Naast het Romeinse en het canonieke recht ontstaat in de middeleeuwen een derde
groot stelsel van recht, het leenrecht.138 Het regelt de feodale verhoudingen tussen
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134 Zie hoofdstuk 6.6.2. Voor Philips’ stellingname in de Hollands-Utrechtse oorlog zie Leupen, Philip of
Leyden, p. 69-70 en 146-148.

135 ‘Ex volumine membranaceo Domini Barlarij a Philippo de Leidis (ut videtur) antiquitus exarato’. Zie
Bostoen, ‘Barlarus als de bezitter vanDousa’s brontekst’ inBreuker (red.),Landrecht derVriesne, p. 237.

136 Het staat ook bekend als het Oude Schoutenrecht en is tot stand gekomen tussen ca 1100 en ca 1250.
Zie Algra, ‘Rechtshistorische aspecten van het Landrecht der Vriesne’ in Breuker,Landrecht der Vries-
ne, p. 92.

137 Breuker, Landrecht der Vriesne, p. 6.
138 Voor het leenrecht zie De Monté ver Loren-Spruit, Hoofdlijnen, p. 58-71 en Van den Bergh, Geleerd

recht, p. 20 en 33. Zie ook Heirbaut, Over lenen en families en Over heren, vazallen en graven. Voor-
al voor de ontstaansgeschiedenis van de Libri feudorum zie Reynolds, Fiefs and Vassals, p. 215-230.
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leenheren en hun leenmannen. Deze verhoudingen staan weliswaar in dienst van
wat wij nu het openbaar bestuur noemen, maar juridisch voltrekken zij zich oor-
spronkelijk binnen de sfeer van het privaatrecht. In de loop der tijd worden zij ge-
leidelijk naar de sfeer van het publiekrecht getrokken. In de 11de eeuw is deze over-
gang al een feit. Er bestaat dan een apart stelsel van leenrecht met eigen regels,
bijvoorbeeld op het gebied van erfrecht. Het leenrecht is dan nog wel gewoonte-
recht. Stelselmatige behandeling en interpretatie van dit recht wordt pas mogelijk
als het in geschreven vorm wordt verzameld. Dat gebeurt halverwege de 12de eeuw
door de Milanese consul Obertus de Orto in Bologna. Zijn werk heet aanvankelijk
Consuetudines feudorum en staat al snel bekend als de Libri feudorum. Dit opgete-
kende, van oorsprong Langobardische leenrecht, wordt bewerkt en aangevuld op
de universiteiten en bereikt omstreeks 1220 zijn definitieve versie. Daarvoor tekent
de civilist Hugolinus (†1235). Door zijn toedoen worden de Libri feudorum als
tiende boek toegevoegd aan de oorspronkelijk negen boeken tellende Novellae
(nieuwere keizerlijke constituties) van het Corpus iuris civilis. In de middeleeuwen
staat dit deel van het Corpus dan bekend als de Decima collatio. In moderne edities
van het Corpus iuris zijn de Libri feudorum niet meer opgenomen.

Bekende commentatoren van het leenrecht zijn Andreas de Isernia (†1316) in
zijn Super usibus feudorum en Baldus de Ubaldis in zijn Commentaria ad libros
feudorum. Philips van Leiden verwijst in zijn Cura meer dan veertig keer naar de
Libri feudorum. We moeten daarbij voor ogen houden dat voor Philips het leen-
recht integraal deel uitmaakt van de leges. Dat is belangrijk omdat we nog zullen
zien dat volgens hem een ‘lagere vorst’, zoals een graaf, anders dan de keizer en een
koning geen inbreuk mag maken op de leges.139 Het Romeinse recht, inclusief het
leenrecht, is voor hem heilig. In oudere literatuur over Philips van Leiden wordt
wel beweerd dat hij uit is op de ondergang van het leenstelsel, maar dat is onzin.
Philips lijkt zich eerder druk te maken over de mogelijke teloorgang van het leen-
stelsel, over een in zijn ogen onjuiste toepassing ervan, zoals we hiervoor hebben
gezien.140
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139 Zie daarvoor hoofdstuk 5.4.
140 In hoofdstuk 2.1. Zie voor het belang van het leenrecht voor Philips van Leiden en het onderwijs daar-

over in Orléans ook § 5 van dit hoofdstuk.
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