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Bijlagen

Bijlage 1 Erflater of voetnoot? Literatuur over Philips van Leiden

1.1 Internationaal erkend

Philips van Leiden is in de 20ste eeuwwereldberoemd geworden vanwege zijn tractaatDe
cura reipublicae et sorte principantis. Dat heeft zijn nadelen. In een studie over middel-
eeuwse politieke theologie van Ernst Kantorowicz, uitgegeven door de Princeton Uni-
versity Press, wordt Philips geciteerd naast grote middeleeuwse rechtsgeleerden als Ac-
cursius, Azo, Bartolus enBaldus.1 Vrijwel uitsluitend in voetnotenweliswaar figureert de
Leidse geleerde, maar toch in zeer respectabel gezelschap. En nu het nadeel van te wor-
den geëerd in zo’n veelomvattend werk. Op de enige plaats in Kantorowicz’ boek waar
Philips opduikt in de platte tekstwordt zijn identiteit grof geweld aangedaan. Philips heet
daar ‘een Vlaamse civilist’ en even later ‘een Nederlandse (Dutch) jurist’. In alle latere
drukken van Kantorowicz’ werk, hoewel herzien, zijn deze fouten blijven staan. Tot
troost moge dienen dat de auteur Philips kenschetst als een jurist die in bepaalde opvat-
tingen behoorlijk vooroploopt en die zijn klassieken kent.2

De Duitse auteur Friedrich Meinecke schaart in zijn studie naar het wezen van de
staat Philips van Leiden onder de eerste middeleeuwse denkers die de noodzaak van de
staat onderkennen.3 Hij identificeert de schrijver van de Cura geografisch juist als ‘een
geestelijke in dienst van de graaf vanHolland’, maar doet daarmee onrecht aan diens sta-
tus van geleerd jurist. Wel wijst hij op het publiek belang, de publica utilitas, als leidend
beginsel in het denken van Philips. Ook bij Meinecke dus waardering voor Philips.

In eigen land is het met die waardering wel anders geweest. De historicus Geyl noemt
Philips van Leiden ‘een rechtsgeleerd ambtenaar die in het derde kwart van de veertien-
de eeuw een merkwaardig boek over de taak des vorsten schreef’.4 Hij typeert Philips
als ‘een overtuigd voorstander van het absolutisme als de enige waarborg van orde en
rechtszekerheid’. Het steekt Geyl dat Philips in het Latijn schrijft, terwijl hij een Hol-
landse graaf dient. Hij ziet hem als een wegbereider voor de Bourgondiërs, met wier
komst het Frans zegevierde aan het Hollandse hof. ‘In ieder geval werd alle mogelijk-

1 E.H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology. Oorspronkelijk
verschenen in Princeton 1957, sindsdien zevenmaal herdrukt, voor het laatst in 1997. Naar deze laat-
ste uitgave wordt hier verwezen.

2 Kantorowicz, The King’s Two Bodies, p. 175.
3 F. Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, 3de druk, München-Berlijn 1929, p.

34-35.
4 P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, deel I tot 1581, Amsterdam/Antwerpen 1961, p. 123.
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heid tot ontwikkeling van een nationale geschiedschrijving in grote stijl door de komst
der Boergondiërs afgesneden’, aldus Geyl.5

Er zit veel ruimte tussen internationale erkenning als belangrijk denker en nationale
brandmerking als landverrader. In deze bijlage willen we die ruimte verkennen aan de
hand van publicaties die in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten zijn versche-
nen over Philips van Leiden. We zullen zien hoe Philips van Leiden in de 20ste eeuw
langzaam maar overtuigend oprukt in het wetenschappelijke denken. Aanstichter van
die opmars is de historicus Robert Fruin, die al in de 19de eeuw, in 1865, een baanbre-
kende publicatie wijdt aan Philips van Leiden, die bij het aanbreken van de 20ste eeuw
haar weg vindt via Fruins Verspreide geschriften en via een nieuwe editie van de Cura.
Fruins beschouwing is baanbrekend omdat hij de schrijver van de Cura daarmee ont-
rukt aan de nevelen van het verleden. Fruin heeft bovendien het initiatief genomen tot
de uitgifte van een nog altijd gebruikte editie van Philips’ werk, die zijn weg heeft ge-
vonden naar bibliotheken overal ter wereld. Deze editie is mede verzorgd door P.C.
Molhuysen. Fruins beschouwing over Philips van Leiden is een constituerende voor de
literatuur over de Leidse geleerde, zij het achteraf gezien niet meer de beste. Fruin prijst
de geleerde Hollander zeven hemelen in en vergelijkt hem met grote denkers als
Macchiavelli, Montesquieu en Rousseau. Later wordt meer en meer duidelijk wat de
werkelijke betekenis is van Philips’ werk.

Afgezien van die betekenis wordt de Cura al langere tijd gebruikt als historische
bron. Tegenwoordig verschijnen nog zelden studies over de Hollandse geschiedenis
waarin aanhalingen van deCura ontbreken. Philips verwijst in zijn werk naar nogal wat
gebeurtenissen in zijn tijd en in historische studies wordt daar veel gebruik van gemaakt.
De historicus Hugenholtz heeft over dit aspect zelfs een verhandeling geschreven.6

Sommige historici zien de Cura, in essentie een juridisch tractaat, uitsluitend als histo-
risch werk. Een treffend voorbeeld levert het Handboek tot de Staatkundige Geschie-
denis van Nederland van Gosses en Japikse, waarmee generaties studenten zijn opge-
groeid. In de eerste twee drukken van dit werk, uit 1920 en 1927, ontbreekt elke
verwijzing naar Philips van Leiden. Pas in de derde druk, verschenen in 1947, wordt
aandacht besteed aan de schrijver van ‘het eerste groote politieke geschrift in de Noor-
delijke Nederlanden’, zoals het dan ineens heet.7 Dat gebeurt op basis van een in 1942
verschenen proefschrift van Paul Geurts.8 Het verschijnen van Fruins en Molhuysens
editie van de Cura lijkt de schrijvers van de eerdere drukken van het Handboek volle-
dig te zijn ontgaan. In dit geval is dat Isaäc Gosses, want hij tekent voor het eerste deel,
dat de geschiedenis tot aan het begin van de tachtigjarige oorlog beschrijft.9 Dat Philips’
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5 Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, p. 170.
6 F.W.N. Hugenholtz, ‘Enkele opmerkingen over Filips van Leidens “De cura reipublicae et sorte prin-

cipantis” als historische bron’ in Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, 7 ([1952-]1953), p.
169-182.

7 I.H. Gosses en N. Japikse, Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland, 3de druk, be-
werkt door R. Post en N. Japikse, ’s-Gravenhave 1947, p. 197-198.

8 P.H.J.M.Geurts,Overzicht vanNederlandsche politieke geschriften tot in de eerste helft der 17de eeuw,
Maastricht 1942.

9 Zie het ‘Levensbericht’ van C.W. van der Pot over Gosses in de Verspreide geschriften van laatstge-
noemde, Groningen-Batavia 1946, p. 7.
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werk de Groningse historicus echter geenszins is ontgaan blijkt uit het feit dat Gosses
al in 1926 elders in zijn werk omstandig verwijst naar ‘de legist Philippus van Leiden’,
gebruikmakend van de uitgave van diens tractaat uit 1900.10 Gosses blijkt deCura in die
tijd louter te zien als historische bron, niet als belangrijk juridisch of politiek geschrift.

In een ander veelgebruikt handboek, hetHandboek van het Nederlandse staatsrecht,
is Philips al decennialang nauwelijks meer dan een voetnoot.11 In welgeteld één zin
wordt in dit handboek meegedeeld dat Philips van Leiden opkomt tegen de versnippe-
ring van de rechten van de graven van Holland en tegen het geven van lenen en privile-
ges die de overheidsbevoegdheid verkorten en die hij daarom strijdig met het recht acht.
In rechtshistorisch gespecialiseerde literatuur komt de geleerde Leidenaar er wat beter
vanaf. In het veelvuldig herdrukteHoofdlijnenwordt zijn tractaat geplaatst in ‘de Fran-
se traditie’ en het doel ervan beschreven als het verstevigen van de positie van graaf Wil-
lem v.12 Een ander boek voor studiedoeleinden, Voortgangh des rechtes, legt ook een
verband tussen Philips’ studie in Frankrijk en zijnCura. In dit werk wordt tevens vast-
gesteld dat hij in eigen land ‘een roepende in de woestijn’ blijft. Pas de Bourgondisch-
Habsburgse vorsten voeren de centralisatie in die Philips zou hebben bepleit.13 Het uit-
gebreidst worden Philips en zijn Cura behandeld in de Aantekeningen van Van der
Heijden en Hermesdorf.14 Hierin wordt kort Philips’ leven beschreven en wordt inge-
gaan op de hoofdlijnen van zijn tractaat. Dat gebeurt aan de hand van markante citaten
uit het werk. De conclusie luidt dat Philips’ stellingen ‘de feodaliteit in haar hart aan-
tasten’. Studenten worden zeker niet aangemoedigd de Cura zelf te raadplegen. ‘Van
Leidens tractaat is een langdradige, met weinig kunst geschreven verhandeling, waarin
allerlei invallende gedachten in eindeloze herhaling wederkeren.’ De ontwikkeling
mondt er ten slotte wel in uit dat Philips van Leiden zijn plaats als belangrijk middel-
eeuws jurist verovert in standaardwerken. Zestig juristen is zo’n boek, over de geschie-
denis van de rechtsgeleerdheid inNederland.Het bevat portretten van zestig juristen uit
de 14de tot en met de 20ste eeuw en deze galerij wordt geopend met een portret van Phi-
lips, geschreven door de Amsterdamse historicus Cees Cappon.15 Eerder vindt Philips
al zijn plaats in een Duits standaardwerk.16
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10 I.H. Gosses, Welgeborenen en huislieden, Groningen-Den Haag 1926, p. 32-33, 46, 80, 101, 134, 138,
141 en 153.

11 Van der Pot-Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, bewerkt door L. Prakke, J.L. de
Reede en G.J.M. van Wissen, 14de druk, Deventer 2001, p. 7.

12 J.Ph. de Monté ver Loren, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de noordelijke
Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, 7de druk, bewerkt door J.E. Spruit, Deventer 2000, p. 235-236.

13 P. Gerbenzon/N.E. Algra, Voortgangh des rechtes. De ontwikkeling van het Nederlandse recht tegen
de achtergrond van de Westeuropese cultuur, 6de druk, Alphen aan den Rijn 1987, p. 115-116.

14 E.J.J. van derHeijden,Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht, bewerkt door
B.H.D.Hermesdorf, 6de druk,Nijmegen-Utrecht 1958, p. 127-130.Nijmegen heeft iets met Philips van
Leiden. De stad heeft een straat (Philips van Leydenlaan) naar de middeleeuwse jurist genoemd, anders
dan zijn geboortestad Leiden. Zie Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 6 noot 2. En be-
halve Van der Heijden hebben twee andere Nijmeegse geleerden (historici) min of meer uitgebreid ge-
schreven over Philips van Leiden, te weten Geurts en Pikkemaat. Zie § 7 en § 10 in deze bijlage.

15 T.J. Veen en P.C. Kop (red.), Zestig juristen. Bijdragen tot een beeld van de geschiedenis der Neder-
landse rechtswetenschap, Zwolle 1987. Cappons portret ‘Filips van Leiden’ staat op p. 91-96.

16 H.J. Becker, ‘Philipp von Leyden’, in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, iii, Berlin
1984, kol. 1746-1749.
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Na dit overzicht van werken waarin wordt ingegaan op de betekenis van Philips van
Leiden en zijn Cura wordt aandacht besteed aan auteurs die gerichter over de Leidse
geleerde schrijven. Maar eerst moet nog worden gewezen op de middeleeuwse Hol-
landse dichterWillem vanHildegaersberch. Uit de late middeleeuwen is maar één bron
bekend – hierna te behandelen – waarin waardering voor Philips van Leiden wordt ge-
uit. Een mogelijke andere bron (met de nadruk op mogelijke) vormt het werk vanWil-
lem van Hildegaersberch, een edele die sinds 1383 zijn sproken voordraagt aan het gra-
felijk hof in Den Haag.17 Kort na het overlijden van Philips op 9 juni 1382 verkondigt
Willem wijsheden die een opvallende gelijkenis vertonen met opinies van Philips. In
zijn sproke Hoe die heren eerst quamen zegt hij dat edelen, die belast zijn met zaken
als rechtspraak en bestuur, rijk dienen te zijn. Zo wordt voorkomen dat zij afhankelijk
zijn van anderen en daarom het recht geweld aandoen. OokwindtWillem zich – in zijn
gedicht Vander drierehande staet der werlt – nogal op over hoge heren die afwijken
van de ridderlijke idealen en over lieden die ten onrechte optreden als schout of bal-
juw. In zijn gedicht Hoe deerste partyen in Hollant quamen laakt hij de praktijk dat
sommigen zich met geld een machtspositie weten te verwerven: ‘Want wie den penninc
meest mach gheven/Die wort te hove thans verheven’. Opvattingen als deze zijn ken-
merkend voor de Cura van Philips van Leiden. Net als Philips roemt Willem het be-
wind van graaf Willem iii in de eerste helft van de 14de eeuw. De dichter heeft wellicht
persoonlijk kennisgemaakt met Philips van Leiden, dan wel met zijn meningen. Als dat
zo is hebben Philips’ opinies dus hun sporen achtergelaten in Den Haag. Maar het
blijft gissen. Bovendien zijn veel van de opvattingen die Philips en Willem verkondi-
gen gemeengoed in welopgevoede kringen van die tijd. Maar frappant is wel de over-
eenkomst van de voorbeelden, waarop Willem wijst, met situaties die in de Cura wor-
den behandeld.

Heeft dit laatste een speculatief gehalte, buiten kijf staat dat aan het eind van de 14de

eeuw de herinnering aan Philips van Leiden nog levend wordt gehouden. Omstreeks
1395 verschijnt een versie in de landstaal van de oorspronkelijk in het Latijn geschreven
Chronicon van Johannis de Beka.18 Het oorspronkelijke werk behandelt gebeurtenissen
tot 1346, maar de vertaling is ‘vermeerderd’ met voorvallen uit latere jaren. Vrijwel ze-
ker is de (vooralsnog onbekende) vertaler tevens de vermeerderaar.19 In deze Croniken
van den Stichte van Utrecht ende van Holland wordt de oprichting vermeld van een
nieuw kapittel in de St Pancras te Leiden in 1366, waaraan Philips zo’n groot aandeel
heeft.20 Die rol van Philips komt goed uit de verf in de Croniken van omstreeks 1395,
waarin we lezen: ‘In denselven jare ons Heren m ccc lxvi wart ghesticht die canesie te

232 bijlagen

17 Het werk van Willem van Hildegaersberch is uitgegeven door W. Bisschop en E. Verwijs, Gedichten
van Willem van Hildegaersberch, Den Haag 1870, herdrukt Utrecht 1981. Over Willem en zijn werk
zie T. Meder, Sprookspreker in Holland. Leven en werk van Willem van Hildegaersberch (ca 1400),
Amsterdam 1991. Willems werk wordt voorts aangehaald in Brokken, Het ontstaan, p. 17 en 199-200
en in Janse, Ridderschap in Holland, p. 21-22, 24, 36-37, 312 en 401.

18 Zie hoofdstuk 3.7.
19 Zie Bruch, ‘Inleiding’ in: Johannes de Beke, Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Holland,

p. ix-x.
20 Zie hoofdstuk 1.7.
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Leiden, daer in gheprovent sijn xxiiii canonike, dat meest bearbeide een groot gheleert
man hiet meester Philips van Leiden.’21

Let wel, geen woord over deCura. Pas in de 17de eeuw, ruim honderd jaar na het ver-
schijnen van de editio princeps van Philips’ werk in 1516, duiken overgeleverde bewij-
zen op van het bestaan van aandacht voor deCura. Voordat we wat uitgebreider ingaan
op de belangstelling van Hugo de Groot staan we nog even stil bij de Mechelse rechts-
geleerde Paulus Christinaeus (Paul van Christijnen, 1543-1631). Hij gebruikt Philips’
Cura voor het schrijven van zijn Decisiones curiae Belgicae uit 1626. Dit werk bestaat
uit zes delen en bevat 1346 decisiones (uitleg van rechtsvragen), grotendeels geënt op de
Justiniaanse Codex. In deel vijf van zijn omvangrijke werk behandelt Christinaeus de
Tres Libri en verwijst hij 63 maal naar Philips’ Cura. Het werk van Christinaeus, ver-
bonden aan de Grote Raad in Mechelen, wordt in zijn tijd veel gelezen en aangehaald.
Van de Decisiones zijn meerdere drukken verschenen.22

1.2 Hugo de Groot: graaf is keizer in eigen land

De 17de-eeuwse rechtsgeleerde Hugo de Groot moet de Cura van Philips van Leiden
goed hebben gekend. In zijn eigen werk verwijst hij er enkele malen naar. In zijn Inlei-
dinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid (1631) schrijft hij onder aanhaling van Phi-
lips van Leiden (‘Hollandsche rechtsgeleerde, die gheleeft heeft ten tijde van den dulle
grave’) dat de graaf in Holland zonder toestemming van de Staten niet kon beschikken
in zaken waarbij het recht van het land in het geding was, zoals het verlenen van vrij-
dom van tol of bede. Deze beperking geldt niet als het gaat om des graefs eigen recht, al-
dus Hugo de Groot. Volgens hem heeft Philips van Leiden deze leer beschreven in ver-
band met veele geschillen in Holland voor-gevallen.23 In latere literatuur wordt dit
algemeen geduid als een fout vanGrotius, maar we hebben hiervoor gezien dat hij in fei-
te de spijker op de kop slaat.24 In zijn Liber de Antiquitate Reipublicae Batavicae (1610,
in hetzelfde jaar verschenen in het Nederlands als Tractaet Vande Outheyt vande Ba-
tavische, nu Hollantsche Republique) beschrijft De Groot hoe Philips van Leiden vaak
herhaalt dat de graaf van Holland keizer is in eigen land. Philips deed dat volgens hem
in een boek over de republica dat hij schreef toen Willem i van Beieren25 in Holland re-
geerde en dat hij opdroeg aan zijn vorst, terwijl hij zelf civiel recht doceerde in Frank-
rijk.26 Volgens Hugo de Groot maakt Philips menigmaal melding van edelen en stads-
besturen, die ervoor gezorgd hebben dat het land geen schade leed als de vorst de
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21 Caput 86, 22-24.
22 J.M.J. Chorus, ‘Over de receptie van Filips van Leiden in de zeventiende eeuw’ in Tijdschrift voor

Rechtsgeschiedenis, 58 (1990), p. 319-326. Zie ook Feenstra, ‘Pact and Contract in the Low Countries
from the 16th to the 18th Century’ in J. Barton (ed.), Towards a General Law of Contract, p. 203-204.
Zie ook hoofdstuk 1.5.

23 Hugo de Groot, Inleidinge, B.I.D.2.§ 20.
24 In hoofdstuk 5.6.
25 Graaf Willem v.
26 Hugo deGroot,Liber de Antiquitate Reipublicae Batavicae, V, 7. Philips heeft inderdaad juridisch on-

derwijs gegeven aan de universiteit van Parijs, maar in zijn tijd werd daar alleen canoniek recht gedo-
ceerd. Zie hoofdstuk 3.5.
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belangen ervan verwaarloosde.27 Verder verwijst hij naar Philips’ werk omdat daar vaak
de oude naam voor belastingen (preces, dat wil zeggen bede) wordt gebezigd.28

Hugo de Groot winkelt wat selectief in de Cura, maar moet het werk goed gelezen
hebben. Hem wordt later verweten zijn werk, zeker de twee hier aangehaalde boeken,
in dienst te hebben gesteld van de opvatting dat de hoogste macht in Holland steeds,
ook in het landsheerlijke tijdperk, is uitgegaan van de Staten en niet van de vorst. De
Groot schaart zich daarmee achter een historisch onjuiste theorie, die na het afzweren
van de landsheer warmwordt gekoesterd in de nog jonge Republiek. Zij is gebaseerd op
deCorte vertooninge van het recht by den ridderschap, edelen ende steden vanHollandt
ende West-Vrieslandt van allen ouden tyden in den voorschreven lande gebruyckt, tot
behoudenisse van vryheden, gerechtigheden, privilegien ende loffelicke gebruycken van
den selven lande, geschreven door de Goudse pensionaris François Vranck en op 16 ok-
tober 1587 door de Staten vanHolland als officiële leer erkend.29 Grotius verdedigt deze
leer expliciet in zijn Inleidinge30 en in De Antiquitate Reipublicae Batavicae.31 Sommi-
ge verwijzingen naar Philips van Leiden kunnen worden beschouwd als door Hugo de
Groot opgevoerde bewijsplaatsen om de juistheid van deze foutieve leer te onderbou-
wen.32 Niet uit te sluiten valt dat De Groot ze daarom heeft opgenomen. Maar op zich-
zelf beschouwd zijn de verwijzingen feitelijk zeker niet stelselmatig onjuist

1.3 Robert Fruin: de ondergang van het leenstelsel

Zonder de historicus Robert Fruin zou Philips van Leiden mogelijk niet opnieuw op de
kaart zijn geplaatst in de nieuwste tijd. Fruin schrijft in 1864 zijn beschouwingOver Phi-
lips van Leiden en zijn werk De cura reipublicae et sorte principantis.33 Deze beschou-
wing van Fruinwordt hier uitgebreid beschreven, omdat de historicus er de toonmee zet
voor veel latere werken over Philips van Leiden. Volgens Fruin is de Cura ‘voor de ge-
schiedenis van den ondergang van het leenstelsel’ watMacchiavelli’sDel Principe is voor
de aanvang van de nieuwe geschiedenis en wat Montesquieu’s Esprit des lois en Rous-
seau’sDu contrat social zijn voor de geschiedenis van de Franse revolutie. In deCura zijn
volgens hem beginselen van staatsrecht te ontdekken, ‘waarvanwij nog heden uitgaan’.34
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27 Idem, V,17.
28 Idem, V,18.
29 Groot Placaetboek van de Staten Generaal, van de Staten van Holland en van de Staten van Zeeland,

I, 39, uitgegeven door C. Cau e.a., Den Haag 1658-1797.
30 B.I.D.2.§ 17.
31 V,12-13.
32 Dat doet bijvoorbeeld Feenstra ten aanzien van Grotius’ mededeling dat Philips de graaf vaak keizer

in eigen land noemt. Zie Feenstra’s Philip of Leyden, p. 70 met verwijzing naar Fruin.
33 R. Fruin, ‘Over Philips van Leiden en zijn werk De cura reipublicae et sorte principantis’, oorspron-

kelijk verschenen in Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Af-
deling Letterkunde, deel viii, 1865, p. 220 e.v.. Later opgenomen in Fruins Verspreide geschriften, uit-
gegeven door P.J. Blok, P.L. Muller en S. Muller Fz., deel I, ’s-Gravenhage 1900, p. 111-162. In de
uitgave van de Cura door Fruin en P.C. Molhuysen van 1915 is deze beschouwing van Fruin opgeno-
men als ‘Inleiding’. In de oorspronkelijke uitgave van deze editie uit 1900 is dat niet het geval.

34 Fruin, ‘Over Philips van Leiden’ inVerspreide geschriften, p. 113. In de ‘Inleiding’ bij de editie Fruin-
Molhuysen uit 1915 is dat p. xvii. In het vervolg wordt eerst verwezen naar Fruins ‘Over Philips van
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Voor zijn beschouwing baseert Fruin zich op de editie van Philips’ werk uit 1701. De
later bijna exclusief gebruikte editie Fruin-Molhuysen uit 1900 (herdrukt in 1915) is
uiteraard nog niet beschikbaar. Fruin zet zich aan de uitgave ervan een jaar voor zijn
dood in 1899. Molhuysen maakt het werk daarna af. Fruin kent ook de editio princeps
uit 1516 (zijn eigen editie is daarop gebaseerd), maar vindt de uitgave van 1701 ‘veel ge-
makkelijker te lezen dan de eerste’ vanwege de typografie. Hij erkent wel dat de latere
editie fouten bevat omdat woorden en passages in de editio princeps door de drukker uit
1701, Sebastian Petzold, niet altijd zijn begrepen. Fruin gaat ook in op de totstandko-
ming van de editio princeps uit 1516 en op het oorspronkelijke middeleeuwse hand-
schrift dat daaraan ten grondslag moet hebben gelegen. Er is volgens hem geen twijfel
mogelijk dat het één van de handschriften van Philips van Leiden zelf was, overgeleverd
via de door Philips nagelaten bibliotheek. Alvorens de inhoud van de Cura te beschou-
wen wijst Fruin nog op het eigenzinnige taalgebruik van Philips. Diens Latijn is niet
klassiek, stelt hij vast, zijn woordkeus noemt hij vreemd en zijn stijl ‘gemaniereerd’. Hij
geeft daarvan voorbeelden.35

Uit de inhoud van Philips’ werk leidt Fruin af dat het geschreven is vóór 23 juni 1356,
de sterfdag van Margareta van Beieren. Het werk is namelijk opgedragen aan Willem v,
die uitsluitend graaf van Holland wordt genoemd. Na de dood van Margareta wordt
Willem tevens graaf van Henegouwen. ‘Ongeveer 1355’, zo dateert Fruin het geboorte-
jaar van de Cura. Hij beantwoordt vervolgens de vraag waarom er gebeurtenissen uit
1374 en 1375 in het werk worden beschreven. Philips heeft ‘twintig jaren lang aan zijn
werk voortgearbeid, gedurig zijn eerste opstel vermeerderd met de nieuwe levenswijs-
heid, die de ervaring hem leerde, gedurig de oude stellingen en lessen aanbevolen door
nieuwe voorbeelden, die hem gaande weg voorkwamen’. Zo valt ook ‘den gebrekkigen
samenhang’ van de Cura te verklaren. Fruin betreurt het dat de oorspronkelijke Cura
niet is overgeleverd. ‘Hoe hooge waarde ik hecht aan de vele bijzonderheden, waarmêe
de schrijver zijn tractaat allengs verrijkt heeft, nog meer gewicht hecht ik aan het alge-
meene zijner redeneering, aan het wezenlijke van zijn stelsel.’ Dit stelsel ligt nu volgens
hem begraven onder het vele ‘bijwerk’ waarmee Philips het boek later heeft aangevuld.
De eerste versie van deCura identificeert Fruinmet een titel uit de beschrijving van Phi-
lips’ bibliotheek in zijn testament: Tractatus abbreviatus, missus illustri et potenti Prin-
cipi, Duci Wilhelmo de Bavaria, Comiti Hollandiae. ‘Abbreviatus’ betekent in deze ti-
tel volgens Fruin niet ‘verkort’ maar eenvoudig ‘kort’. Dit werk moet volgens hem een
kopie zijn van de oorspronkelijke Cura, aangeboden aan Willem v.36

Fruin gaat vervolgens in op het leven van Philips van Leiden. Hij schetst hem als telg
uit een gegoed geslacht. Zijn vader Pieter van Leiden werkte als klerk in de kanselarij
van Willem iii. Fruin veronderstelt dat Gerrit van Leiden, klerk van Floris v, een oude-
re broer of oom van Philips’ vader is. Hij baseert dat op het testament van Pieter, waar-
uit volgens Fruin zeker blijkt dat Gerrit Alewijns, klerk onder Willem iii, iv en v,
Pieters zwager is. ‘Het geslacht, waartoe Philips behoorde, was dus een echte klerken-
familie’, aldus Fruin. ‘De studie van het Romeinsche en Canonieke recht, de routine der
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Leiden’ en vervolgens [tussen rechte haken] naar de corresponderende vindplaats in de ‘Inleiding’.
35 ‘Over Philips van Leiden’, p. 114-121 [‘Inleiding’, p. xviii-xxvi].
36 ‘Over Philips van Leiden’, p. 122-125 [‘Inleiding’, p. xxvi-xxix].
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kanselarijzaken, de kennis der hofgebruiken en regeeringstraditiën erfden in dit geslacht
van den een op den ander over.’ Hij signaleert dat Philips vol trots schrijft over zijn
voorgangers, met een speciale voorliefde voorGerrit Alewijns. Fruin beschrijft hoe Phi-
lips in 1345 naar Orléans reist om ‘zich nog verder te bekwamen’ en na het sneuvelen
vanWillem iv in Friesland terugkeert naar Holland. Daar wordt hij geconfronteerd met
de strijd tussen Margareta en haar zoon Willem. ‘Onder deze omstandigheden schreef
hij zijn Tractatus, en bood hij het den landsheer aan’, schrijft Fruin. ‘Waarschijnlijk ver-
wierf hij daarvoor tot loon den toegang tot ’s vorsten Raad.’ Na het krankzinnig wor-
den vanWillem v treedt Albrecht van Beieren op als voogd of ruwaard en deze ‘schijnt’,
aldus Fruin, Philips ‘niet in zijn Raad gebruikt te hebben’. ‘Zoo veel wij kunnen zien,
was Philips in de eerstvolgende jaren buiten alle wereldlijke bediening.’ Volgens Fruin
heeft Philips ‘dien vrijen tijd’ besteed aan het voltooien van zijn tractaat: ‘vele inlas-
schingen in den oorspronkelijken tekst dagteekenen uit deze jaren; en ook de Tabula
tractatus is omstreeks dezen tijd geschreven ...’. Fruin vermeldt dat Philips daarna, in
1371, ‘nog eens tot de regering’ wordt geroepen als vicaris van de Utrechtse bisschop
Arnold van Hoorn. De historicus signaleert dat Philips zich in het Sticht niet op zijn
plaats moet hebben gevoeld als het bisdom in 1374 ten oorlog trekt tegenHolland. ‘On-
bewimpeld laakt hij den onverwachten en bijna verraderlijken aanslag op Woerden,
waarmêe de oorlog aanving’, schrijft Fruin. ‘Volmondig prijst hij daarentegen de vader-
landsliefde der Hollandsche en Zeeuwsche edelen en poorters. Hij gevoelde zich Hol-
lander, en hij toont het in zijn verhaal.’37

In zijn beschrijving van de inhoud van de Cura stoot Fruin vervolgens door naar de
kern van dat werk. Voor hem ligt die in de vierde rubriek van de Tabula Tractatus,
waarin Philips schrijft over ten onrechte verleende privileges. Al het overige noemt
Fruin ‘maar bijzaak, op deze ééne rubrica komt het voornamelijk aan’. De Cura is vol-
gens hem geschreven om te bewijzen ‘dat een vorst terug mag nemen, wat hij onrecht-
matig weggeschonken had’. Fruin leest dat ook in de opdracht van deCura aan Willem
v: ‘De Tractatus zal bewijzen, dat een vorst niet onvoorwaardelijk verplicht is de toege-
stane privilegiën, de weggeschonken goederen aan hen, die ze hem afgedwongen heb-
ben, te laten. Het tractaat is dus geen afgetrokken verhandeling over verschillende on-
derwerpen van staatsrecht, het is een gelegenheidsgeschrift met een bepaalde strekking
tot een bepaald doel.’ Hierin verschilt Philips’ Cura van andere middeleeuwse werken
over staatsrecht, die bol staan van de ‘philosophische verhandelingen’, schrijft Fruin: ‘de
daarin behandelde stoffen gingen hem meestal niet aan, en de weinige, die hem te pas
hadden kunnen komen, werden in abstracto beschouwd geheel anders dan hij, de staats-
man, dienstig oordeelde. Op meer dan ééne plaats zegt hij, op de beleefdste wijs, maar
toch stellig genoeg, dat de “domini philosophi” van staats- en rechtszaken niet af weten,
en niet mogen meêpraten.’ In dit verband ergert hij zich mateloos aan deHistoire Litté-
raire de la France uit 1862, waarin (in deel xxiv) het werk van Philips van Leiden wordt
afgeschilderd als een boek dat alleen maar theorie bevat.38
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37 ‘Over Philips van Leiden’, p. 125-129 [‘Inleiding’, p. xxix-xxxiii].
38 ‘Over Philips van Leiden’, p. 130-132 [‘Inleiding’, p. xxxiv-xxxvi].
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Fruin laat zich zelf laatdunkend uit over de door Philips gevolgde casuïstische me-
thode, waarbij hij zijn stellingen tracht te bewijzen aan de hand van ‘uitspraken van Ro-
meinsche of Roomsche keizers of pausen’. Volgens hemmoet de lezer de verspreide uit-
spraken en afgeleide stellingen samenbrengen in een samenhangend stelsel. Fruin acht
het uitgesloten dat Philips tot zijn inzichten is gekomen langs de door hem gebezigde
methode. ‘Toen hij eens overtuigd was, is hij argumenten gaan zoeken, die in de scho-
len van zijn tijd als geldig erkend werden.’ Fruin meent dat Philips zijn tractaat heeft ge-
schreven ‘voor het publiek, dat toen een opinie had, voor de geestelijken en de keur van
edelen en poorters’. Hij baseert die mening op de fabel die Philips aan de eigenlijkeCura
laat voorafgaan en waarin hij een dierenrijk in grote verwarring beschrijft. Met dat rijk
is uiteraard Holland in het midden van de 14de eeuw bedoeld. De krachtige leeuw, die
volgens de fabel orde op zaken stelt, moet Willem v zijn. Een aanwijzing temeer, aldus
Fruin, dat de Cura niet voor 1355 kan zijn geschreven. In dat jaar immers is de macht
van Willem zodanig gevestigd na zijn machtsstrijd met Margareta, dat de nieuwe graaf
het zich kan veroorloven door zijn moeder verleende privileges te herroepen.39

Fruin deelt mee tevergeefs te hebben gezocht naar andere middeleeuwse werken
waarin al vóór Philips wordt geschreven over het recht van de vorst om giften en privi-
leges terug te eisen.40 Daarna voert hij de lezer binnen in het gedachtegoed van Philips,
verwoord in de eerste casus van de Cura (1,7), waarin staat dat vorsten bepaalde rech-
ten hebben waarvan zij geen afstand kunnen doen vanwege het publieke belang. Philips
ontleent die leer volgens Fruin aan de behoeften van zijn eigen tijd. ‘De vorst had zich
verarmd ten voordeele van heerschzuchtige grooten, en zoo was hij buiten staat geraakt
om te regeeren. Slechts één middel kon de fout herstellen en voor het vervolg voorko-
men: de vorst moest het recht verliezen om zich zelf, en den staat meteen, in het onge-
luk te storten.’ Volgens Fruin trekt Philips uit zijn eigen beginsel ‘niet al de gevolgen,
die er in opgesloten liggen’. Het komt bij de middeleeuwse jurist niet op dat de vorst
wettelijk verplicht moet worden zo te handelen als hij bedoelt, dat zijn wil ‘aan het
staatsbelang ondergeschikt hoort te zijn’. De macht van edelen en steden was nog niet
georganiseerd, stelt Fruin vast. Er bestonden nog geen Staten. ‘Wien zou hij het ook
hebben toevertrouwd, het algemeen belang tegen den vorst te handhaven?’ vraagt hij
zich af. ‘Hij verlangt dan ook niet meer dan dat de vorst het volksbelang tegenover der-
den verdedigt, en niet wat ten nadeele daarvan strekken kan aan personen of corpora-
tiën inwilligt.’41

Heel summier gaat Fruin in op de verhouding tussen deHollandse graaf en zijn leen-
heer, de Duitse keizer. Volgens hem behandelt Philips van Leiden deze kwestie nauwe-
lijks. Niettemin beroept Hugo de Groot zich op Philips om te bewijzen dat de graaf van
Holland keizer is in zijn graafschap. Volgens Fruin wordt ‘de graaf van Holland geens-
zins met den Roomschen keizer gelijk gesteld’ en wil Philips vooral de verhouding van
de graaf ‘tot de onderdanen’ bepalen.42 Fruin citeert vervolgens enkele uitspraken van
Philips, waaruit blijkt dat deze het algemene belang boven particuliere belangen stelt. In
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39 ‘Over Philips van Leiden’, p. 132-135 [‘Inleiding’, p. xxxvi-xl].
40 ‘Over Philips van Leiden’, p. 136 [‘Inleiding’, p. xl].
41 ‘Over Philips van Leiden’, p. 137-138 [‘Inleiding’, p. xli-xliii].
42 ‘Over Philips van Leiden’, p. 139 [‘Inleiding’, p. xliii].
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dit kader haalt hij onder andere een passage aan waarnaar Philips zelf herhaaldelijk ver-
wijst in de rest van zijn werk: rescripta impetrata in fraudem devotionis et reipublicae
non valent ipso iure; nam literae gratiosae et privilegia commodis publicis et statutis ne-
cessitatibus non possunt obsistere. Omdat Fruin de editie van de Cura uit 1701 gebruikt
verwijst hij niet naar de casus in Philips’ werk, maar naar paginanummers. Het gaat hier
echter om een sleutelpassage in Philips’ werk, opgenomen in casus 5. Fruin vermeldt
niet dat Philips deze wijsheid ontleent aan het Romeinse recht (C.X,16,7).43 Hij inter-
preteert Philips’ uitspraken als ‘rechten gaan boven voorrechten’.44

Fruin gaat vervolgens in op de hiervoor al aangehaalde observatie van Hugo de
Groot, dat volgens Philips van Leiden de graaf wel van zijn eigen rechten, maar niet van
de rechten van het land afstand mag doen. ‘Philips van Leiden kent zulk een onder-
scheid niet’, aldus Fruin. Alles wat deel uitmaakt van het vorstelijke domein mag niet
worden verveemd, schrijft hij. Giften ‘kunnen te allen tijde door den graaf, die ze ge-
schonken heeft, of door een zijner opvolgers terug worden geëischt’. Volgens Fruin
moet de vorst de belangen van de fiscus vooral verdedigen ‘tegenover de grooten’. Zij
zijn ‘de steunpilaren van het leenstelsel, de vrienden van het behoud’. Tegen hen keer-
de zich de partij die met Willem v aan het bestuur was gekomen, ‘grootendeels uit de
poorters bestaande, met eenige klerken en legisten aan het hoofd’. Opnieuw veronder-
stelt Fruin dat Philips van Leiden in deze tijd is opgenomen in de grafelijke raad ‘om de
nieuwe regeering met de wijsheid der Romeinsche juristen voor te lichten’.45 Hij haalt
de Cura aan om te betogen dat Philips de staf breekt ‘over het geheele leenstelsel’. Hij
illustreert dit met voorbeelden uit de Cura, die betrekking hebben op de verbeurdver-
klaring van lenen na de machtsovername door Willem V. Fruin gaat in dit verband ook
in op Philips’ weerzin tegen het omzetten van ‘kwade lenen’ in ‘goede lenen’. Het gaat
hier om lenen, die bij gebrek aan mannelijke nakomelingen aan de graaf moeten verval-
len, maar die bij wijze van gunst toch aan een erfdochter worden gelaten. ‘Een doorn in
het oog zijn verder de sterkten en kasteelen, waarin het leenstelsel nestelt. De vorst is
verplicht, ze zoo veel mogelijk te vernielen en te slechten’, schrijft Fruin. Hij signaleert
ook dat Philips pleit voor kastelen aan de grenzen, ter verdediging van het land, en dat
deze onmiddellijk in bezit van de vorst moeten zijn.46

Verder wijst hij op Philips’ pleidooien om in plaats van hoge edelen vooral deskun-
digen op te nemen in de grafelijke raad. Philips stelt eisen aan het functioneren van
raadsleden en Fruin meent dat hij daarmee vooruitloopt op ‘de leer van de onschend-
baarheid van den vorst en van de verantwoordelijkheid der ministers’. Hij wijst ook op
de grote waarde die Philips hecht aan formaliteiten. Officiële stukken moeten getekend
worden door de notarius die ze opmaakt, door twee of drie raden en door de kanselier.
Alle stukken moeten bewaard worden in een archief. Fruin gaat verder in op Philips’
pleidooi voor een professionele rechtspraak onder verantwoordelijkheid van de graaf.
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43 Zie hoofdstuk 1,4.
44 ‘Over Philips van Leiden’, p. 139 [‘Inleiding’, p. xliii].
45 ‘Over Philips van Leiden’, p. 140-141 [‘Inleiding’, p. xliv-xlvi]. In werkelijkheid heeft Philips van

Leiden nooit deel uitgemaakt van de grafelijke raad. Zie hoofdstuk 6.5.2.
46 ‘Over Philips van Leiden’, p. 141-145 [‘Inleiding’, p. xlvi-xlix]. Het slechten van de kastelen heeft

mogelijk betrekking op de belegering van kastelen van aanhangers van Margareta door de aanhangers
van Willem v. Zie hiervoor Brokken, Het ontstaan, p. 90-100.
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Philips waarschuwt voor de situatie in Zeeland, waar men zijn zaken bij voorkeur voor
de geestelijke rechtbanken brengt. Deze opmerking ‘doet ons een diepen blik slaan in
het maatschappelijk leven van den tijd’, aldus Fruin. ‘De kerk, in het bezit van geleerd-
heid en wetenschap, deed alles met beter inzicht, met meer beleid, dan de staat.’ Fruin
beschrijft verder dat volgens Philips de vorst voor alle ingezetenen open moet staan als
hoogste rechter. In deCurawordt het privilege gelaakt, aan veel steden verleend, dat het
oordeel van schepenen door niemand zal worden tegengesproken. Ook richt Philips
zich tegen baljuwen en rentmeesters, van wie de vorst financieel afhankelijk is of die hun
eigen gewin najagen.47

‘Gelijke bescherming van alle onderzaten, kleine en groote, onder een vorst, die door
eigen gekozen, afzetbare beambten regeert en bestuurt, zietdaar het ideaal, dat de schrij-
ver voor oogen heeft’, concludeert Fruin. Hij signaleert dat Philips zich ontpopt tot
voorvechter van de geestelijkheid, maar ook bepleit dat deze haar steentje bijdraagt in
tijden van nood. Dan moeten ook geestelijken belasting betalen. In het algemeen keert
Philips zich tegen onrechtmatig gewin door de kerk. ‘Hij is het niet met Goethe eens,
dat de kerk alleen gestolen goed verteren kan’, schrijft Fruin. De historicus gaat uitge-
breid in op Philips’ visie op de adel. De middeleeuwse jurist vindt dat deze zich moet
beperken tot het krijgsbedrijf en zich verre moet houden van bestuurstaken. Fruin wijst
op Philips’ betoog dat naast geboorte ook wetenschap en deugd iemand tot een edel
mens kunnen maken. ‘Zo spreekt geen oprecht vriend van den adel’, meent hij. ‘Wie
deugd en wetenschap aan geboorte gelijk stelt, is in zijn hart voor de gelijkheid van alle
menschen.’ Fruin stelt vast dat Philips zelf behoort tot de deftige burgerklasse, ‘tot den
derden stand’, en van zijn sympathie voor deze stedelijke bevolkingsgroep getuigt. Aan
de beveiliging van de steden, door de bouw van muren, moet iedereen meewerken. ‘Ac-
cijnsen, in de plaats van schot, zijn daarom aan te bevelen, omdat dan allen, die zich in
de stad ophouden, meêbetalen aan het onderhoud van hetgeen hen beveiligt’, aldus
Fruin. ‘Ziet daar het groote argument, waarmeê de consumptie-belasting thans nog
wordt verdedigd, misschien voor de eerste maal gebruikt.’ Fruin signaleert echter ook
dat volgens Philips de fiscus geen schade mag lijden van aan steden verleende privileges.
In de Cura wordt het recht van de graaf verdedigd om schout en schepenen te kiezen,
zodat de vorst invloed houdt op het stadsbestuur.48

‘Als een echt Hollander is Van Leiden voor handelsvrijheid’, schrijft Fruin. Hij wijst
op Philips’ afkeuring van de gilden maar signaleert ook dat hij geen bezwaar maakt te-
gen een monopolie ten bate van de fiscus. ‘Wat den vorst verrijkt, is gewenscht, al strijdt
het ook tegen andere belangen, en tegen de beginsels der oeconomie.’ Fruin verklaart
Philips’ afkeer van gilden uit het feit dat de schrijver van de Cura een ‘burger-aristo-
craat’ is, die meent dat ‘de deftigste burgers de regeering zullen uitmaken’. Gilden zijn
opgericht om ‘de lagere klasse der stadsbevolking door samenwerking gehalte en in-
vloed te verschaffen’. De historicus signaleert ook dat Philips zich keert tegen ‘vrome
geestelijke gilden’ en meent dat ‘alle corporaties’ gevaarlijk zijn. ‘Jegens de onvrijen is
Van Leiden hard’, stelt Fruin vast. ‘Zij behooren bij den grond, dien zij bebouwen. Liet
men hen vrij, zij zouden wegtrekken, en de akkers woest laten liggen.’ Fruin verbaast
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zich over Philips’ mening dat vrijheid niet te koop is (libertatum rem inaestimabilem).
‘In Frankrijk was reeds jaren te voren, in een koninklijke ordonnantie van 1311, een an-
dere leer gepredikt: “ieder mensch, die naar het beeld van onzen Heer geschapen is,
moet van nature vrij zijn”. Ook hierin hadden wij gaarne onzen auteur het stelsel van
het land zijner voorliefde hooren aanbevelen’, aldus Fruin.49

Concluderend stelt hij vast dat in Philips’ tractaat ‘het stelsel der Kabeljauwsche
staatspartij’ ligt opgesloten. Deze leer ‘voldeed volkomen aan de behoeften der toen-
malige maatschappij’. Daarin ziet Fruin ‘de groote waarde’ van deCura. ‘Het zijn geen
bloote bespiegelingen van een wijsgeer, die er ons verkondigd worden; het is de levens-
wijsheid van een sterk bewogen, van een revolutionairen tijd, die er in spreekt.’50

1.4 Hans Wilfert: utilitas reipublicae als richtsnoer

Een invloedrijke beschouwing over Philips van Leiden wordt in 1925 geschreven door
de Duitser Hans Wilfert.51 Hij plaatst Philips van Leiden in het historische proces van
de overgang van de middeleeuwse naar de moderne staat, volgens hem begonnen in de
13de eeuw. Deze beweging komt volgens hem van onderop, wordt aanvankelijk door
geen enkel idee gedragen, vergroeit met de ‘ideenschweren’ oude instellingen sacerdoti-
um en imperium en groeit uit tot het nieuwe idee van de staat zonder meer. Wilfert
noemt de Cura een ‘poging tot staatsrechtsleer’, vermengd met een vorstenspiegel. Het
tractaat geeft volgens hem een goed inzicht in de verhoudingen in het middeleeuwse
Holland, ‘hoe ze waren en hoe ze, naar de mening van een theoreticus en ook naar de
wens van de landsheer zouden moeten zijn’.52

Wilfert schetst kort leven en werken van Philips van Leiden, gaat in op diens biblio-
theek en signaleert dat ‘grote tractaten’ van geleerden als Marsilius de Padua en Guil-
helmus de Ockham daarin ontbreken. Hij betwijfelt niet dat Philips hun werk in Parijs
en Orléans heeft leren kennen, maar acht het tekenend voor diens persoonlijke instel-
ling dat hij deze ‘uit grote tegenstellingen voortgekomen’ werken niet benut. Philips is
geen ‘vechter’, maar in zijn denken en werken jurist, stelt Wilfert vast. Hij baseert zich
voor zijn werk op het Romeinse en canonieke recht en gebruikt daarnaast – ‘meer als
randversiering voor morele en algemene beschouwingen’ – citaten uit de Bijbel en van
klassieken. Volgens Wilfert zijn ze grotendeels ontleend aan één verzamelwerk, Pro-
verbia philosophorum, dat in de inventaris van Philips’ bibliotheek is opgenomen. Wil-
fert waarschuwt dat de Cura geen systematisch opgebouwd werk is, zoals de Defensor
pacis van Marsilius. De lezer moet zelf het stelsel van Philips uit de ‘vermoeiende’ mid-
deleeuwse vorm van het tractaat distilleren.53
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49 ‘Over Philips van Leiden’, p. 156-159 [‘Inleiding’, p. lxi-lxiii].
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Het Romeinse recht is voor Philips slechts hulpmiddel, betoogt Wilfert. Dat recht
heeft in de praktijk van de middeleeuwen nauwelijks een rol gespeeld bij het bevorde-
ren van centralistische tendenzen. Voorbeelden voor die ontwikkeling naar een centraal
gezag vindt Philips wel in naburige landen als Frankrijk en Engeland. Het Romeinse
recht heeft hij nodig om een wettelijke basis te geven aan het versterken van het gezag
van de Hollandse graaf. Hij gebruikt het Romeinse recht om te bewijzen dat elke vorst
keizer is in zijn eigen land. Die vorsten hebben weliswaar geen recht op de keizerlijke
waardigheid, maar wel op regeringsmacht. Daarmee maakt Philips volgens Wilfert een
vorstendom onafhankelijk, vooral van het Imperium. Hij meent dat Philips op Holland
toepast wat een halve eeuw eerder Franse juristen hebben betoogd ten behoeve van hun
eigen land en koning.54

Het draaipunt van Philips’ ‘staatsopvatting’ is volgens Wilfert de utilitas reipublicae,
overeenkomend met wat medio 16de eeuw de ragione di stato of Staatsräson wordt ge-
noemd. Bij Philips is het allemaal nog niet zo duidelijk als later bij Macchiavelli, aldus
Wilfert, maar duidelijk genoeg: met de utilitas reipublicae brengt Philips de wil van de
staat tot uitdrukking. Hij onderscheidt zich daarmee van zijn tijdgenoot Baldus, die
ontkent dat de staat een wil heeft. Bij Philips moet de wil van de staat bij alle regerings-
handelen als richtsnoer dienen. Hij kent de vorst verstrekkende bevoegdheden toe om
in het belang van de staat te handelen. Hij mag bijzondere inspanningen van de inwo-
ners verlangen, ingrijpen in eigendomsrechten en voor de staat schadelijke privileges
herroepen. Wilfert wijst erop dat Philips’ pleidooi voor het herroepen van privileges
ook door de glossatoren is gevoerd, maar slechts zelden is overgenomen in ‘de staats-
theoretische literatuur’. Uitzonderingen zijn volgens hem deDisputatio inter militem et
clericum en de Somnium Viridarii, twee Franse tractaten.55 Het behoud van de staat ligt
in handen van de vorst, zegt Wilfert, en daarom moet deze machtig, rijk en spaarzaam
zijn. Hierbij verwijst hij naar casus 1,7 van de Cura. Hij legt een verband met het al-
leenbeschikkingsrecht van de vorst over de hoogheidsrechten, de regalia. Deze zijn on-
vervreemdbaar; zij zijn het belangrijkste teken van heerschappij en hoogheid. Als de
vorst ze vervreemdt of opsplitst, gaat de staat zijn teloorgang tegemoet. Het gaat om de
rechten op de munt, tollen, bossen, zout en waterwegen, op de defensie, het oude graaf-
schapsrecht op de hoge jurisdictie (‘merum imperium cum suis attinentiis’) en het nieu-
we, algemene territoriale recht op bede met de speciaal door Philips geformuleerde eis
dat de landsheer ook de hoogte daarvan kan vaststellen. In wezen zijn het dezelfde rech-
ten ‘welke ook de Duitse koning bezat’. In het middeleeuwse keizerrijk werden ze niet
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54 Philipp von Leyden, p. 10-12.
55 De auteur van de Disputatio inter clericum et militem is onbekend. Het werk dateert uit het begin van

de 14de eeuw en is uitgegeven door M. Goldast in zijn verzamelwerk Monarchia (deel i), oorspronke-
lijk uitgegeven in Frankfurt in 1611 en herdrukt in 1668.Het tractaat is te kenschetsen als ‘geleerde pro-
paganda’, bedoeld ter versterking van het Franse koningschap. Het voert onder andere aan dat een
vorst verleende privileges kan herroepen, als deze de respublica schaden. De Somnium Viridarii, ge-
schreven door Évrart de Trémaugon, verschijnt in 1376. Kort daarna wordt dit werk in het Frans ver-
taald als Songe du Vergier. Het staat op een hoger plan dan deDisputatio en bevat argumenten ter ver-
dediging van het leerstuk van de onvervreemdbaarheid van nationaal erfgoed. Het is eveneens
uitgegeven in Monarchia (deel i). Voor details zie Ullmann, Law and Politics, p. 260 en 291-292,
Geurts, Overzicht, p. 30 en Arabeyre, Dictionaire historique, p. 750-751.
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als onvervreemdbaar beschouwd, zodat ze allengs in de handen van territoriale heren
waren overgegaan, die ze zorgvuldig bij elkaar trachtten te houden, betoogtWilfert. Hij
mist in Philips’ opsomming de aanspraak op enigerlei staatsbevoegdheid jegens kerke-
lijke instellingen, terwijl die tegen het eind van de 13de eeuw toch tamelijk vaak voor-
kwamen. De reden voor Philips’ zwijgen ligt volgens Wilfert in zijn dubbelrol als advi-
seur van de landsheer en als geestelijke. Een ‘zekere inconsequentie’, oordeelt Wilfert,
‘die hij ook elders toont’.56

Hij mist in de Cura ook een fundamentele beschouwing over het leenstelsel en wijt
dit aan ‘tweespalt tussen de feitelijke verhoudingen en de Romeinsrechtelijke theorie’.
In de 14de eeuw is het leenstelsel nog wijdverbreid, terwijl de strijd ertegen al gaande is.
Philips raakt wel aan de kwestie, signaleert Wilfert. Bijvoorbeeld als hij ‘de oude regel
verdedigt dat lenen bij het ontbreken van mannelijke erfgenamen aan de vorst verval-
len’. Of als hij eist dat kastelen aan de grenzen onmiddellijk in handen van de vorst zijn.
Philips bepleit ook een modern, staand leger in plaats van een feodaal ridderleger.57

In de kiem is bij Philips het idee van de staatssoevereiniteit aanwezig, meent Wilfert,
en wel in een omvang die wellicht uniek is. Philips werkt voortdurend met begrippen
als utilitas reipublicae, salus reipublicae, ius publicum en fiscus. Dat doen meer middel-
eeuwers, maar bij Philips schuilt achter dat alles de onpersoonlijke staat met een wil,
schrijft Wilfert. De vorst handelt namens deze door middel van de regalia en kan zich
daarvan niet ontdoen, omdat de staat erop berust. ‘Daarin klinkt al een eerste geluid
over de positie van de heerser als staatsorgaan’, aldus Wilfert. Elke privaatrechtelijke,
patrimoniale aanspraak van de vorst op de staat is volgens hem hiermee uitgesloten. Hij
stelt vast dat de vorst in de middeleeuwen ook volgens de heersende opvatting werd ge-
zien als drager van een ambt, maar dat ambt stamde van God en gaf de drager ervan een
positie boven de gemeenschap. Bij Philips daarentegen is het ambt verbonden aan de
staat en staan vorst en gemeenschap als eenheid onder het staatsbegrip. Wilfert ken-
schetst de schrijver van deCura niet zozeer als een aanhanger van de absolute vorst, als
wel van de absolute staat. De vorst is weliswaar niet gebonden aan de wet (princeps le-
gibus solutus est), maar zijn wil moet wel overeenstemmen met het geschreven recht. In
dit verband noemt Wilfert de vele raadgevingen van Philips voor het optreden van de
vorst, die de Cura deels het karakter van een vorstenspiegel geven.58

Philips gaat niet zo ver zijn graaf het recht te geven de voorschriften van het Corpus
iuris civilis te wijzigen, een recht dat de Franse koningen wel voor zichzelf opeisen. Hij
vindt wel dat de graaf zelf wetgeving ten behoeve van land en steden kan uitvaardigen.
Wilfert signaleert dat Philips steeds onderscheidt tussen leges (het Romeinse recht) en
statuta (landrechten). De Duitse auteur tekent hierbij aan dat de Hollandse steden tot
het einde der 14de eeuw bij lange na niet de betekenis hadden van bijvoorbeeld Vlaamse
steden. De Hollandse steden waren volgens hem ‘landsheerlijke steden’, zodat Philips
de graaf kon neerzetten als wetgever van ook de steden. Wilfert mist bij Philips theore-
tische beschouwingen over de standen. ‘Dat ze bestonden en handelend optraden staat
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56 Philipp von Leyden, p. 13-16.
57 Philipp von Leyden, p. 16-18.
58 Philipp von Leyden, p. 19-22.
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bij Philips zelf’, tekent hij aan.59 Volgens Wilfert passen standen niet in Philips’ opvat-
tingen over de staat, evenmin als het leenstelsel. Hij tracht immers het dualisme van de
standenstaat uit te bannen. Toch had hij er beschouwingen aan moeten wijden, meent
Wilfert.60

Philips pleit volgens hem voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van de onder-
danen. Het zou te ver gaan in deCura een pleidooi voor de volkssoevereiniteit te lezen,
maar dat aan het volk grote betekenis toekomt staat voorWilfert vast.Hij leest het in op-
vattingen van Philips over de noodzaakwaterverontreiniging tegen te gaan, artsen aan te
stellen en voorschriften uit te vaardigen ter bevordering van de veiligheid in steden. Ver-
der dient gezorgd te worden voor goed onderwijs, voor ziekenhuizen en voor toezicht
op de bebouwing in steden. ‘Een geheel nieuw terrein’, oordeelt Wilfert over dit laatste.
Hij signaleert dat Philips zich voor zijn ideeën over staatkundige vernieuwing bij voor-
keur op de steden richt.Wilfert acht het onmogelijk uit de ‘verspreide opmerkingen’ van
Philips een complete reconstructie te maken van het bestuurssysteem dat hem voor ogen
staat. De jurist uit Leiden schrijft meer over bepaalde beambten dan over hun ambt, meer
over ambtelijke misdragingen dan over ambtelijke taken. Niettemin doetWilfert een po-
ging en schetst op basis van deCura het bestuurssysteem van hetmiddeleeuwseHolland.
Centraal daarin staan de graaf en zijn raad. Philips wil dat deze laatste bij voorkeur is sa-
mengesteld uit deskundigen, terwijl in werkelijkheid hoge edelen er de dienst uitmaken.
Wilfert krijgt uit deCura de indruk dat de raad fungeert als plaatsvervanger van de vorst.
Hij signaleert ook dat volgens Philips het personeel van de grafelijke kanselarij juridisch
geschooldmoet zijn. Verder wijst hij op de schatkistbewaarder, die door Philips privatus
thesauriuswordt genoemd, hoewel hij zowel publieke als private gelden beheert. Wilfert
leidt daaruit af dat er nog geen scheiding bestond tussen de fiscus en het particuliere ver-
mogen vande vorst.Hijmistmededelingen in deCura over een opperste gerechtshof aan
het grafelijke hof, dat volgens hem zeker bestond. Hij gaat in op de eisen die Philips stelt
aan beambten. Zij moeten bezoldigd zijn, tijdelijk aangesteld, afzetbaar en onmiddellijk
verantwoording schuldig zijn aan de vorst. In dit verband wijst Wilfert ook op Philips’
afkeer van de gilden in het bestuur. Beambten moeten zelf hun ambt vervullen en geen
plaatsvervangers benoemen. Na afloop van hun ambtstijd moeten zij nog vijftig dagen
beschikbaar zijn om burgers de gelegenheid te geven hun beklag te doen over de ambts-
uitoefening.61

Wilfert probeert zich op basis van Philips’ mededelingen een beeld te vormen van de
functies van de baljuw en slaagt daar niet volledig in. Hij ‘schijnt’ rechter en belasting-
gaarder te zijn, maar naast hem bestaan ook ‘zelfstandige rechters’. Wilfert noemt
Philips’ eis dat rechters het Romeinse recht en het landsrecht moeten kennen. Als de
baljuw niet juridisch geschoold is, moet hem een jurist ter ondersteuning worden toe-
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59 Wilfert verwijst hierbij naar casus 45,53, waar Philips melding maakt van overleg van graaf Willem v
met steden en edelen. Het betreft hier echter een gelegenheidscoalitie ten tijde van Willems strubbe-
lingen met zijn moeder Margareta. In werkelijkheid was er van echte standen in Holland nog geen
sprake.

60 Philipp von Leyden, p. 22-24.
61 Philipp von Leyden, p. 25-31. Voor de periode van vijftig dagen waarin beambten zich beschikbaar

moeten houden voor klachten van burgers verwijst Wilfert foutief naar casus 42,8 e.v. in deCura. Phi-
lips behandelt deze kwestie in casus 48,8 e.v.
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gewezen. Verder pleit Philips voor de aanstelling van een geleerde jurist in elke stad. De
traditionele rechtszitting, waarin de gemeente onder leiding van een rechter ‘het oordeel
vindt’ wekt bij Philips ‘hoofdschudden’ op. Wilfert stelt vast dat Philips de vorst het
gratierecht toekent, oorspronkelijk onbekend in de middeleeuwen en onder Romeins-
rechtelijke invoed geïntroduceerd in Frankrijk. Hij signaleert ook dat Philips niet rept
van een differentiëring van gerechten naar standen en veronderstelt dat deze niet past in
zijn visie op de staat. Kort bespreekt hij het bestuur van de steden, waarbij hij nogmaals
wijst op Philips’ afkeer van gilden. Vervolgens bespreekt hij Philips’ visie op de positie
van vrouwen en boeren in de samenleving.62

Wilfert gaat in op de plichten die onderdanen volgens Philips hebben in het landsbe-
lang. Deze persoonlijke verplichtingen zijn algemeen en vrijstelling ervan door middel
van privileges is uitgesloten. Iedereen moet weten dat hij met deze verplichtingen ook
zijn eigenbelang dient, omdat ze in het publieke belang worden uitgeoefend. Het gaat
om zaken als het bijdragen aan de bouw van stadsmuren en het onderhoud van wegen,
havens en waterwegen. Daarnaast zijn de onderdanen belastingplichtig. Wilfert ver-
meldt Philips’ opvatting dat bij bijzondere belastingen, bijvoorbeeld in oorlogstijd, de
geestelijkheid ook haar steentje moet bijdragen. Deze visie huldigde eerder Philips de
Schone in Frankrijk. Tegenover deze plichten van de burgers staan rechten. Zij dienen
verschoond te blijven van willekeur van de zijde van de vorst en zijn beambten (‘de la-
tere mensenrechten’, merkt Wilfert op). Daarnaast eist Philips volledige vrijheid van
testamentaire beschikkingen, het appelrecht in rechtszaken voor alle onderdanen en het
respecteren van verworven rechten, voorzover deze het publiek belang niet schaden.
Wilfert gaat apart in op de rechten die de kerk volgens Philips jegens de staat heeft. Hij
stelt vast dat de staat volgens deCuraweliswaar niet ondergeschikt is aan de kerk, maar
dat de kerk toch een eigen rol speelt in de samenleving. Hier komt volgens Wilfert in
praktische zin de onvolkomenheid van het staatsbegrip tot uitdrukking.63

In zijn conclusies stelt Wilfert dat Philips’ beschouwingen op zichzelf genomen over
het algemeen niet nieuw zijn. Nieuw is wel dat zij in hun samenhang naar de vestiging
van de staat wijzen. Wilfert wenst Philips niet gelijk te stellen aan tijdgenoten als Mar-
silius de Padua en Guilhelmus de Ockham, maar vindt wel dat hij vooruitloopt op de
werken van Macchiavelli en Bodin. Philips vertegenwoordigt voor Wilfert ‘een verlicht
absolutisme in middeleeuwse vormen’.64

1.5 Wilhelm Berges: uitbannen privaatrechtelijke staatsvoorstellingen

‘Een nuchtere jurist.’ Zo noemt de Duitser Wilhelm Berges in zijn boek Die Fürsten-
spiegel des hohen und späten Mittelalters Philips van Leiden.65 Berges’ werk verschijnt
in 1938 en behandelt uitgebreid het genre van de vorstenspiegels, de in de middeleeu-
wen geschreven adviesboeken voor vorsten. Ook Philips’Cura hoort volgens Berges in
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62 Philipp von Leyden, p. 31-35.
63 Philipp von Leyden, p. 36-40.
64 Philipp von Leyden, p. 41-42.
65 W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Leipzig 1938. Verschenen in de Mo-

numenta Germaniae Historica, Schriften, ii. De aangehaalde typering staat op p. 109.
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dit genre thuis, al ziet hij allerminst over het hoofd dat het karakter van het werk voor-
al juridisch is. ‘Philips van Leiden wijdt een levenswerk aan het uitbannen van alle pri-
vaatrechtelijke staatsvoorstellingen’, stelt Berges vast.66 Hij rekent Philips tot de juris-
ten zoals zij werkten als klerk in de Siciliaanse staat, in Italiaanse stadstaten en in het
Frankrijk van Philips de Schone en die ‘zowel door theoretisch onderzoek als door
praktisch politiek werk het type van de vroege nationale staat hielpen scheppen’. Ber-
ges ziet in Philips een vroege vertegenwoordiger ‘van het Nederlandse burgerdom’.67

Voor zijn bespreking van Philips’ Cura68 baseert hij zich op de editie van Fruin-Mol-
huysen uit 1915, op Fruins inleiding daarbij en op Wilferts werk. Hij verzet zich tegen
Fruins opvatting dat Philips niet tot zijn inzichten is gekomen langs de door hem ge-
hanteerde weg van het bespreken van Romeinsrechtelijke casus. Philips’ politieke ge-
dachtesysteem is werkelijk door een levenslang analytisch onderzoek van praktische
staatsrechtelijke gevallen langs de in die tijd gebruikelijke juridische methode gegroeid,
meent Berges.69 Om dat te illustreren gaat hij uitgebreid in op casus 37 uit de Cura,
waarin Philips aan de hand van Romeins keizerlijk recht beargumenteert waarom hij te-
gen de beslissingsmacht van gilden in Holland is.70

Berges heeft enige moeite met een ‘bijzondere tweeslachtigheid’ in Philips’ werk. Zo
signaleert hij dat volgens Philips het recht veranderlijk is naar tijd en plaats. Des te ver-
bazingwekkender vindt hij het pleidooi van onze jurist voor het vasthouden aan de op-
vattingen van voorouders. Hij houdt het erop dat het argument van de veranderlijkheid
gericht is aan het adres van de ‘natuurfilosofen’, van wie Philips niets moet hebben als
het om het oplossen van praktische kwesties gaat. Philips zweert bij het Romeinse recht
en het canonieke recht, dat hij van goddelijke herkomst acht. De twee ware autoriteiten
op aarde zijn de paus en de keizer, beiden lex animata in terris. Deze twee zijn in deware
zin van het woord princeps, al kan een lagere vorst in zijn eigen land ook princeps wor-
den genoemd.71

Philips heeft zijnCura volgens Berges geschreven in opdracht van graafWillem v. De
‘energieke’ Willem iii had zulke zwakke opvolgers gehad, dat edelen hun kans schoon
zagen het graafschap onderling zo ongeveer te verdelen. Het was aan de vorst deze si-
tuatie te herroepen en aan Philips om in het ruimere kader van een vorstenspiegel het re-
vocatierecht juridisch te onderbouwen. In dit verband wijst Berges ook op de fabel in
de Prooemium van de Cura, waarin een dierenrijk in grote verwarring wordt ge-
schetst.72 Hij wijst erop dat hier geen sprake is van een typischHollands probleem,maar
van een voor de 14de eeuw kenmerkend probleem, samenhangend met de botsing van de
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66 Berges, Die Fürstenspiegel, p. 279.
67 Die Fürstenspiegel, p. 249.
68 Deze bespreking vormt een apart onderdeel van zijn werk, opgenomen in het tweede deel: Analysen

ausgewählter Fürstenspiegel. Philips’ Cura komt aan bod op p. 249-266.
69 Die Fürstenspiegel, p. 250.
70 Die Fürstenspiegel, p. 250-252. Berges zelf verwijst niet naar de nummers van de casus, maar naar pa-

ginanummers in de editie Fruin-Molhuysen.
71 Die Fürstenspiegel, p. 253-254.
72 Die Fürstenspiegel, p. 255-256. Voor de middeleeuwse geschiedenis van het graafschap Holland ver-

wijst Berges naar P.J. Blok, Geschichte der Niederlande, Gotha 1905 en naar Gosses-Japikse, Hand-
boek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland, ’s-Gravenhage 1920. De naam van dit laatste
werk en van één van de auteurs wordt door Berges fout gespeld.
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opkomende ‘nationale’ staat en het bestaande leenstelsel. Vorsten hebben in die tijd zo-
veel van hun regalia verloren, ‘dat hun geringe macht alleen nog steunde op particulier
bezit’. Volgens Berges zijn ‘tol-, wegen- en waterrechten, ja zelfs muntrechten in priva-
te handen’. De staat heeft geen directe greep meer op de burgers en moet de omweg be-
wandelen van de vazalliteit. Geestelijken trachten zich te onttrekken aan het wereldlij-
ke gezag, steden komen op en boeren geraken in de macht van de adel. Ordo rerum
turbatus est, verzucht Philips van Leiden daarom. Hij maakt melding van een corrupt
ambtenarenapparaat en pleit krachtig voor een herschikking van zaken zodat iedereen
datgene krijgt wat het zijne is. Daarbij moet het goddelijke plan worden gevolgd zoals
dat zijn beslag heeft gekregen in de keizerlijke ordening en dat bedoeld is om het alge-
mene welzijn te garanderen, aldus Berges over Philips’ opvattingen. De ‘kosmische ordo
rerum’ moet zich weerspiegelen in een ‘in de wet vastgelegde ordo rerum’.73

Dit voert de Duitse auteur naar Philips’ sleutelzin dat de vorst bepaalde rechten heeft
waarvan hij geen afstand kan doen opdat de staat bewaard blijve. Voor zo’n staat is re-
ligie nodig, een machtige regering, gerechtigheid, bloeiende steden, een gezond familie-
leven, een onverzwakt leger en de vrijheid van boeren, zo somt Berges op. Hij behan-
delt in kort bestek wat Philips in de Cura schrijft over deze zaken. Vervolgens gaat hij
in op ‘de speciale vorstenethiek’ in de Cura. Hij signaleert dat Philips de hoofdlijnen
hiervan afleidt uit zijn ‘staatsrechtsleer’. Volgens Berges hebben filosofische overwe-
gingen bij Philips uitsluitend betrekking op de vorst als private persoon. De vorst als
persona publica dient zich echter te richten op het recht. Philips ziet de vorst als zwaar-
gewicht binnen een staatsapparaat van geschoolde ambtenaren. De bevolking dient di-
rect onder dit centrale gezag te zijn gesteld en niet via feodale tussenpersonen. Berges
wijst tot slot ook op het accent dat Philips legt op een ordelijke registratie van officiële
stukken en een goed financieel beheer.74

Berges trekt een vergelijking tussen Philips’ opvattingen en die in de Konungs Skugg-
sjá, een Noorse vorstenspiegel uit omstreeks 1260. De schrijver van het Noorse werk
moet volgens hem een geestelijke geweest zijn, vertrouwd met het hofleven. Hij schrijft
onder andere dat zowel de koning als de bisschop geen eigenaar is in die zin dat hij van het
zijne iets kan weggeven. Berges verwijst naar Philips’ opvatting hierover in casus 1,7.75

1.6 Jan Romein: erflater van het burgerdom

In 1938 verschijnt de eerste druk van Erflaters van onze beschaving van de historici Jan
en Annie Romein. Het boek is talloze malen herdrukt en is herzien in 1956 (7de druk) en
in 1971 (9de druk). Aan de eerste herziening werkte Jan Romein nogmee, de tweede werd
na zijn overlijden uitgevoerd door Annie Romein alleen. Het boek bevat 36 portretten
vanNederlandse gestalten uit zes eeuwen, zoals de ondertitel luidt.Het eerste portret, ge-
schreven door Jan Romein, is getiteld Filips van Leiden. De eerste regent.76 Romein kiest
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74 Die Fürstenspiegel, p. 260-265.
75 Die Fürstenspiegel, p. 185.
76 J. Romein, ‘Filips van Leiden. De eerste regent’ in J. en A. Romein, Erflaters van onze beschaving. Ne-
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ervoor de portrettengalerij te beginnen met Philips van Leiden omdat die ‘de burgerijen
der steden zag als de eigenlijke dragers van deNederlandse, voor hemnogHollandse staat
en beschaving’.Het burgerlijk karakter is het kenmerk bij uitstek van deNederlandse be-
schaving, meent Romein. Hij schetst Philips als een lid van de burgerij van het middel-
eeuwse Leiden, ‘een zeer zelfstandige burgerij onder leiding van enkele regerende ge-
slachten die zich maar niet schikken wilden in het gezag van de op de Burcht tronende
burggraven uit het aloude geslacht van Wassenaer’. Op ongeveer 20-jarige leeftijd, in
1345, gaat Philips Romeins recht studeren inOrléans, zo beschrijft Romein. Hij ‘zoog er
gretig de theorie omtrent de absolute vorstenmacht in die we gelijk mogen stellen, zoals
we nog zullen zien, aan een vermeerdering van de staatsmacht ten koste van de privilege-
jacht der steden en vooral van de eigengereidheid van de feodale adel’.77

Romein schetst de historische werkelijkheid waar Philips volgens hemmee te maken
krijgt na terugkeer uit Orléans: de Hoekse en Kabeljauwse twisten, het verbond van
graaf Willem v met de Kabeljauwse partij en zijn belofte ‘niets van het grafelijk domein
duurzaam of zelfs tijdelijk te vervreemden’ zonder goedkeuring van ‘zijn raad van nu
Kabeljauwse edelen en steden’. In dienst van graaf Willem komt Philips voor op ‘een
lijst van 1354’ als dragende, met tien anderen, de grafelijke livrei. ‘Tot zijn dood toe zal
hij dit gewaad, een erekledij voor hem, blijven dragen.’ Romein tekent Philips als lid van
‘een echte ambtenarenstand’ met een rechtspositie. Tijdens een ziekte tussen september
en december 1355 ontvangt hij een uitkering.78

Romein acht het ‘zeker niet onmogelijk’ dat tijdens dit ziekbed, ‘waarschijnlijk op
een wenk van de graaf’ het plan gerijpt is om De cura reipublicae et sorte principantis te
schrijven. Hij beschrijft hoe Philips zijn leven lang aan dit werk is ‘blijven vijlen en scha-
ven’, maar dat het niettemin op een moderne lezer een rommelige indruk maakt. Hij
wijst in dit verband op het beperkte aantal boeken dat middeleeuwse geleerden ter be-
schikking stond. Romein schat dat tussen de jaren 500 en 1500 ‘in ons land evenveel
boeken geschreven zijn als tegenwoordig in één jaar’. Hij gaat daarbij in op de voor die
tijd omvangrijke bibliotheek van Philips van Leiden en meldt dat deze bestond uit
‘drieënzeventig nummers’.79

Romein behandelt de dialectischemethode van het middeleeuwse geleerde denken en
het grote belang dat daarbij gehecht werd aan autoritaire uitspraken. Hij behandelt bij
wijze van voorbeeld casus 37 uit de Cura over de gilden en hun monopolies. ‘We kon-
den al wel vermoeden dat Filips, als aanhanger van de Kabeljauwen, geen vriend dezer
corporaties zou zijn die het, met name in Leiden, het stadsbestuur vaak genoeg lastig
maakten.’ De gildenleden leveren hun arbeid slechts tegen een door hen onderling over-
eengekomen loon, aldus Romeins interpretatie van Philips, en laten zich in deze privi-
leges bevestigen als er een nieuwe vorst komt. ‘De vraag is nu: wat is hier recht? De kei-
zer (Justinianus) antwoordt – en dan volgt er een lang citaat van een keizerlijk edict
tegen monopolievorming met de daarbij behorende boeten op overtreding. Dat dit ver-
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77 Romein, ‘Filips van Leiden’, p. 14-20.
78 ‘Filips van Leiden’, p. 20-22.
79 ‘Filips van Leiden’, p. 22-23. Onduidelijk is hoe Romein aan dit aantal komt. Het valt niet af te leiden

uit de beschrijving van Philips’ bibliotheek, opgenomen in de editie Fruin-Molhuysen. Feenstra wijst
hierop in zijn Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 21.
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bod minstens achthonderd jaar geleden en in een heel anders geordende maatschappij
uitgevaardigdwas, dus op heel anderemonopolies sloeg dan die waarvan onze Filips een
tegenstander was, dat, met andere woorden, zijn hele citaat een slag in de lucht was,
komt evenmin bij hem op, als het nu iemand ontgaan zou. Feitelijk is de zaak voor hem
hiermee afgedaan, maar Filips heeft nog meer dan drie bladzijden nodig om, zoal niet
ons, dan toch zichzelf of zijn lezers van zijn gelijk te overtuigen.’ Romein signaleert
hierbij ook Philips’ opvatting dat de desbetreffende privileges waardeloos zijn omdat zij
‘tegen het algemeen belang ingaan’.80

Romein schetst Philips als een formalist die als één van de grafelijke raadslieden groot
gewicht hecht aan het volgen van de juiste procedures bij het opstellen en bewaren van
officiële stukken. ‘De staat die Filips voorzweeft, is een ambtenarenstaat’, schrijft hij.
Hij gaat in op de eisen die Philips in zijnCura stelt aan baljuwen, rentmeesters en rech-
ters. ‘Men hoeft niet in de geschiedenis der middeleeuwse maatschappij doorkneed te
zijn om te begrijpen, dat dit “Kabeljauwse partijprogram”, zoals Fruin het traktaat van
Filips van Leiden genoemd heeft, zich vooral tegen de adel richtte’, meent Romein. Dat
Philips het menigmaal opneemt voor de ‘toch ook feodale geestelijke stand’ verklaart hij
uit het feit dat de schrijver van de Cura voor zijn levensonderhoud is aangewezen op
prebenden, inkomsten uit kerkelijke ambten. De ‘nog bestaande horigheid’ vindt in
Philips niet slechts een verdediger, hij wil haar verscherpen. Philips laakt de praktijk dat
een horige vrij wordt door toe te treden tot de geestelijkheid. Hij meent dat zo’n hori-
ge nog een jaar lang door zijn vroegere heer gedwongen moet kunnen worden terug te
keren naar de horigheid. Philips’ sympathie ligt volgens Romein vooral bij de steden.
‘Zij immers zijn het geordendst.’81

Romein beweert dat Philips zich de laatste tien jaar van zijn leven niet meer actief met
staatszaken heeft bemoeid.82 Toch is er volgens hem geen reden aan te nemen dat Phi-
lips verbitterd is geweest, zoals normaal is voor ‘hervormers in hun nadagen’. Romein
geeft Fruin gelijk omdat hij Philips vergelijkt met Machiavelli, Montesquieu en Rous-
seau. Zelf schetst hij de middeleeuwse geleerde als iemand die staat ‘aan het begin van
ons staatsrecht’. In hem, ‘deze man van merkwaardig democratische allure’ is volgens
Romein ‘zich ons regentendom het eerst bewust geworden’.83

1.7 Paul Geurts: grondslag leenstelsel verworpen

De historicus P.H.J.M. Geurts promoveert in 1942 op een proefschrift over Neder-
landse politieke geschriften, waarin hij als eerste Nederlander na Fruin en Romein min
of meer uitgebreid ingaat op Philips van Leiden.84 Het hoofdthema van de Cura is vol-
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80 ‘Filips van Leiden’, p. 23-24.
81 ‘Filips van Leiden’, p. 26-30.
82 ‘Filips van Leiden’, p. 31. In werkelijkheid is Philips in die tijd zeer actief als adviseur van de Utrecht-

se bisschop Arnoud van Hoorn (1371-1378). Romein had dit kunnen weten want hij gebruikt Fruins
beschouwing over Philips van Leiden als bron. Fruin schrijft dat bisschop Arnold in 1371 Philips tot
zijn vicaris verkoos. ‘De post was eervol en gewichtig’, voegt hij er nog aan toe. Zie Fruin, ‘Over Phi-
lips van Leiden’, p. 128.

83 ‘Filips van Leiden’, p. 32.
84 P.H.J.M. Geurts, Overzicht van Nederlandsche politieke geschriften tot in de eerste helft der 17e eeuw,
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gens Geurts het ongeschonden handhaven van ‘het nut van de staat’ en het voortdurend
verzekeren van ‘ieders positie’.85 Hiermeewil Philips volgens deze auteur zeggen dat het
algemeenwelzijn de grondslag moet vormen voor iedere gezonde politiek. ‘Op deze ba-
sis gaat Philips nu de taak van den vorst, wil hij een goed staatsbestuurder zijn, nader
omschrijven’, aldus Geurts. Philips’ eerste vaststelling is volgens hem ‘dat de vorsten ze-
kere rechten hebben, waarvan zij geen afstand kunnen doen, opdat de staat, waarvan het
heil ligt in de macht van den vorst, veilig zij’, de bekende passage uit casus 1,7 in de
Cura. Geurts leidt uit deze stelling af dat de vorst sterk en machtig moet zijn, opdat de
staat sterk en machtig zij. Hij meent dat Philips van Leiden hiermee de grondslag van
het leenstelsel verwerpt. Het ideaal van Philips is ‘een zelfstandige ambtenarenstaat met
aan het hoofd een machtig vorst’, zo meent Geurts. ‘Want de machteloosheid van een
vorst is de oorzaak van de machteloosheid van een staat. Derhalve mag, ja moet de vorst
alles terugnemen wat hij eens wegschonk ten nadeele van zijn macht, dit is, ten nadeele
van het algemeen welzijn, dus, wat hij onrechtváárdig weggaf. Dergelijke schenkingen,
dergelijke privileges, hebben “ipso iure” geen waarde.’86 Volgens Geurts is hiermee
‘door het heele systeem van de leenverhoudingen definitief een streep gehaald’. Hij
meent dat Philips de absolute macht van de vorst verdedigt.87 De strijd moet vooral
worden aangebonden met hogere edelen, die zoveel gebied en eigendom aan de vorst
hebben ontfutseld dat hem nauwelijks nog iets overblijft. Zij zijn machtig, terwijl de
vorst, en met hem het volk, met machteloosheid zijn geslagen. Volgens Geurts is dit het
telkens terugkerende thema in de Cura van Philips. ‘Daarom wil hij het heele feodale
systeem opruimen.’ De maatregelen die Philips tegen ‘de grooten’ wil nemen noemt
Geurts ‘fnuikend voor het feodalisme’.88

Naar aanleiding van het werk van Fruin, die niet weet of vóór Philips van Leiden an-
dere juristen het revocatierecht van vorsten hebben verdedigd, noemt Geurts twee tek-
sten waarin deze materie eerder is behandeld. In de eerste plaats is dat deDisputatio in-
ter clericum et militum, in de tweede plaats de constitutie De resignandis privilegiis uit
1220 van keizer Frederik ii van Hohenstaufen voor het koninkrijk Sicilië.89 Geurts sig-
naleert dat Philips van Leiden zich beroept op een (andere) constitutie van Frederik ii
uit 1220 om de geldigheid te verdedigen van het privilegium fori, het voorrecht voor
geestelijken om slechts voor een kerkelijke rechtbank te hoeven verschijnen.90
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Maastricht 1942. Geurts’ proefschrift telt, exclusief literatuurlijst en registers, ruim 180 pagina’s. Over
Philips van Leiden en zijn werk schrijft hij op de pagina’s 24-36.

85 Philips van Leiden schrijft dit in casus 9,27 van zijn Cura. Het is geen tekst van hemzelf, maar een ci-
taat uit de Libri feudorum, gebaseerd op een bepaling van Frederik ii. Zie hoofdstuk 4.3.

86 Geurts, Overzicht, p. 27 met een verwijzing naar Casus 5,3, één van de sleutelpassages in de Cura.
87 Overzicht, p. 28.
88 Overzicht, p. 29-30.
89 Overzicht, p. 30-31. Voor de Disputatio zie noot 55 in deze bijlage. De aangehaalde constitutie maakt

deel uit van het Liber Augustalis, een befaamd wetboek dat Frederik als koning van Sicilië heeft uitge-
vaardigd.

90 In casus 47,12. In tegenstelling tot de in de vorige noot bedoelde constitutie gaat het in dit geval om
een constitutie die Frederik heeft uitgevaardigd als keizer van het Roomse Rijk. Philips haalt deze
constitutie in haar geheel aan. De tekst ervan is ook opgenomen in Spruit (red.), Corpus iuris civilis.
Tekst en vertaling. Deel vii (Codex 1-3), in de Authenticae bij C.1,3,32(33) op p. 628 (Statuimus ut
nullus).
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VolgensGeurts maakt deCura ‘eigenlijk een zeer verwarden indruk’. Philips wil vol-
gens hem aantonen dat de vorst het recht heeft terug te nemen, wat ten nadele van hem
en de staat is weggegeven. Hij schreef zijnCura niet ineens, maar vulde deze telkens aan
en lichtte zijn werk toe met omstandigheden uit zijn eigen tijd. ‘Deze omstandigheden,
ten tijde van de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten, waren wel geschikt om zijn leer te
bevestigen, daar nu duidelijk bleek, hoe jammerlijk het een land vergaat, waarin geen
sterk centraal gezag regeert, een gezag, dat in staat is om boven alle partijen het algemeen
welzijn te dienen’, aldus Geurts.91

1.8 Peter Riesenberg: over onvervreemdbaarheid

In de jaren vijftig van de 20ste eeuw maakt de Amerikaanse politieke wetenschapper Pe-
ter N. Riesenberg een grand tour langs de beroemdste bibliotheken van Europa om er
studie te maken van middeleeuwse tractaten. In 1956 verschijnt zijn werk Inalienabili-
ty of Sovereignty in Medieval Political Thought.92 In dat werk wijdt hij een korte maar
belangrijke passage aan de Cura van Philips van Leiden. Riesenbergs werk is een studie
naar het middeleeuwse leerstuk van de onvervreemdbaarheid van vorstelijk erfgoed.
Schrijvend over de zogenaamde vorstenspiegels in de middeleeuwen noemt Riesenberg
de Cura ‘een werk over praktische politiek en een vergelijking van de eigentijdse actu-
aliteit met de theorie’. Riesenberg baseert zich voor deze visie op het werk van Berges
(Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters) om daarna zijn eigen weg te gaan.
Volgens Riesenberg is Philips’ Cura de eerste verhandeling ‘in de adviesliteratuur die
kennelijk deel uitmaakt van de Romeins-canonieke discussie over onvervreemdbaar-
heid’. Hij voegt daaraan toe dat het karakteristiek is voor Philips om veelvuldig gebruik
te maken van de beide geleerde rechten, dus behalve van het canonieke ook van het ci-
viele recht. Riesenberg signaleert dat Philips in zijnCura verwijst naar een voor de doc-
trine van de onvervreemdbaarheid belangrijke decretale, te weten Intellecto.93 Philips’
verwijzing naar de decretale Grandi, eveneens van groot belang voor de theorie, signa-
leert hij niet.94 Wel citeert hij Philips’ sleutelpassage in casus 1,7. Hij acht de Cura een
belangrijk werk en blijft het – in navolging van Berges – zien als behorend tot het gen-
re van de vorstenspiegels. In dit genre is verder niet zoveel te halen als het gaat om het
leerstuk van de onvervreemdbaarheid, deelt Riesenberg mee.95 Hij stelt verder vast dat
geen enkele middeleeuwse auteur – dus in zijn ogen ook niet Philips van Leiden – een
tractaat heeft geschreven dat gezien kan worden als een afgeronde theorie over de doc-
trine van de onvervreemdbaarheid.96
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91 Overzicht, p. 35.
92 P.N. Riesenberg, Inalienability of Sovereignty in Medieval Political Thought, New York 1956. Ver-

schenen als nr 591 in de reeks Columbia studies in the social sciences, edited by the Faculty of Politi-
cal Science of Columbia University.

93 Riesenberg, Inalienability, p. 39.
94 Opmerkelijk genoeg, want Philips verwijst naar Grandi in dezelfde casus (78) als waarin hij Intellecto

aanhaalt. Elders in zijn werk (p. 167-169) gaat Riesenberg wel degelijk in op de betekenis van Grandi.
95 Inalienability, p. 40. Riesenberg geeft een indrukwekkende opsomming van tractaten in dit genre die hij

heeft doorgenomen. Hij noemt er veertien in een voetnoot op p. 40, verder gaat hij, behalve op deCura,
in de platte tekst van zijn werk (p. 37-39) kort in op nog eens vier van de bekendste vorstenspiegels.

96 Inalienability, p. 21.
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1.9 Bauke Leverland: Philips Pieterszoon

Philips van Leiden is genoemd naar zijn geboortestad, conform de gewoonte onder
middeleeuwse geleerden. Van Leiden is geen familienaam en daarom is het feitelijk on-
juist Philips aan te duiden als ‘Van Leiden’. Familienamen zijn in de middeleeuwen
voorbehouden aan edelen, die doorgaans naar het stamvaderlijke kasteel of domein
worden genoemd. Philips stamt weliswaar uit een geslacht van vooraanstaande Leidse
bestuurders, maar van adel is hij niet. Eigenlijk heet hij Philips Pieterszoon, naar zijn va-
der Pieter die op zijn beurt weer Gobburgenzoon wordt genoemd. We weten dit dank-
zij een studie van de Leidse stadsarchivaris Bauke N. Leverland.97 Hij brengt op grond
van akten uit de Leidse archieven Philips als mens en diens familie in kaart. Zo leren we
dat Philips’ vader een van de vier raadslieden (de latere burgemeesters) van Leiden is en
dat zijn broers Gerrit Hoogstraten en Dirc Poes net als hijzelf priester zijn. Philips is de
jongste uit een gezin van vijftien kinderen, waarvan er zes jong gestorven zijn. Hij deelt
dit zelf mee in zijnCura. Leverland meldt dat veel verwanten van Philips zijn gestorven
tijdens een pestepidemie, die in 1369 meer dan 3000 slachtoffers zou hebben gemaakt in
Leiden. Onder de doden zijn twee broers van Philips, genaamd Pieter en Gerard.

Leverland gaat verder in op de universitaire studie en loopbaan van Philips, op zijn
werkzaamheden voor de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht. Aan de hand
van een Utrechtse oorkonde uit 1368 laat hij zien dat Philips nog tijdens zijn leven – en
nog voordat hij in dienst treedt van bisschop Arnold van Hoorn in Utrecht – ook bui-
ten zijn geboortestreek zoveel bekendheid geniet, dat zijn hulp wordt ingeroepen in ju-
ridische kwesties. Leverland bespreekt vrij uitgebreid de nalatenschap van Philips, on-
der andere bestaande uit zijn bibliotheek, maar ook zijn stenen huis en verspreide
landerijen. De laatste goederen bestemt hij voor goede doelen als het onderhoud van
geestelijken en armen. Leverland reconstrueert aan de hand van latere akten wat deze
nagelaten goederen moeten hebben opgeleverd.

Hij besluit zijn beschrijving van Philips’ leven met het aanhalen van een kerkelijk ge-
schrift over diens dood.98 Philips wordt eenweldoener genoemd van hetmede door hem
opgerichte kapittel van Sint Pancras in Leiden, ‘een beroemd doctor decretorum (...) die
niet alleen twee canonicale beneficiën en twee vicarieën heeft gesticht, maar tijdens zijn
leven ook de fondsen heeft gegeven om daarvan de feestdagen van Sint Brigitta, van Sint
Andries en van de 10.000Martelaren plechtig te vieren’. Het bericht besluit alsvolgt: ‘De
voornoemde meester Philips overleed in het jaar onzes Heren 1382 op de negende dag
van demaand juni en hij ligt begraven in de kerk van Sint Pieter in het graf van zijn ouders
voor de trappen van het koor.’
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97 B.N. Leverland, ‘Philips van Leyden, ca. 1328-1382’ in Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde
van Leiden en omstreken, deel 57, 1965, p. 61-94.

98 Dit geschrift is het Memoriale A van de Leidse St Pancras, waaraan Philips tijdens zijn leven zelf ook
heeft bijgedragen. Zie voetnoot 251 in hoofdstuk 6. Een afbeelding van dit overlijdensbericht is opge-
nomen in Romein, ‘Filips van Leiden’, p. 29.
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1.10 Guus Pikkemaat: graven geven macht zelf uit handen

De historicus G. Pikkemaat publiceert in 1967 zijn Regenten en magistraten, waarin hij
vrij uitgebreid ingaat op Philips van Leiden.99 Zijn boek ‘bezit geen wetenschappelijke
pretentie’, schrijft Pikkemaat zelf in het voorwoord.100 Zijn visie op Philips van Leiden
is echter interessant genoeg om hier te worden weergegeven. In latere literatuur over
Philips van Leiden fungeert Pikkemaats werk ook vaak als bron. Zelf prijst hij ‘de af-
wezigheid van een ontsierend arsenaal voetnoten’ in zijn boek, maar voor de latere on-
derzoeker is dat jammer. Pikkemaat maakt gewag van de moeite die het kost ‘om Phi-
lips’ traktaat aandachtig en met volharding te lezen’101 en het heeft er alle schijn van dat
hij zelf deze moeite heeft opgebracht. Hij beschrijft in deCura behandelde kwesties, die
hij onmogelijk uitsluitend uit de in zijn tijd bestaande literatuur over Philips van Leiden
kan hebben geput. Welke literatuur Pikkemaat heeft gebruikt moet de lezer zelf achter-
halen, want het boek bevat daarvan geen opgave. Duidelijk is wel dat de schrijver ge-
bruik heeft gemaakt van Fruin en zich heeft laten inspireren door Romein. Zo vermeldt
hij heel stellig dat Willem v Philips als dank voor het schrijven van de Cura ‘benoemde
(...) tot lid van zijn Raad’.102 Verder moet hij Leverland hebben gelezen, gezien de ach-
tergrondinformatie die hij geeft over het geslacht Gobburgen, waarvan Philips een telg
is. Omdat hij deCura ook typeert als een ‘vorstenspiegel’103 heeft hij wellicht kennis ge-
nomen van Berges’ werk. Pikkemaat heeft gestudeerd in Nijmegen en heeft daar moge-
lijk kennis gemaakt met het proefschrift van Geurts. Hij noemt de Cura namelijk ‘het
eerste Nederlandse politieke geschrift’.104 Deze typering kan hij overigens ook ontlenen
aan de naoorlogse edities van het Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Ne-
derland van Gosses en Japikse, waarin dit in bijna identieke bewoordingen zo staat.

Pikkemaat is historicus en dat blijkt uit zijn boek. Hij beschrijft omstandig de tijd
waarin Philips leeft en de gebeurtenissen die hun stempel op die tijd drukken. Hij weet
van de hoed en de rand als het gaat om de betekenis van het Corpus iuris en de studie
daarvan in demiddeleeuwen.Hij kent het belang van Bologna als bakermat van het mid-
deleeuwse geleerde recht, weet hoezeer middeleeuwse wetenschappers zich bedienden
van autoriteit hebbende bronnen, maar stelt ook vast dat Philips ‘eigen wegen zocht’ als
jurist. ‘Hoewel hij zijn “gevallen” grotendeels illustreert met voorbeelden uit het Ro-
meinse recht, schijnt hij toch iets te hebben aangevoeld van het onbevredigende daar-
van’, aldus Pikkemaat. ‘Hij schroomt tenminste niet zijn casus ten dele ook te verdui-
delijken met voorbeelden uit het recente verleden van zijn goede stad Leiden, zijn
graafschap Holland en het bisdom Utrecht. Hier brak hij dus doelbewust met een oude
methode en een geliefkoosde traditie.’105
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99 G. Pikkemaat, ‘Philips van Leiden, de eerste magistraat’ in Regenten en magistraten, Alphen aan den
Rijn 1976.

100 Pikkemaat, Regenten en magistraten, p. 7.
101 Pikkemaat, ‘Philips van Leiden’, p. 32.
102 ‘Philips van Leiden’, p. 21.
103 ‘Philips van Leiden’, p. 23 en 37.
104 ‘Philips van Leiden’, p. 21.
105 ‘Philips van Leiden’, p. 14-16 en 21-23. Pikkemaat ziet over het hoofd dat Philips’ werkwijze ken-

merkend is voor de postglossatoren, waarvan de schrijver van de Cura een typische vertegenwoordi-
ger is.
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Pikkemaat volgt de vaststelling van Fruin dat Philips zich in zijn tractaat nauwelijks
toelegt op de verhouding tussen de Duitse keizer en de Hollandse graaf, maar zich lie-
ver bepaalt (‘als real-politiker’, schrijft Pikkemaat) tot de relatie van de landsheer en zijn
onderdanen. Hij schetst in dit kader de inhoud van Philips’ fabel over het verstoorde
dierenrijk in de Prooemium van deCura en acht dit ‘kennelijk geïnspireerd door het be-
roemde dierdicht Van den Vos Reinaerde’. Hij plaatst de fabel geheel in het licht van de
Hoekse en Kabeljauwse twisten in Holland en gaat uitgebreid in op Philips’ ‘politiek
anti-feminisme’. Hij wijst op de passages in de Cura waarin gepleit wordt tegen een rol
voor vrouwen in het openbaar bestuur en waarin wordt verwezen naar het afschrik-
wekkende voorbeeld van recente gebeurtenissen in ‘Vlaanderen en de aangrenzende ei-
landen’. Het verbaast Pikkemaat dat Philips niet direct verwijst naar de betwiste heer-
schappij van Margareta van Beieren in zijn eigen tijd. Hij houdt het er maar op dat
Philips de Hoekse partij in eigen land niet onnodig wilde prikkelen.106

Pikkemaat volgt zeker niet de gangbare opvattingen in de literatuur als hij beschrijft
wat Philips tot het samenstellen van zijn tractaat moet hebben gebracht. De gangbare
opvatting luidt dat hij zich verzet tegen de machtsgreep van feodale leenheren ten kos-
te van de vorst. Pikkemaat beschrijft hoe de Hollandse graven sinds Willem iii zelf hun
macht uit handen geven door zich afhankelijk te maken van schuldeisers aan wie zij
rechten verpanden of grondgebied afstaan in verkoop of belening. ‘Deze langzamemaar
zekere afkalving van de grafelijke macht was Philips een doorn in het oog’, schrijft hij.
‘De graaf – aldus Philips – moest derhalve alle privileges intrekken, waardoor de staats-
hoogheid benadeeld werd.’ Pikkemaat beschrijft vervolgens de algemene revocatie van
1355 en de wijze waarop deze zich feitelijk voltrok: Willem v bevestigde de steden in
hun rechten, voorzover zij die hadden ontvangen van de graven tot en met Willem iv.
Hij herriep dus de privileges ‘die zijn moeder Margareta en hijzelf in dubieuze omstan-
digheden aan de steden verleend hadden’.107

Hierna gaat Pikkemaat in op het openbaar bestuur dat Philips voor ogen staat, ge-
bouwd op een professioneel ambtenarenapparaat. Hij beschrijft Philips’ voorstellen om
corruptie in het gezagsapparaat tegen te gaan en de rechtspraak te verbeteren. Hij stelt
vast dat Philips (‘ondanks diens juridische vrijbuiterij’) zijn ‘hersens en ogen de kost gaf’
om de verwording in eigen land te analyseren. In dit verband wijst hij op Philips’ tira-
des tegen machtige leenmannen en over zijn voorzichtige suggestie dat de bevolking het
recht heeft in opstand te komen tegen een vorst die haar belangen verwaarloost. In zijn
weergave van Philips’ beschrijving van de status van adel, geestelijkheid, steden en on-
vrijen volgt hij Fruin op de voet.108

De grote verdienste van Philips is volgens Pikkemaat dat hij met zijn Cura heeft bij-
gedragen tot versterking van het vorstengezag en daarmee een alternatief aandraagt voor
de in zijn tijd uiteenvallende ‘westerse eenheid’ onder leiding van paus en keizer. Hij
noemt Philips (met uitroepteken) ‘de eerste duidelijke representant van het Nederland-
se burgerdom!’109

bijlage 1 literatuur over philips van leiden 253

106 ‘Philips van Leiden’, p. 23-28.
107 ‘Philips van Leiden’, p. 28-30.
108 ‘Philips van Leiden’, p. 30-43.
109 ‘Philips van Leiden’, p. 43-46.
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1.11 Robert Feenstra: onvervreemdbaarheid als hoofdthema

Geen Nederlandse rechtsgeleerde heeft zich zo intensief en langdurig beziggehouden
met Philips van Leiden als Robert Feenstra, hoogleraar te Utrecht en Leiden. Geen
auteur ook heeft zo gewaarschuwd voor de complexiteit van het werk van Philips van
Leiden als Feenstra. In zijn belangrijkste werk over Philips uit 1970110 noemt hij het ‘ge-
vaarlijk’ te citeren uit Philips’ tractaat zonder de context zorgvuldig in ogenschouw te
nemen en zonder Philips’ bronnen en kruisverwijzingen voortdurend te controleren.111

In het voorwoord bij de door hem verzorgde heruitgave van de editio princeps uit
1971112 schrijft hij dat de Cura behoort tot een categorie werken ‘die vaak aangehaald
worden maar zelden gelezen’.

Reeds in zijn inaugurele rede in Utrecht in 1950 gaat Feenstra in op Philips van Lei-
den. Hij bespreekt daarin hoe deze in zijnCura beredeneert dat elke vorst in eigen land
keizer is, dat men tegenover een hertog of graaf het crimen laesae maiestatis kan begaan
en dat hertogen en graven iemand in de adelstand kunnen verheffen.113 In 1962 stelt hij
vast dat Philips van Leiden zich er in zijn tractaat op toelegt om de theorieën over de
macht van de Franse koning aan te passen voor de graaf van Holland.114 In 1963 vestigt
hij de aandacht op Philips van Leiden als vroege kenner in de latere Nederlanden van de
glosse van Accursius.115 Hij signaleert dat Philips zich voor een van de ‘Leitmotive’ in
zijn werk beroept op Accursius, namelijk voor de opvatting dat ‘het keizerrijk ver-
scheurd is’: Et scinditur imperium iuxta notata per Accursium in C. 11,19.116

In zijn Philip of Leyden uit 1970 bespreekt Feenstra omstandig de opbouw van de
Cura, die bestaat uit 85 casus. Elke casus begint met de beschrijving van wat een prak-
tijkgeval lijkt, maar dat volgens Feenstra niet is. De gevallen zijn zo geconstrueerd dat
ze aansluiten bij de teksten uit het Corpus iuris die Philips vervolgens bespreekt. Deze
werkwijze – die alleen al blijkt uit het gebruik van klassiek-Romeinse namen in de
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110 R. Feenstra, Philip of Leyden and his treatise De cura reipublicae et sorte principantis, Glasgow 1970.
(Gedrukte versie van de DavidMurray Lecture die Feenstra op 9 mei 1967 in Glasgow gaf). Een over-
druk van dit werk is opgenomen in Feenstra’s Le droit savant au moyen âge et sa vulgarisation, Lon-
don 1986.

111 Philip of Leyden, p. 77.
112 Philippus de Leyden, De cura reipublicae et sorte principantis. Reprint of the editio princeps of 1516

with an introduction by Robert Feenstra, Amsterdam 1971. Verschenen als No 4 in de Fontes iuris Ba-
tavi rariores, zeldzame oud-vaderlandse rechtsbronnen herdrukt op initiatief en onder toezicht van
de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht.

113 R. Feenstra, Verkenningen op het gebied der receptie van het Romeinse recht, Zwolle 1950. Een be-
werking van deze inaugurele rede is uitgegeven als ‘Zur Rezeption in den Niederlanden’ in L’Europa
e il diritto romano, Studi in memoria di Paolo Koschaker, 1, Milano 1953, p. 243-268. Later ook op-
genomen in Fata iuris Romani, Études d’histoire du droit par Robert Feenstra, Leiden 1974. Zie aldaar
p. 14-16.

114 R. Feenstra, ‘Bartole dans les Pays-Bas’ (anciens et modernes). Avec additions bibliographiques à
l’ouvrage de J.L.J. van de Kamp’, inBartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il vi centenario, Mi-
lano 1962, deel I, p. 173-281. De observatie met betrekking tot Philips van Leiden staat op p. 178.

115 R. Feenstra, La Glose d’Accurse dans les Pays Bas (anciens et modernes). Atti del Convegno interna-
zionale di studî Accursiani, Bologna 21-26 Ottobre 1963 [3], Milano 1968, p. 1083-1106. Later ook
opgenomen in Fata iuris Romani, Études d’histoire du droit par Robert Feenstra, Leiden 1974. Zie al-
daar p. 55-56.

116 Casus 1,17 van de Cura.
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‘praktijkgevallen’ – is ontleend aan het universitaire onderwijs in Philips’ tijd.117 Voor
de volgorde van de casus gaat Philips af op de opbouw van delen van het Corpus iuris
civilis, zo blijkt uit onderzoek van Feenstra. De eerste 34 casus in de Cura zijn vrijwel
geheel gerangschikt in de volgorde van de boeken 10, 11 en 12 van de Codex, het kei-
zerlijke recht in het Corpus iuris civilis. Deze zogenaamde Tres Libri vormen de laatste
drie boeken van de Codex. Casus 35 tot en met 42 zijn gebaseerd op de boeken 1, 4 en
9 van de Codex, de laatste 23 casus (71 tot en met 85) op de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8.
Casus 43 tot en met 70 volgen grotendeels het Authenticum, waarmee in de middeleeu-
wen de collectie van constituties wordt bedoeld die na het afsluiten van het oorspron-
kelijke Corpus iuris zijn uitgevaardigd door Justinianus en latere keizers. In dit Au-
thenticum is onder andere het middeleeuwse leenrecht te vinden, opgenomen in deLibri
feudorum. Uit deze opsomming volgt dat Philips zijn casus vooral heeft gebaseerd op
teksten uit de Tres Libri en uit hetAuthenticum. Daarin is vooral recht te vinden dat wij
nu publiekrecht zouden noemen.118 Alle andere delen van het Corpus iuris civilis han-
delen bijna exclusief over privaatrecht.

Feenstra gaat uitgebreid in op de omvangrijke bibliotheek die Philips van Leiden be-
zat en de betekenis daarvan voor de inhoud van de Cura.119 Hij noemt vooral de in die
bibliotheek aanwezige Scripta et dicta magistralia (collegeaantekeningen) op de Libri
feudorum (het leenrecht) en de Tres Libri (de laatste drie boeken van deCodex) ‘van vi-
taal belang’ voor het onderzoek naar de bronnen van Philips’ werk.120 Kritisch is Feen-
stra over de uitgave van Fruin en Molhuysen van Philips’ werk. Deze schiet volgens
hem tekort bij het weergeven van bronvermeldingen. Dit kon gebeuren omdat in deze
uitgave van de Cura de oorspronkelijke vorm van de verwijzingen is omgezet in mo-
derne citeerwijzen. Volgens Feenstra zijn de verwijzingen naar het Corpus iuris civilis
en het Corpus iuris canonici door de bezorgers van deze editie wel gecontroleerd, maar
die naar glossen op deze teksten en de auteurs daarvan niet. Dit bemoeilijkt volgens
Feenstra het onderzoek naar wat Philips ontleent aan zijn bronnen en wat hij daaraan
zelf toevoegt.121 Om deze reden bestond er volgens hem ‘dringend behoefte’ aan een
heruitgave van de editio princeps, die hij in 1971 bezorgt.122

Philips verwijst volgens Feenstra bijna tachtig keer naar de glosse van Accursius.
‘Elke casus zou gelezenmoetenwordenmet de glosse bij de hand; dat zou sommigemo-
derne historici ervan hebben weerhouden om aan Philips opvattingen toe te schrijven
die gemeengoed waren in zijn tijd’, meent Feenstra.123

Afgezien van de fictieve ‘praktijkgevallen’ aan het begin van de casus bevat de Cura
ook verwijzingen naar echte gebeurtenissen uit de geschiedenis van Holland, Zeeland
en Utrecht. Deze zijn opgenomen in de tekst van de casus en kunnen vaak gedateerd
worden. Zij vormen de eerste aanwijzingen voor latere toevoegingen aan de oorspron-
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117 Philip of Leyden, p. 37-40.
118 Philip of Leyden, p. 41-43 en 79-80.
119 Philip of Leyden, p. 19-26.
120 Philip of Leyden, p. 23.
121 Philip of Leyden, p. 31-35.
122 Zie Feenstra’s ‘Introduction’ in deze heruitgave, p. vii.
123 Philip of Leyden, p. 47-48.
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kelijke Cura, die Philips omstreeks 1355 moet hebben geschreven. Verdere toevoegin-
gen zijn deels van niet-juridische aard en ontleend aan vorstenspiegels, de Bijbel, kerk-
vaders en klassieke auteurs. Volgens Feenstra behoren ze tot de ‘geleerde decoratie’ van
het werk en hebben ze doorgaans geen enkele band met het hoofdthema van de Cura.
Dat geldt ook voor verspreide juridische problemen, meestal van privaatrechtelijke
aard, die Philips behandelt.124 Deze omstandigheden, plus het feit dat Philips meer dan
twintig jaar lang toevoegingen heeft gemaakt op zijn oorspronkelijke werk, maken be-
studering van de Cura ‘minder eenvoudig’.125

Philips’ tractaat is volgens Feenstra slechts tot op zekere hoogte vergelijkbaar met
een verhandeling over politieke theorie. Het werk is heterogeen samengesteld, zo sig-
naleert hij.126 Het hoofdthema van de Cura is volgens Feenstra ‘de onvervreemdbaar-
heid van het erfgoed van de staat’.127 Feenstra signaleert, met een verwijzing naar
Geurts’ Overzicht van Nederlandsche politieke geschriften, dat er veel overeenkomst
bestaat tussen maatregelen die Philips voorstelt en maatregelen uit het Liber Augustalis,
de constituties van Frederik II voor het koninkrijk Napels.128 Dit geldt vooral voor de
revocatie van privileges, verleend door voorgangers van de regerende vorst, en het ver-
bod op burchten die niet rechtstreeks door de vorst kunnen worden gecontroleerd.
Feenstra acht het onwaarschijnlijk dat Philips het Liber Augustalis heeft benut, maar
sluit niet uit dat hij kennis droeg van sommige van de Napolitaanse doctrines via de ge-
leerde commentaren op de Tres Libri en misschien ook op het Authenticum en de Libri
feudorum. Het is verleidelijk, schrijft Feenstra, om in dit verband te denken aan Lucas
de Penna, maar aangezien diens commentaren grotendeels pas na 1358 zijn geschreven
kunnen ze in elk geval geen rol hebben gespeeld bij het schrijven van de eerste versie van
de Cura omstreeks 1355.129 Wel spreekt Feenstra zijn voorkeur uit voor een (indirecte)
beïnvloeding van Philips door het gedachtegoed uit Napels boven de opvatting ‘van
Fruin en anderen’ dat de schrijver van de Cura vooral eigen theorieën tot ontwikkeling
zou hebben gebracht.130 Onder verwijzing naar het werk van Riesenberg, Inalienabili-
ty of Sovereignty in Medieval Political Thought, wijst Feenstra erop dat Philips in zijn
werk de ‘beroemde decretalen’ Intellecto enGrandi aanhaalt, ‘de belangrijkste loci voor
onvervreemdbaarheid in het canonieke recht’.131

Feenstra neemt stelling tegen de opvatting dat Philips een manifest zou hebben ge-
schreven voor een bepaalde politieke factie, meer in het bijzonder voor de partij van de
Kabeljauwen in het middeleeuwse Holland, hoewel veel politieke geschriften in de eer-
ste helft van de 14de eeuw wel partijdig zijn in deze zin. Evenmin kan Philips worden
beschouwd als een soort reactionaire monarchist. De kern van deCura is volgens Feen-
stra een ‘fundamentele verworvenheid’, niet slechts voor Holland of de Nederlanden,
maar zelfs voor de geschiedenis van het politieke denken in Europa, al kan het werk de
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124 Philip of Leyden, p. 49-60.
125 Zie Feenstra’s ‘Introduction’ in de heruitgave van de editio princeps, p. vi.
126 ‘Introduction’ in de heruitgave van de editio princeps, p. vi.
127 Philip of Leyden, p. 67: ...the inalienability of the state’s patrimony...
128 Ook wel het koninkrijk Sicilië genoemd.
129 Philip of Leyden, p. 60-62.
130 Philip of Leyden, p. 63.
131 Philip of Leyden, p. 65-66.
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vergelijking met eigentijdse meesterwerken als de Defensor pacis van Marsilius van Pa-
dua niet doorstaan.132 Daarnaast is de Cura een van de belangrijkste bronnen voor be-
grip van het verschijnsel van de vroege receptie, ‘of beter, de infiltratie’, van Romeins
recht gedurende de 14de eeuw in de bestuurs- en rechtspraktijk van de Nederlanden,
meent Feenstra.133

Het belang van de bibliotheek van Philips van Leiden benadrukt Feenstra niet slechts
in zijn hoofdwerk over Philips. Hij wijdt er ook twee aparte publicaties aan. De eerste
verschijnt in 1960 en is weinig meer dan een feitelijke opsomming van de inhoud van
Philips’ bibliotheek.134 Veel dieper gaat Feenstra in op Philips’ bibliotheek in een daar-
aan gewijde publicatie uit 1994.135 In dit werk geeft Feenstra ook de actuele stand van
zaken weer met betrekking tot onderzoek naar Philips’ leven en werk. Hij komt tot de
conclusie dat van de oudere studies over Philips van Leiden alleen die van Fruin uit 1865
en die van Leverland uit 1965 hun betekenis behouden.136 Feenstra heeft tot slot nog, sa-
menmet C. Ridderikhoff, een publicatie gewijd aan het procuratorschap van Philips van
Leiden van de Picardische Natie aan de universiteit van Orléans.137

De grote verdienste van Feenstra is dat hij Philips van Leiden de plaats geeft die hem
toekomt temidden van andere middeleeuwse rechtsgeleerden. Vóór hem stuwen
auteurs Philips ten onrechte op tot eenzame hoogte of doen zij hem af als iemand zon-
der belang. Feenstra kan een genuanceerd beeld geven op grond van zijn enorme kennis
van de middeleeuwse rechtsgeleerdheid. Hij wijst in zijn werk de twee belangrijkste
thema’s in de Cura aan: het leerstuk van de onvervreemdbaarheid van vorstelijke rech-
ten en Philips’ pleidooi voor een zelfstandige positie van de Hollandse graaf. Het he-
dendaagse onderzoek naar Philips van Leiden begint bij Feenstra.

1.12 Walter Ullmann: origineel en moedig

De historicus Walter Ullmann trekt in een in 1975 verschenen boek over de beoefening
van het geleerde recht in de middeleeuwen een vergelijking tussen Philips van Leiden en
‘voortreffelijke’ rechtsgeleerden in Italië, Frankrijk en Napels.138 Hij omschrijft de
Cura als een omvangrijk werk en ‘het werk van een zeer goed opgeleide jurist die tracht-
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132 Philip of Leyden, p. 64.
133 ‘Introduction’ in de heruitgave van de editio princeps, p. vi.
134 R. Feenstra, ‘Ouvrages de droit romain dans les catalogues des anciens Pays-Bas septentrionaux (viiie-

xvie siècle)’ in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 28 (1960), p. 439-513. De beschrijving van Philips’
bibliotheek staat op p. 447-451.

135 R. Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, Leiden 1994. Uitgegeven ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van het Leidse antiquariaat Burgersdijk & Niermans, gevestigd in het huis
Templum Salomonis, waarin Philips’ bibliotheek eertijds was ondergebracht.

136 Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, noot 10 op p. 37.
137 R. Feenstra en C. Ridderikhoff, ‘Philips van Leiden, procurator van de Picardische Natie in Orléans:

Nieuw licht op de conflicten over recruteringsgebieden van de universitaire naties’, in Recht en Instel-
lingen in deOudeNederlanden tijdens deMiddeleeuwen en deNieuweTijd. LiberAmicorum JanBun-
tinx, verschenen in de reeks Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis. Series A, vol.
10, Leuven 1981, p. 167-184.

138 W. Ullmann, Law and politics in the Middle Ages. An introduction to the Sources of Medieval Ideas,
New York, 1975, p. 114-115.
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te het Romeinse recht toe te passen op eigentijdse sociale, economische en politieke pro-
blemen’. In het werk zelf ziet hij een zekeremate van originaliteit, Philips dicht hij moed
toe in zijn benadering. De presentatie en indeling van de Cura laten echter veel te wen-
sen over, stelt hij ook vast.

Philips’ tractaat is volgens Ullmann doortrokken van een sterk moralistische toon.
Bovendien stelt hij onderwerpen aan de orde die normaliter niet de aandacht trekken
van juristen, zoals woningbouw, militaire voorzieningen, bestrijding van armoede en de
positie van boeren, kloosterlingen en vorsten. Philips’ vaardigheden halen het niet bij
die van tijdgenoten als Lucas de Penna en Bartolus en soms benadert hij het niveau van
gemeenplaatsen. Zijn werk kent inconsistenties, maar het volhardt wel in het toekennen
van prioriteit aan de utilitas publica in welke vorm dan ook. Ullmann baseert zich voor-
al op het werk van Berges en Feenstra. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat de Cura
moet worden gezien als een juridisch werk. Hij behandelt Philips’ werk in samenhang
met het werk van andere postglossatoren en niet in het kader van de middeleeuwse vor-
stenspiegels en aanverwante tractaten, waaraan hij een apart hoofdstuk in zijn boek
wijdt. Ullmann acht nadere studie naar de Cura dringend gewenst, al was het maar om
de verschillende benaderingen van gelijksoortige juridische en bestuurlijke problemen
in de middeleeuwen aan het licht te brengen.

1.13 Piet Leupen: het wezen van de soevereiniteit

In 1975 promoveert de historicus Leupen in Amsterdam op een proefschrift over Phi-
lips van Leiden.139 In 1981 verschijnt een daarop gebaseerd Engelstalig boek.140 Deze
publicatie is tot op heden de omvangrijkste studie naar Philips van Leiden en zijnCura.
Het werk valt uiteen in drie delen. In het eerste deel beschrijft Leupen Philips’ studie-
tijd en zijn werk in dienst van deHollandse graaf en de Utrechtse bisschop. In het twee-
de deel gaat hij in op oorsprong en structuur van de Cura en de rol van het tractaat als
historische bron. Het derde deel is gewijd aan de publieke macht van de graaf van Hol-
land en de grenzen daarvan. Leupens boek is uitgerust met een enorm notenapparaat,
ondergebracht in een supplement bij het hoofdwerk. Het boek bevat verder bijlagen,
waaronder een door Philips van Leiden uitgesproken preek bij de inwijding van het ka-
pittel van Sint Pancras in Leiden op 31 oktober 1366.

De beschrijving van de oprichting van dit kapittel in het boek van Leupen is typerend
voor de werkwijze van de auteur. Hij doet dat zeer gedetailleerd, verwijst naar passages
in de Cura waarin Philips zelf melding maakt van de gebeurtenissen en naar talloze an-
dere historische bronnen. Er ontstaat zo een levendige beschrijving die veel licht werpt
op Philips als mens, als geestelijke en als geleerde. Als mede-oprichter van het kapittel
diende Philips daar stevig in te investeren: bijna een derde van zijn jaartoelage als grafe-
lijk gezant in Avignon. Philips zelf tekent in zijn Cura aan dat het geld bestemd was
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139 P.H.D. Leupen, Filips van Leiden. Een onderzoek naar ontstaan, vorm en inhoud van zijn traktaat
‘De cura reipublicae et sorte principantis’, Amsterdam 1975. (Dissertatie guAmsterdam, niet in boek-
vorm uitgegeven).

140 P. Leupen, Philip of Leyden: A Fourteenth Century Jurist. A study of his life and treatise ‘De cura rei-
publicae et sorte principantis’, Den Haag-Zwolle 1981.
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voor kerkelijke autoriteiten, onder wie de bisschop van Utrecht. Leupen beschrijft
daarnaast uitgebreid welke andere kerkelijke autoriteiten Philips moest benaderen om
het kapittel in zijn eigen stad van de grond te kunnen krijgen.141

Het is ondoenlijk om in het kader van dit overzicht een complete beschrijving van
Leupens uitgebreide boek te geven. Deze zal daarom beperkt blijven tot Leupens visie
op de hoofdlijnen en de betekenis van Philips’ denken, die vooral wordt uitgewerkt in
het derde deel. De Amsterdamse historicus ziet Philips’ werk primair als een theorie
over het wezen van de soevereiniteit. De Hollandse graaf wordt in die visie een princeps
minor of inferior, geen keizer of koning derhalve, maar wel een drager van publiek ge-
zag en daarmee persona publica. Niet de verhouding van de graaf tot zijn leenheer, de
Duitse keizer, bediscussieert Philips, maar die tot de edelen in eigen land met gezags-
rechten. Deze edelen zien de graaf als hun leenheer en niet als hun vorst, aldus Leupen.
Die laatste visie ontstaat volgens hem wel in de steden, ‘in de omgeving van mensen zo-
als Philips van Leiden’. Leupen waarschuwt de lezer dat Philips echter geen complete
theorieën presenteert in zijn Cura, laat staan een politieke visie.142

Leupens visie op de denkbeelden van Philips komt vooral tot uitdrukking in het der-
de deel van zijn boek. Daarin beschrijft hij het streven van middeleeuwse vorsten om in
eigen land een soortgelijke jurisdictie uit te oefenen als de keizer in zijn imperium en de
rol die geleerde juristen spelen bij het onderbouwen van claims als deze. Hij wijst op de
voortrekkersrol van canonisten, die aan de paus een universele plena auctoritas, een vol-
ledige macht toekennen, maar daarnaast aan bisschoppen een soortgelijke beschik-
kingsmacht, zij het dat deze geografisch beperkt is tot hun diocees. Na de canonisten
gaan civilisten ertoe over een analoge redenering toe te passen op de verhouding van
‘hun’ vorst tot de keizer op basis van het adagium rex est princeps in regno suo: de ko-
ning is keizer in zijn eigen koninkrijk. Philips van Leiden deelt deze opvattingen uit zijn
tijd, stelt Leupen vast. Wel waakt de Leidse geleerde ervoor afbreuk te doen aan de po-
sitie van de keizer en aan de betekenis van de leges, het Romeinse recht. Zo kan een la-
gere vorst, zoals een graaf, niet ingaan tegen de wetten van het Corpus iuris. Dat is
slechts voorbehouden aan de keizer.143

Maar lagere vorsten, principes minores of inferiores, beschikken over merum imperi-
um en regalia, de vorstelijke hoogheidsrechten. Leupen signaleert dat Philips de term
princeps – in algemene zin ‘vorst’, maar in het Corpus iuris gebruikt ter aanduiding van
de keizer – gebruikt voor zowel de keizer als koningen, graven, hertogen en baronnen.
‘De autoriteit van de princeps van het Romeinse recht is overgedragen op personen die
effectief wereldlijke macht uitoefenen’, aldus Leupen. Hij beschrijft dat dit proces door
middeleeuwse juristen wordt onderbouwd met een glosse van Accursius als begin-
punt.144 Deze zegt dat het imperium verscheurd is, waarschijnlijk doelend op de deling
in een westelijk en een oostelijk Romeins rijk, maar juristen in de 14de eeuw interprete-
ren dit ruimer. Zo ook Philips van Leiden, signaleert Leupen. De schrijver van deCura
spreekt zichzelf volgens hem echter tegen als hij beredeneert of tegen een lagere vorst
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ook het crimen laesae maiestatis mogelijk is, het halsmisdrijf van majesteitsschennis.
Volgens Philips is dat niet mogelijk, aldus Leupen, waarmee afbreuk wordt gedaan aan
de macht die hij een lagere vorst toekent.145

Leupen bespreekt vervolgens de ontwikkeling van het koningschap in de middeleeu-
wen en de rol van de vorstenspiegels daarbij. Philips’ Cura komt volgens hem in de
buurt van zo’n vorstenspiegel. Kenmerkend voor vorstenspiegels, geschreven door po-
litieke filosofen, is dat zij de heerser trachten te bewegen vrijwillig de wet na te leven,
hoewel hij daarboven verheven is, meent Leupen. Hij sluit niet uit dat Philips zijn visie,
dat de vorst rijk moet zijn, ontleent aan het gedachtegoed van de vorstenspiegels. Blij-
kens de beschrijving van zijn bibliotheek beschikte Philips over een exemplaar van de
Secreta secretorum, één van de meest verspreide boeken in de middeleeuwen en in die
tijd algemeen toegeschreven aan Aristoteles, maar in werkelijkheid de vertaling van een
Arabisch werk. Verder put Philips uit het Speculum morale van Johannes Caligator, een
tijdgenoot van hem. Leupen meent dat Philips het belangrijk moet hebben gevonden
enige ethiek op te nemen in zijn Cura om te bewerkstelligen dat de vorst als persoon,
als mens, het goede voorbeeld geeft. Maar de vorst in functie wordt door hem beschre-
ven als persona publica. ‘In weerwil van de filosofische toevoegingen in de Cura hecht
Philips het meeste belang aan de rechtswetenschap’, stelt Leupen vast.146

Hij bespreekt de feitelijke situatie in middeleeuwse rijken als Frankrijk en Duitsland
en komt tot de conclusie dat overal in die tijd een effectief centraal gezag ontbreekt. In
Frankrijk zijn Aquitaine, Bretagne, Vlaanderen en Bourgondië de facto onafhankelijk.
In het Duitse rijk geldt dat voor vrijwel alle vorstendommen, waaronder het graafschap
Holland. De Hollandse graven zijn weliswaar geen Reichsfürsten, staan formeel niet op
het eerste plan, maar zijn in werkelijkheid zeer machtig. Willem ii brengt het tot rooms-
koning en Willem iii weet de status van de Hollandse graaf substantieel te verhogen
door zijn betrekkingen met de koningen van Engeland en Frankrijk en met het Duitse
keizersgeslacht van deWittelsbachs. Slechts in formele zin zijn deHollandse graven nog
leenmannen van de Duitse keizer. Leupen schrijft in dit verband over de soevereiniteit
van vorsten. Hij definieert deze aan de hand van vijf criteria. Wil een vorst soeverein ge-
noemd kunnen worden, dan moet hij beschikken overmaiestas, overmerum et mixtum
imperium, inclusief de regalia, over de bevoegdheid wetten uit te vaardigen, anderen in
de adelstand te verheffen en tenslotte oorlog te voeren en vrede te sluiten. Leupen komt
tot de conclusie dat de Hollandse graven voldoen aan al deze eisen, die er in feite op
neerkomen dat zij zonder ruggespraak met de keizer hun land kunnen besturen. Hij
vergelijkt ze met de hertogen van Brabant, die ‘al met één voet buiten het keizerrijk
stonden’. Leupen beschrijft hoe Philips ‘zijn’ graaf ziet. In de Cura staat dat alleen de
graaf recht heeft op de regalia en dat alleen hij er een leger en gevangenissen op na mag
houden. Volgens Leupen maakt Philips zich geen zorgen over de vraag hoe de graaf aan
deze bevoegdheden komt en schetst hij niet op welke juridische basis deze situatie rust.
Hij accepteert gewoon de bestaande situatie en vergelijkt het graafschap graag met
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145 Philip of Leyden, p. 162-164.
146 Philip of Leyden, p. 165-176. Elders in zijn boek signaleert Leupen dat Philips’ Cura nooit een echte

vorstenspiegel had kunnen worden, omdat daarvoor de juridische structuur van het werk met de ca-
sus zou moeten zijn gewijzigd. Zie Philip of Leyden, p. 137.
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Frankrijk en Engeland, zij het dat de schaal in Holland kleiner is. Ook het graafschap
Vlaanderen ziet hij als een voorbeeld, maar niet het Duitse rijk. Dat is volgens Philips
een ongeregeld rijk, een patria inordinata. Volgens Leupen tekent Philips de Hollandse
graaf niet langer als een feodale leenman maar als een soevereine vorst, drager van alle
publieke macht in zijn eigen land. Als vorst vervult hij in zijn graafschap dezelfde taken
als de koning in zijn koninkrijk. Deze visie staat volgens Leupen haaks op de situatie
zoals feodale heren binnen het graafschap die graag zagen. Zij streven naar de vergro-
ting van hun eigen territorium en hun belang staat daarom diametraal tegenover dat van
de graaf. Het is dit gevaar voor de graaf dat Philips van Leiden volgens hem signaleert.147

Naast de macht van de Hollandse graaf bespreekt Leupen ook de zeggenschap van
andere machthebbers, potentes viri. In de eerste plaats behandelt hij de Utrechtse bis-
schop, behalve een kerkvorst ook een wereldlijk vorst. Philips stelt het kerkelijke rijk
(sacerdotium) en het wereldijke imperium naast elkaar als gelijke grootheden, meent
Leupen te mogen afleiden uit verspreide opmerkingen in de Cura. De status ecclesiae is
vergelijkbaar met de status respublicae. Philips vertolkt de traditionele visie, aldus Leu-
pen. Dat wil zeggen dat paus en keizer als gelijken de macht uitoefenen in respectieve-
lijk het kerkelijke en wereldlijke domein en dat de princeps zijn macht niet ontleent aan
de kerkvorst. Wel stelt Philips het bestuur van de kerkelijke autoriteiten ten voorbeeld
aan de wereldlijke heersers, zo signaleert Leupen. Aan de andere kant onderscheidt Phi-
lips, schrijvend over de bisschop van Utrecht, ook scherp tussen de kerkelijke en de we-
reldlijke heerser die in deze persoon zijn verenigd. Als wereldlijk heerser moet de bis-
schop zich, evenals de graaf van Holland, bekommeren om de respublica. En evenals
deze dient hij zijn beperkingen te kennen. Alleen de paus en de keizer hebben het recht
wetgeving uit te vaardigen die indruist tegen canones en leges. Lagere vorsten hebben
dat recht niet. Daarnaast is de bisschop leider van een geestelijke stand, een ordo, die
vergelijkbaar is met de ridderschap. Geestelijken hebben volgens Philips het recht zich
uitsluitend te verantwoorden voor kerkelijke rechtbanken (privilegium fori). Volgens
Leupen noemt Philips dit recht omdat er in zijn eigen land inbreuken op zijn gemaakt.
In de Cura wordt ook gepleit voor geestelijken als adviseurs van wereldlijke vorsten.
Maar het gaat Philips te ver dat in Zeeland de inwoners hun geschillen liever voorleggen
aan kerkelijke rechtbanken dan aan wereldlijke, omdat de eerstgenoemden gebruik ma-
ken van geschreven recht. Hij vreest dat deze praktijk ook oprukt in Holland. Leupen
signaleert dat Philips hiermee aansluiting zoekt bij een verbod vanWillem v uit 1352 om
zaken, die onder zijn jurisdictie vallen, voor kerkelijke rechtbanken te brengen. De con-
sequentie van het wel toepassen van deze praktijk is dat in laatste instantie beroep open-
staat op de bisschop. ‘Philips van Leiden deelt de hoogste jurisdictie in het graafschap
toe aan de graaf’, stelt Leupen vast. ‘Hij geeft kerk en staat hun eigen plaats, hun eigen
autonomie.’ De consequentie van deze opvatting van Philips, zelf een geestelijke, is dat
geestelijken in staat moeten zijn twee meesters te dienen. Leupen hekelt in dit verband
de opvatting van auteurs als Fruin en Pikkemaat dat zulks onmogelijk is. Hij gaat nog
een stap verder en wijst erop dat Philips niet slechts zowel kerk als staat, maar ook twee
kleine landen heeft gediend: Holland en het Sticht Utrecht.148
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Een andere categorie van machthebbers die volgens Leupen genoemd moeten wor-
den zijn de edelen. Hij stelt vast dat Philips ten aanzien van hun zeggenschap nooit
schrijft over potestas, maar slechts over portio. Deze edelen hebben, met andere woor-
den, wel deel aan de macht, maar de macht berust niet bij hen. ‘De potestas (publica) is
exclusief voorbehouden aan de graaf’, concludeert Leupen. In dit verband pleit hij voor
een nadere studie naar heerlijkheden en heerlijke rechten. Hij vermoedt dat deze rech-
ten samenvallen met de portioneswaarover Philips schrijft. De Leidse geleerde verzucht
weliswaar dat bijvoorbeeld in Zeeland ‘iedereen’ wel over een portio beschikt, maar zijn
aandacht gaat toch primair uit naar de machtige edelen in de grensgebieden van het
graafschap, die wel degelijk over veel potestas beschikken. Volgens Philips is de bevol-
king beter af als zij onmiddellijk onder de heerschappij van de vorst valt. Anders dan
Fruin en sommige van diens navolgers leidt Leupen hieruit echter niet af dat Philips zich
keert tegen het feodale stelsel als zodanig. Het probleem is volgens hem dat de mach-
tigste edelen de graaf slechts zien als hun leenheer, terwijl zij in hem hun vorst hebben
te erkennen. Leupen stelt vast dat de feitelijke ontwikkeling in het graafschap helemaal
niet tegen het feodale stelsel pleit. Integendeel, vooral sinds Floris v trachten de graven
quasi-onafhankelijke gebieden via het leenstelsel in het graafschap te trekken. De heer-
sers over deze territoria hebben dan de graaf als hun heer te erkennen, al blijven zij be-
schikken over bevoegdheden die niet zijn te beschouwen als door de graaf gedelegeerd.
De politiek van de graven is er daarom op gericht deze bevoegdheden langzaam maar
zeker te verminderen, ten faveure van hun eigen centrale gezag. Zo bekeken is het feo-
dalisme een ‘krachtig wapen’ in het streven naar unificatie, meent Leupen, die in dit ver-
band een parallel trekt met de ontwikkeling in Frankrijk. Een ander instrument dat de
Hollandse graaf hierbij ten dienste staat is de vorming van waterschappen, die geogra-
fisch groter zijn dan het gebied van een leenman. Leupen gaat uitgebreid in op de con-
flicten die gepaard zijn gegaan met het opzetten van een effectief waterbeheersingssys-
teem.

Het succes van deze grafelijke politiek staat of valt met de kracht van individuele
hoofdrolspelers. Volgens Leupen gaat Holland tijdens Philips’ leven door periodes
waarin sprake is van een zwak centraal gezag. Deze situatie wordt direct uitgebuit door
machtige edelen. Het is volgens Leupen om die reden dat Philips van zijn graaf een prin-
cepsmaakt en van het landHolland een patria. De graaf krijgt van hem het advies vacan-
te lenen niet te snel opnieuw in leen te geven en zeker geen mannelijke lenen om te zet-
ten in vrouwelijke. Philips prijst Willem iii omdat deze de West-Friezen heeft beloofd
dat zij direct onder zijn gezag zullen vallen, zonder tussenkomst van feodale heren. Na
een korte bespreking van de partijtwisten in Philips’ tijd – de later Hoekse en Kabel-
jauwse twisten genoemde strijd – concludeert Leupen dat Philips’Cura doortrokken is
van de notie dat het land als geheel eronder lijdt als machtige heren hun eigen ambities
kunnen nastreven. Philips vertaalt de macht van de graaf in concepten van het Romein-
se recht, waarmee deze macht op een hoger, op een ‘publiek’ niveau komt, terwijl de
macht van de edelen naar de sfeer van het privaatrecht wordt gedrongen.149

Philips noemt volgens Leupen de samenleving respublica wanneer hij de gemeen-
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schap van alle inwoners op het oog heeft. Deze is direct verbonden met het publiek be-
lang (utilitas publica), het publiek welzijn (commodum publicum) en de publieke orde
(quies publica). Zij is belangrijker dan het particulier welzijn (privatum commodum) en
de particuliere orde (quies privata). Elk handelen tegen dit publiek belang is ongeldig,
meent Philips, zelfs als het bestaat uit voorschriften van de vorst. Leupen haalt casus 16
uit deCura aan, waarin staat dat de ratio utilitatis of ratio publicae in het bijzonder over-
wogen moet worden als de belangen van iedereen in het geding zijn. Deze prioriteit van
het publieke belang garandeert dat individuele belangen het best worden behartigd. Het
kan niet zo zijn dat iemands individuele zaken door allerlei andere individuen worden
geregeld. Dan zouden er net zoveel belangen worden nagestreefd als er mensen zijn. In
dit verband noemt Leupen de lage dunk die Philips heeft van gilden. Dat zijn organisa-
ties die het eigen belang najagen. Alleen de vorst is in staat het publiek belang te behar-
tigen. Leupen verzet zich tegen de visie van Hans Wilfert dat Philips een verlicht abso-
lutisme in de middeleeuwen voorstaat. Volgens Philips is de vorst immers gebonden aan
het recht en kan hij niet handelen in strijd met het publiek belang. De vorst heeft rech-
ten waarvan hij geen afstand kan doen omdat het de staat zou schaden, aldus Leupen.
Hij kan niets doen wat op grond van de leges verboden is, hoewel hij persoonlijk niet
gebonden is aan deze leges.150

Leupen gaat vervolgens in op het concept van de fiscus, het materiële complement
van de respublica. De middeleeuwse juristen Accursius en Azo beschrijven de fiscus al
als een publieke zaak omdat hij de schatkist is van het imperium en niet van de keizer
persoonlijk. De fiscus is direct verbonden met het publiek belang. De juristen erkennen
dat de keizer ook persoonlijk bezit heeft (res privata of res familiaris), maar hij is slechts
de beheerder (procurator) van de fiscus en niet de eigenaar ervan. De middeleeuwse ju-
risten zien de fiscus als een onafhankelijke en onpersoonlijke instelling, beheerd door
de vorst, meent Leupen. Onder aanhaling van Kantorowicz’ The King’s Two Bodies
schetst hij hoe de middeleeuwers de fiscus zien als het eigendom van een gefingeerde fi-
guur (Fiscus, vandaar de naam), zoals kerkelijk bezit geacht wordt het eigendom te zijn
vanChristus. En net als Christus heeft Fiscus en daarmee de fiscus het eeuwige leven: fis-
cus numquam moritur (de fiscus sterft nooit) is een adagium van de middeleeuwse
rechtsgeleerdheid. Leupen signaleert dat Philips van Leiden de fiscus in zijn Cura vrij-
wel op één lijn stelt met de respublica. In dit verband behandelt Leupen ook de vorste-
lijke hoogheidsrechten of regalia. Deze genereren volgens Philips inkomen voor de fis-
cus waarvan de vorst geen afstand mag doen. Leupen veronderstelt dat Philips in
werkelijkheid wel beter wist. Veel tol- en veerrechten in Holland zijn in zijn tijd in han-
den van lokale heren. Philips zegt dat de graaf geen zaken, behorend tot de fiscus, aan
zijn onderdanen mag geven. Hij mag wel kleding, juwelen of paarden schenken, maar
geen kastelen en domeinen.151

Het belang van Philips’ werk ligt volgens Leupen niet in de presentatie van nieuwe
ideeën over heerser, staat en fiscus. Het accent moet daarom liggen op de toepassing van
deze belangrijke concepten op concrete situaties, schrijft hij. Leupen beschrijft in dit
verband casus 45, over de onmogelijkheid voor vrouwen om een ambacht te erven in
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Zeeland. Ontbreken mannelijke erfgenamen, dan vervalt het ambacht aan de graaf. Phi-
lips verzet zich tegen het omzetten van deze mannelijke lenen in vrouwelijke lenen door
de graaf, omdat hij daarmee de mogelijkheid weggeeft het leen te verkopen aan de hoog-
ste bieder en de fiscus van inkomsten berooft. Leupen illustreert dit met historische
voorbeelden. Hij meent dat Philips al het inkomen uit de grafelijke rechten – belastin-
gen, domeinen, hoge en lage jurisdictie, huizen – in de sfeer van het publieke recht trekt.
‘In de grafelijke raad, waarvan hij deel uitmaakte van 1353 tot aan zijn vertrek naar Avig-
non in 1357, moet Philips steeds geprobeerd hebben de belangen van de fiscus te verde-
digen tegen deze van de hoge adel en ook tegen de persoonlijke voorkeuren en wensen
van de graaf, die niet altijd samenvielen met zijn publieke belangen’, schrijft Leupen.152

Hij gaat tot slot nog in op Philips’ visie op de steden. Leupen signaleert dat de Cura
ook voor de stedelijke samenleving het publieke belang vooropstelt. Als drager van het
collectieve belang is de stad gesteld boven individuele poorters en groepen als de gilden.
Stokken inwaterwegen, waaraan vissers hun netten bevestigen, behartigen een particulier
belang en moeten wijken voor het publieke belang van de scheepvaart. Leupen wijst er
ook op dat Philips zich verzet tegen bepalingen in stadsrechten, waarvan hij meent dat ze
in tegenspraak zijn met de leges of de canones. Philips kent de steden een zeker zelfbe-
stuur toe, maar ziet ze ook als onderdeel van de respublica die het hele graafschap vormt.
De visie van Bartolus dat elke Italiaanse stadstaat een zelfstandige respublica is wordt der-
halve door Philips niet gedeeld, concludeert Leupen.Hij stelt ook vast dat in deCura ner-
gens wordt gepleit voor een grotere invloed van steden op het landsbestuur. Philips kan
derhalve niet worden beschouwd als een verdediger van de standenstaat, waarin de vorst
regeert in samenspraakmet adel, geestelijkheid, steden en het platteland, aldus Leupen.153

Bijlage 2 Edities van de Cura

Van Philips’ Cura is geen oorspronkelijk manuscript overgeleverd. Bij zijn overlijden
in 1382 laat Philips twee handschriften van zijn werk na, maar beide zijn verloren ge-
gaan, zodat de Cura alleen in de gedrukte versie uit 1516 is overgeleverd. Philips zelf
heeft zijn werk bewust willen doorgeven aan toekomstige generaties. In de beschrijving
van zijn bibliotheek (Disposicio librorum magistri Philippi de Leyden, opgenomen in de
editie Fruin-Molhuysen) noemt hij zijn eigen tractaat uitgebreid.154 Philips laat een bi-
bliotheek na van 42 met name genoemde boeken plus nog een niet genoemd nader aan-
tal ‘overige boeken’.155 Uit de bibliotheek van Philips is welgeteld één manuscript be-
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153 Philip of Leyden, p. 228-237.
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155 In literatuur over Philips van Leiden circuleert lange tijd het aantal van 73 boeken, dat Philips zou
hebben nagelaten. Feenstra meent dat de historicus Romein dit aantal in de wereld heeft geholpen. Zie
Feenstra’s Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 21.
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houden gebleven. Het wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog overgebracht van de ge-
meentelijke bibliotheek van Breslau naar de Leidse Universiteitsbibliotheek. Pogingen
om verdere boeken van Philips in Breslau op te sporen zijn mislukt.156

De eerste gedrukte uitgave van de Cura, de editio princeps, verschijnt in 1516 in Lei-
den.157 De boekdrukkunst is dan nog geen driekwart eeuw oud. De drukker is Johannis
Severinus, werkzaam van 1502-1524 en de belangrijkste Hollandse drukker van zijn
tijd. De uitgever is Jodocus Franconis (Joost Francken uit Leiden) die het werk opdraagt
aan zijn tijdgenoot Vincent Cornelissen, de schatkistbewaarder van Holland en Zee-
land. Cornelissen zou sinds 1514 ook het beheer hebben gevoerd over de toen nog be-
staande bibliotheek van Philips van Leiden en hebben aangemoedigd tot het uitgeven
van de editio princeps.158 Zonder het optreden van Cornelissen en Francken zou Philips’
werk ons onbekend zijn gebleven.

Met de editio princeps wordt Philips’ tractaat toegankelijk. Toch ontstaat in de 18de

eeuw behoefte aan nieuwe uitgaven. Op basis van de editio princeps verschijnen in 1701
en 1705 nieuwe gedrukte edities in Amsterdam.159 De uitgave van 1705 is in feite een her-
uitgave van die uit 1701, maarmet een nieuwe titelpagina.Mede vanwege de schaarse ver-
spreiding van de editio princepsblijven deze 18de-eeuwse uitgaven tot aan de 20ste eeuwhet
meest gebruikt.De tegenwoordig algemeen gebruikte editiewordt echter die vanR.Fruin
en P.C. Molhuysen, verschenen in 1900 en herdrukt in 1915.160 In de uitgave van 1915 is
een beschouwing van Fruin over Philips van Leiden als inleiding opgenomen.161

De editie Fruin-Molhuysen is gebaseerd op de editio princeps uit 1516.Wel is de oor-
spronkelijk aaneengesloten tekst in de nieuwe editie verdeeld in paragrafen. Verder is de
door Philips zelf gebruikte citeerwijze, gebaseerd op het aanhalen van de beginwoorden
van teksten, vervangen door de moderne methode waarbij de nummers van boeken, ti-
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156 Deze pogingen zijn ondernomen door Feenstra. Zie zijn Philip of Leyden, p. 26. Het gerepatrieerde
manuscript van Philips van Leiden is beschreven door Lieftinck, ‘Een handschrift uit de bibliotheek
van Philips van Leyden’ in Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken,
deel 38, 1946, p. 177-191. Zie ook hoofdstuk 3.7.

157 De reipublice cura et sorte principantis. Venundantur Leydis in aedibus Johannis Severini qui eos se-
lectis characteribus impressit xiiii Septembris anni domini 1516.

158 Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 29 en Leupen, Philip of Leyden, p. 91.
159 De eerste uitgave is verzorgd door Sebastian Petzold en getiteld: Philippi de Leyden Tractatus juridi-

co-politici, quorum seriem sequens pagina exhibet, Accedunt huic editioni Auctoris vita, Medulla trac-
tatuum et Index legum ad quas scripsit, Recensuit et indice auxit Sebastianus Petzoldus Regiae Maje-
statis Borussiae Bibliothecarius, Amstelaedami, Apud Sebastianum Petzoldum, op het Rockin in de
drie kroonen, Ao 1701. De tweede is getiteld: Philippus de Leydis Professoris Parisiensis et Canon. Ul-
traject. De cura reipublicae et sorte principantis, Accedunt Consilia de formis et Semitis Reipublicae
utilius et facilius Gubernandae, etc. etc., Amstelaedami, Apud Franciscum van der Plaats, M.D.CCV.
Deze zogenaamde titeluitgave onderscheidt zich van de uitgave van Petzold slechts door een ander ti-
telblad. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 32.

160 Philippus de Leyden, De cura reipublicae et sorte principantis. Uitgegeven door R. Fruin en P.C. Mol-
huysen, ’s-Gravenhage 1900. Verschenen in de Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van
het oude vaderlandsche recht, tweede reeks, no. 1. De heruitgave van 1915 is eveneens verschenen te
’s-Gravenhage.

161 ‘Over Philips van Leiden en zijn werk De cura reipublicae et sorte principantis’, oorspronkelijk ver-
schenen in Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeling
Letterkunde, deel viii, 1865, p. 220 e.v.. Later opgenomen in Fruins Verspreide geschriften, uitgege-
ven door P.J. Blok, P.L. Muller en S. Muller Fz., deel i, ’s-Gravenhage 1900, p. 111-162.
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tels, leges en canones worden aangehaald.162 Fruin heeft de gedrukte uitgave van zijn
editie nimmer aanschouwd. Eind 1898, als de eigenlijke Cura persklaar is, overlijdt hij.
Molhuysen maakt het werk af met de bijlagen. Philips’ Cura bestaat behalve uit dit
hoofdwerk zelf en de Tabula Tractatus ook nog uit een kort tractaat over het leiding ge-
ven aan de respublica, De formis et semitis reipublicae utilius et facilius gubernandae,
eveneens van Philips’ hand. In de editie Fruin-Molhuysen zijn daar nog aan toegevoegd
de Disposicio librorum163 uit 1372 (de beschrijving van Philips’ bibliotheek, tevens be-
schikking over wat er met de boeken moet gebeuren) en twee testamenten van Philips,
het ene uit 1372 en het andere uit 1382.

De rechtshistoricus Feenstra verzorgt in 1971 de heruitgave van de editio princeps als
facsimile.164 Aan deze voorlopig laatste editie van Philips’ werk is volgens hem dringend
behoefte, omdat hij slordigheden signaleert in de editie Fruin-Molhuysen. Feenstra
meent dat voor een verantwoord gebruik van deze editie controle nodig is van de oor-
spronkelijke tekst in de editio princeps.Omdat exemplaren van deze editie uiterst schaars
zijn heeft hij haar in een gemakkelijk verkrijgbare vorm uitgegeven.165 Van de oorspron-
kelijke editio princeps uit 1516 bestaan inWest-Europa nog dertien exemplaren. Zewor-
den bewaard in onder andere de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en Brussel en in
universiteitsbibliotheken te Leiden, Utrecht, Gent, Parijs, Oxford en Cambridge.166

Bijlage 3 De (juridische) bronnen van Philips van Leiden

Verwezen wordt naar casus en paragraaf in deCura. Verwijzingen met een enkele aste-
rix* zijn ontleend aan door Philips overgenomen fragmenten van Johannes van Borse-
len (zie hoofdstuk 1.4). Verwijzingen met een dubbele asterix** aan fragmenten van
Henricus Bohic (zie hoofdstuk 1.5 en 3.6).

266 bijlagen

162 Met dien verstande dat de ‘moderne’ citeerwijze van Fruin en Molhuysen de inmiddels ook alweer
verouderde, pandektistische methode uit de 19de eeuw is. De thans gebruikelijke citeerwijze is de fi-
lologische, waarbij boek, titel, lex en paragraaf in deze volgorde worden aangehaald, bijvoorbeeld
(voor een Digestentekst) D.2,15,8,17. In de editie Fruin-Molhuysen wordt deze tekst alsvolgt aange-
haald: l. 8 § 17 D. ii 15, dus eerst l(ex) en paragraaf, vervolgens de verwijzing naar de Digesten en ten-
slotte boek en titel. Een tekst uit de Codex wordt in dit systeem alsvolgt geciteerd: l. 3 C. x 10. Dit is
volgens de hedendaagse citeerwijze C(odex) 10,10,3. Een canon wordt in de editie geciteerd als c. 33
X 2, 24, overeenstemmend met X,2,24,33 volgens de filologische citeerwijze. Zie voor de verschillen-
de citeerwijzen Spruit en Feenstra, ‘Inleiding’ in Corpus iuris civilis, deel ii, p. xxxiv en deel vii, p.
xli. Zie voor het citeren van canoniekrechtelijke bepalingen Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte, § 26
en Schrage, Utrumque Ius, p. 85-86, 92-93, 96, 97 en 99.

163 De naam van deze beschrijving is toegevoegd door Molhuysen. Zie Feenstra, Philips van Leyden en
zijn bibliotheek, nt 157 op p. 43.

164 Philippus de Leyden, De cura reipublicae et sorte principantis. Reprint of the editio princeps of 1516
with an introduction by Robert Feenstra, Amsterdam 1971. Verschenen als nr 4 in de Fontes iuris Ba-
tavi rariores. Zeldzame oud-vaderlandse rechtsbronnen herdrukt op initiatief en onder toezicht van
de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht.

165 Feenstra wijst zelf, in zijn Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 17, op twee ‘uiterst storende
drukfouten’ in zijn ‘Introduction’ bij de heruitgave van de editio princeps. Op p. ix moet in de eerste
regel i.p.v. C 5 ro gelezen worden C 4 ro; in de zesde regel moet i.p.v. C 4o gelezen worden C 4 ro.

166 Feenstra, Philips van Leyden en zijn bibliotheek, p. 17 met nt 115 en Leupen, Philip of Leyden, p. 94.
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Accursius167 (ca 1182-1263): 1,17; 2,27; 10,1; 22,4; 27,5; 27,8; 43,2; 44,5; 44,14; 44,27;
44,28; 45,7; 45,12; 47,15; 63,4; 69,5; 75,66; 77,11; 80,7; 83,24.

Archidiaconus (Guido de Baysio, †1313): 1,16; 7,4; 20,9; 30,12; 32,33*; 33,8**; 45,12168;
45,21; 45,29; 49,49; 65,7.

Bernardus de Parma (†1266): 2,24, 4,26; 20,7; 32,32*; 33,8**; 33,9**; 33,10**; 39,14*;
45,23; 45,28; 58,11; 64,5; 66,4; 75,55; 78,30; 80,7**; 83,19; 83,22; 83,24.

Cardinalis (Johannes Monachus, circa 1250-1313): 2,35; 29,12; 35,39*; 43,27; 44,11;
45,11; 47,8; 58,6; 58,11169; 60,10; 61,35; 68,9; 78,6.

Dinus de Mugello (†1303): Geen verwijzingen in de Cura.
‘Doctores’: 2,7; 9,8; 49,49; 55,16; 57,7; 65,11; 69,5; 78,4; 84,3.
‘Dominus meus’: 4,25; 40,23; 82,4170; 82,11171; 85,18172.
Genselinus de Casangiis (Jesselin de Cassagnes, †1334): 20,9173; 33,9**; 45,11; 55,16;
Gratianus (ca 1140 werkzaam in Bologna): 1,14; 21,13; 35,15; 35,19; 45,30; 49,13; 55,11;

84,3.
Guillelmus Durantis (ca 1230-1296): 9,10; 32,32*; 32,33*; 65,11174; 80,8**; 80,9**.
Guillelmus deMonte Lauduno175 (†1343): 33,10**; 49,49; 55,16; 55,19; 56,6; 75,3; 75,15.
Henricus Bouhic (ca 1310-1350): 27,8; 30,11; 45,30; 61,36.
Hostiensis (†1271): 7,4; 32,40*; 33,13**; 45,28; 45,30; 49,44; 55,19; 61,48; 61,49; 61,50;

61,51; 75,15; 75,26; 80,7; 83,20.
Hugo de Sancto Victore (†1141): 45,18; 45,30.
Innocentius (ca 1200-1254): 7,4176; 20,7177; 32,32*; 32,33*, 32,40*; 33,8**; 33,10**; 35,39*;
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167 Vermeld zijn alleen uitdrukkelijke verwijzingen van Philips naar Accursius. Naar diens glosse wordt
in de Cura bijna tachtig keer verwezen.

168 De editie Fruin-Molhuysen vermeldt hier ‘Archius’, waarschijnlijk op basis van de afgekorte vorm ar-
chi’ in de editio princeps.

169 In de editie Fruin-Molhuysen staat: ‘… vide plenius per Ioannem Monachum et Cardinalem …’ met
in een voetnoot de opmerking dat ‘et’ ontbreekt in de editio princeps. Dat is inderdaad zo maar ook
volkomen terecht. Johannes Monachus is immers dezelfde persoon als Cardinalis.

170 Deze verwijzing betreft bisschop Arnoud van Hoorn.
171 De verwijzing, tweemaal in dezelfde paragraaf, geldt in dit geval niet Philips’ leermeester maar graaf

Albrecht.
172 Ook deze verwijzing betreft Albrecht.
173 In de editie Fruin-Molhuysen staat: ‘opinio gess.’ Met de toevoeging (sic). Inderdaad gebruikt de edi-

tio princeps de afkorting ‘gess’ voor Genselinus. In casus 45,12 wordt in de editie Fruin-Molhuysen
wel Genselinus aangehaald. In een voetnoot wordt daarbij gesteld dat de editio princeps ‘gess’ heeft,
met de toevoeging dat waarschijnlijk ook casus 20,9 aldus moet worden gelezen.

174 Verwezen wordt hier niet naar Durantis zelf, maar naar zijn Speculum. Dat geldt ook voor de twee
volgende aanhalingen in casus 80,8 en 9.

175 In de editie Fruin-Molhuysen wordt in casus 51,9 verwezen naar Guillelmus, maar volgens Feenstra
is dat niet terecht.. De zinsnede ‘… et ibidem Guillelmi nota’ bij Fruin-Molhuysen luidt in de editio
princeps ‘… et ibidem g. no.’ Feenstra meent dat hier waarschijnlijk ‘glosa’ moet worden gelezen. Zie
zijn Philip of Leyden, p. 33. De mogelijke fout bij Fruin-Molhuysen wordt eerder gemaakt in de edi-
tie uit 1701. Daar staat: ‘… et ibidem Guil. not.’.

176 In de editie Fruin-Molhuysen staat aan het slot van casus 7,4 ‘... et ibi vide in notis et Hostiensem’. De
editio princeps heeft op deze plaats ‘et ibi vide ino. et host’. Volgens Feenstra is hier ‘ongetwijfeld’ In-
nocentius bedoeld. Zie Feenstra’s Philip of Leyden, p. 16-17 (nt 18).

177 Aan het slot van casus 20,7 staat in de editie Fruin-Molhuysen ‘in nota’, waar de editio princeps heeft
‘Inno’. Daarmee is Innocentius bedoeld. Zie Feenstra, Philip of Leyden, p. 17 (nt 18).
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39,19*; 48,4; 49,23; 49,49; 49,50; 56,21; 57,11; 61,51; 75,39; 77,10; 77,11; 79,3-4; 80,6;
80,7**; 85,18.

Jacques de Révigny (†1296): 61,53.
Johannes Andreae178 (ca 1270-1348): 2,24; 2,34; 30,10; 30,12; 30,15; 32,32*; 32,33*,

32,38*; 33,8**; 33,9**; 36,14; 44,20; 58,10; 61,35; 61,36; 66,6; 68,9; 81,7; 83,21; 83,22.
Johannes Caligator (ca 1358): 2,37; 3,7; 4,20; 4,24; 5,6; 8,12; 9,22; 11,8; 17,7; 21,7; 21,12;

21,16-18; 23,6-7; 23,11; 24,9; 26,8-10; 29,14; 41,6-7; 42,11; 43,30; 47,32-33; 49,36-37;
51,11-12; 53,22; 56,9; 73,28; 73,29; 78,28-29; 84,43.

Johannes Garsias Hispanus(hoogleraar in Bologna omstreeks 1280): 45,11.
Johannes Teutonicus179(†1245): 40,9; 55,19; 59,3; 75,39.
Lambert de Salins (Lambertus de Salinis, hoogleraar in Orléans omstreeks 1300): Geen

verwijzingen in de Cura.
Paulus de Liazariis (†1356): Geen verwijzingen in de Cura.
Petrus de Sampsona (begin 13de eeuw): 80,8**.
Tancredus de Bononia (ca 1185-1235): 80,8**.

Bijlage 4 Jaartallenlijst: de eeuw van Philips van Leiden

De cursief geschreven namen zijn van geleerden en auteurs uit de middeleeuwen.

1300 Jan ii, de eerste Henegouwse graaf inHolland en Zeeland, confisceert na de moord
op Floris v de bezittingen van diens moordenaars Herman van Woerden en Gijs-
brecht van Amstel en beleent zijn broer Gwijde van Avesnes ermee (hoofdstuk 5.4).
Lambert de Salins hoogleraar in Orléans (hoofdstuk 3.6).

1301 Gwijde van Avesnes wordt bisschop van Utrecht (hoofdstuk 2.6; 5.4)
1303 Dinus de Mugello overlijdt (hoofdstuk 3.6).
1304 Jan ii overlijdt, Willem iii volgt hem op (hoofdstuk 5.4). Bisschop Gwijde van

Avesnes vaardigt de Gildenbrief uit die de gilden grote invloed geeft op de samen-
stelling van het stadsbestuur van Utrecht (hoofdstuk 6.6.2).

1305 Bisschop Gwijde van Avesnes laat vaststellen of personen in het Sticht Utrecht
aanspraak kunnen maken op de hoge jurisdictie (hoofdstuk 2.6).

1308 Pierre de Belleperche overlijdt (hoofdstuk 3.5).
1310 (-1350) Henricus Bohic (hoofdstuk 1.5; 2.6; 3.6). Graaf Willem iii koopt alle tien-

den die de Utrechtse St Pieterskerk bezit in Zeeland (hoofdstuk 6.4.2).
1312 Graaf Willem iii verbiedt de oprichting van gilden in Leiden (hoofdstuk 6.6.2).
1313 Johannes Monachus (bijgenaamd Cardinalis, geboren circa 1250) overlijdt. Ook

Guido de Baysio (bijgenaamd Archidiaconus) overlijdt (hoofdstuk 3.4).

268 bijlagen

178 De editie Fruin-Molhuysen maakt in casus 80,6 melding van een verwijzing naar Johannes. Volgens
Feenstra verwijst Philips hier inwerkelijkheid naar een glosse. Zie Feenstra’sPhilip of Leyden, p. 33-34.

179 In de editie Fruin-Molhuysen wordt op alle volgende plaatsen verwezen naar Johannes Andreae. In
werkelijkheid haalt Philips van Leiden hier het commentaar aan van Johannes Teutonicus op hetDe-
cretum, zo heeft Feenstra vastgesteld. Zie zijn Philip of Leyden, p. 33. In de editio princeps van de
Cura verwijst Philips simpelweg met ‘io’ naar zijn bron. Zie hoofdstuk 3.6.
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1314 (-1357) Bartolus de Sassoferrato (hoofdstuk 3.3). Lodewijk iv van Beieren wordt
keizer (tot 1347) van het Heilige Roomse Rijk (hoofdstuk 5.3). Guillelmus de Mon-
te Lauduno hoogleraar in Toulouse (hoofdstuk 3.6).

1316 Andreas de Isernia overlijdt (hoofdstuk 3.8).
1317Gwijde van Avesnes overlijdt. Graaf Willem iii voegt Amstelland enWoerden de-

finitief bij Holland (hoofdstuk 5.4).
1318 Eerste van serie revocaties uitgevoerd door koning Philips v (1316-1322) in Frank-

rijk (hoofdstuk 5.7)
1320 (-1390) Lucas de Penna (hoofdstuk 1.2; 3.3).
1322Nieuwe Franse koning Karel iv (tot 1328) zet revocatiebeleid van voorganger Phi-

lips v met kracht voort (hoofdstuk 5.7). Graaf Willem iii spreekt zijn deurwaarder
Martijn vrij van de verplichting om wagendienst te verlenen (hoofdstuk 6.3.4).

1323 Jan van Diest bisschop van Utrecht met financiële hulp van Willem van Duiven-
voorde (hoofdstuk 2.3; 2.6). Jan van Polanen draagt zijn windmolen in Monster Am-
bacht met het windrecht in eigendom over aan graafWillem iii en ontvangt deze ver-
volgens weer in leen (hoofdstuk 6.2.2).

1326 (circa) Philips van Leiden wordt geboren (hoofdstuk 1.5). De vergierroede in Dor-
drecht valt in handen van Willem van Duivenvoorde (hoofdstuk 6.3.3 en 6.4.2).

1327 (-1400) Baldus de Ubaldis (hoofdstuk 1.2; 3.3).
1328 (-1350) Franse koning Philips vi voert consistent revocatiebeleid (hoofdstuk 5.7).

Johannes Andreae wordt bij Pavia ontvoerd (hoofdstuk 2.3).
1329 Assemblée van Vincennes (hoofdstuk 4.7).
1330 (circa) Keizerrijk in territoriaal opzicht vervallen tot weinig meer dan een Duits

koninkrijk (hoofdstuk 5.3).
1331De Franse koning Philips vi bepaalt dat de zouthandel in zijn land exclusief via ko-

ninklijke handelshuizen dient te lopen (hoofdstuk 6.2.1). Zie ook 1343.
1333 (-1402) Jean Froissart, Frans kroniekschrijver (hoofdstuk 2.3; 2.4).
1334 Graven van Holland en Gelre verwerven volledige zeggenschap in het Sticht

Utrecht (hoofdstuk 2.6). Willem van Duivenvoorde krijgt in ruil voor een geldlening
aan de graaf de beschikking over de opbrengst van tol en wissel in Dordrecht (hoofd-
stuk 6.3.3 en 6.4.2). Genselinus de Casangiis overlijdt (hoofdstuk 3.6).

1336 Cynus de Pistoia (geboren 1270) overlijdt (hoofdstuk 3.3).
1337 (-1345) Willem iv graaf van Holland en Zeeland (hoofdstuk 2.4). Eerder dat jaar

sluit graaf Willem iii een verdrag met de Brabantse hertog Jan iii voor het in omloop
brengen van een gezamenlijke munt met een vast gewicht en een vaste waarde, die al-
leen met gemeenschappelijk goedvinden mag worden veranderd (hoofdstuk 6.4.1).

1339 Begin Honderdjarige Oorlog (hoofdstuk 2.4).
1340 Philips van Leiden gaat studeren in Orléans (hoofdstuk 3.1). Inwoners van het

Westambacht (Den Haag) doen hun beklag over het verschijnsel van de buitenpoor-
terij (hoofdstuk 6.4.2).

1341 Utrechtse Gildenbrief wordt in uitgebreide vorm bevestigd (hoofdstuk 6.6.2).
1342 Jan van Polanen en Willem van Duivenvoorde verwerven de heerlijkheid van de

Lek (hoofdstuk 2.5). Jan van Arkel wordt bisschop van Utrecht (hoofdstuk 2.6).
Graaf Willem iv draagt zijn baljuwen op te voorkomen dat het schot in omvang af-
neemt, omdat het gaat om ‘syn outste recht’ (hoofdstuk 6.4.2).
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1343 De Franse koning Philips vi bepaalt opnieuw dat de zouthandel exclusief via ko-
ninklijke handelshuizen dient te lopen (hoofdstuk 6.2.1). Zie ook 1331.

1345Willem iv stelt zijn veerrecht tussen Borssele en Beveland als zekerheid voor de af-
lossing van geldleningen die Hollandse en Zeeuwse steden hem verstrekken (hoofd-
stuk 6.3.2). Willem iv streeft naar algemene afkoop van keurmederechten in Amstel-
land en Waterland op zoek naar contant geld (hoofdstuk 6.3.4). Willem iv verkoopt
lijfrenten, waarvoor Dordrecht, Zierikzee, Middelburg, Delft, Leiden en Haarlem
borg staan (hoofdstuk 6.4.3). Willem iv sneuvelt in slag bij Staveren (hoofdstuk 2.4).

1346 Keizer Lodewijk van Beieren beleent zijn vrouw Margareta met de graafschappen
Holland en Zeeland en met de heerlijkheid Friesland. Margareta stelt haar 13-jarige
zoonWillemvanBeieren aan als gouverneur inHolland enZeeland (hoofdstuk 2.5; 5.3).
Johannes de Beka sluit zijn ‘Chronicon’ over Holland en Utrecht af (hoofdstuk 3.7).

1347 Keizer Lodewijk van Beieren overlijdt en wordt opgevolgd (tot 1378) door Karel
iv van Luxemburg (hoofdstuk 5.3). De grafelijkheid in Holland heft morgengeld om
de vestingWoerden te versterken vanwege de oorlog met het Sticht na het overlijden
van Willem iv (hoofdstuk 6.4.2).

1348 Pestepidemie teistert Europa voor de eerste maal (hoofdstuk 2.3). De Utrechtse
bisschop Jan van Arkel voert oorlog tegen Holland (hoofdstuk 2.5). Johannes An-
dreae (geboren circa 1270) overlijdt aan de pest (hoofdstuk 3.4).

1349 Flagellanten trekken door Europa (hoofdstuk 2.3). Margareta draagt de graaf-
schappen Holland en Zeeland en de heerlijkheid Friesland ‘met al hun toebehoren’
over aan haar zoon Willem van Beieren (hoofdstuk 2.8). Philips van Leiden behaalt
zijn academische graad in Orléans, en wel in het canonieke recht: licentiatus in de-
cretis (hoofdstuk 3.1). Philips wordt procurator van de Picardische natie in Orléans
(hoofdstuk 3.5). Filosoof en theoloog Guilhelmus de Ockham (geboren circa 1280)
overlijdt (hoofdstuk 4.2; 5.3).

1350Henricus Bohic overlijdt (hoofdstuk 1.5; 2.6; 3.6). Oorlog tussenMargareta en haar
zoon Willem in Holland en Zeeland breekt uit (hoofdstuk 2.5).

1351Willem wint oorlog van Margareta tijdens de driedaagse zeeslag in de Maasmond
bij Zwartewaal, volgt als Willem v zijn moeder op in de grafelijkheid, bezegelt ‘Ka-
beljauwse verbondsakte’ en sluit vredemetUtrechtse bisschop Jan vanArkel (hoofd-
stuk 2.5; 2.6). Paus Clemens vi doet flagellanten in de ban (hoofdstuk 2.3). Grafelijk
privilege geeft wevers en vollers in Leiden het recht te werken in een straal van en-
kele mijlen rond de stad (hoofdstuk 6.6.2).

1352 (circa) Philips van Leiden biedt graaf Willem v de eerste versie aan van zijn ‘De
cura reipublicae et sorte principantis’ (hoofdstuk 1.4).

1353 Willem van Duivenvoorde overlijdt (hoofdstuk 2.5). Willem v maant onwillige
dienstlieden om schepen en karren beschikbaar te stellen (hoofdstuk 6.3.4).

1355 Revocatio generalis in Holland en Zeeland (hoofdstuk 2.5; 5.7). Willem v dwingt
af dat Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam en Alkmaar toe-
zeggen er geen buitenpoorters meer op na te zullen houden (hoofdstuk 6.4.2). Wil-
lem v bepaalt dat in zijn land gouden munten (schilden) geslagen moeten worden die
in kwaliteit niet onderdoen voor Vlaamse schilden (hoofdstuk 6.4.1). De bevolking
van Kennemerland lost de grafelijke schuld op het baljuwschap in hun landstreek af
(hoofdstuk 6.5.2).

270 bijlagen
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1356 Graaf Willem v schenkt Philips van Leiden de grafelijke livrei voor meesterkler-
ken (hoofdstuk 5.6). Paulus de Liazariis overlijdt (hoofdstuk 3.6).

1357 (-1363) Philips van Leiden grafelijk gezant aan het pauselijk hof in Avignon
(hoofdstuk 2.3). Graaf Willem v bepaalt dat poorters zijn gebonden aan de keuren
van de hoogheemraadschappen over turfwinning (hoofdstuk 6.2.1). In Avignon
koopt de paus de dreiging af van het privéleger van de Franse aanvoerder Arnaut de
Cervole (hoofdstuk 6.5.1).

1358GraafWillem v blijkt geestesziek te zijn en wordt opgesloten in de grafelijke burcht
in Quesnoy in Henegouwen. Zijn broer Albrecht wordt regent (hoofdstuk 4.5). Jo-
hannes Caligator (Coussemaker) schrijft zijn ‘Speculum morale’ (hoofdstuk 1.4).

1361Arnoud van Hoorn studeert in Montpellier (hoofdstuk 5.3). In Avignon koopt de
paus de dreiging af van het privéleger van de Engelsman Sir JohnHawkwood (hoofd-
stuk 6.5.1).

1363 Parijse theoloog Jean Gerson wordt geboren (hoofdstuk 3.4; 4.7). Philips van Lei-
den verlaat Avignon en gaat waarschijnlijk naar de universiteit van Parijs (hoofdstuk
3.1; 6.5.1).

1364 Jan van Vernenburg wordt bisschop van Utrecht; kapittelen, prelaten en de stad
Utrecht stellen gezamenlijk eisen aanhem inhet publiekbelangvan stad en land (hoofd-
stuk 2.6). De Franse koning Karel v (tot 1380) legt bij zijn aantreden een vernieuwde
kroningseed af, waarin hij belooft geen zaken uit zijn patrimonium te zullen vervreem-
den (hoofdstuk 4.4; 4.7; 5.2; 5.7). In Avignon geeft de paus twee bullen uit waarin hij
iedereen die privélegers steunt bedreigt met excommunicatie (hoofdstuk 6.5.1).

1365 Johannes van Borselen overlijdt in Utrecht (hoofdstuk 1.4; 4.6). Philips van Leiden
geeft onderricht over de decretalen aan de universiteit van Parijs (hoofdstuk 3.1).

1366 Albrecht heroept alle privileges voor tolvrijdom voorzover zij tot wederopzeg-
gens zijn verleend (hoofdstuk 5.7; 6.3.3). Stichting van de St Pancras in Leiden
(hoofdstuk 1.6; bijlage 1.1)

1369 Philips van Leiden promoveert in Parijs en wordt doctor decretorum (hoofdstuk
1.4). Pestepidemie teistert Leiden (hoofdstuk 2.3).

1371Philips vanLeidens tweede bezoek aanAvignon, als lid van een delegatie die namens
Albrecht de nieuwe pausGregorius xi begroet (hoofdstuk 4.5; 5.6). Philips van Leiden
treedt in dienst van de nieuweUtrechtse bisschopArnoud vanHoorn (hoofdstuk 2.6).

1372 Philips van Leiden maakt zijn eerste testament (bijlage 2).
1375Watersnood in Zeeland, die Philips van Leiden mede wijt aan de zoutwinning al-

daar (hoofdstuk 6.2.1). Stichtse Landbrief (hoofdstuk 2.5; 2.6).
1376De verplichte wagendienst inDenHaagwordt helemaal uitbesteed en gefinancierd

door de kosten om te slaan over de dienstlieden (hoofdstuk 6.3.4).
1378 Grote Schisma christelijke kerk (hoofdstuk 2.3; 3.3).
1380 Jan van Blois overlijdt (hoofdstuk 5.4).
1382 Philips van Leiden overlijdt (hoofdstuk 1.4; 1.5; bijlage 1.9).
1384 Rooms-koning Wenceslas van Bohemen verstrekt het privilege de non evocando,

op grondwaarvanHollandse en Zeeuwse ingezetenen niet in eerste instantie voor het
koninklijk gerecht kunnen worden gedaagd (hoofdstuk 6.5.1).

1383Willem van Hildegaersberch wordt hofdichter in Den Haag (hoofdstuk 2.4; bijla-
ge 1.1).
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1389Willem v overlijdt in Henegouwen en wordt door Albrecht opgevolgd als graaf.
Financiën van Henegouwen enerzijds en Holland en Zeeland anderzijds definitief
van elkaar gescheiden (hoofdstuk 4.5; 6.4.1).

1393Graaf Albrecht erkent dat het windrecht in Waterland niet hem toekomt, maar de
bewoners aldaar (hoofdstuk 6.2.2). Albrecht stelt boetes op de ongeoorloofde jacht
op konijnen en hazen (hoofdstuk 6.2.3). De sleischat in Holland wordt vervangen
door een jaarlijkse (vaste) belasting met dezelfde naam (hoofdstuk 6.4.1).

1395Dordrecht en Woerden krijgen van graaf Albrecht het recht om buitenpoorters te
hebben (hoofdstuk 6.4.2).

1397Guy van Blois overlijdt zonder wettige erfgenamen en alle Hollandse en Zeeuwse
goederen van de heren van Blois vervallen weer aan de grafelijkheid (hoofdstuk 5.4).
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