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Hoofdstuk 1.    Inleiding : classificatie van rechtsstelsels; te bespreken themata;
enkele fundamentele vragen.

Classificatie van rechtsstelsels; begrip “traditie”

Het eerste deel van deze syllabus is een algemeen overzicht van de belangrijkste
rechtstradities en hun belangrijkste hedendaagse positiefrechtelijke vormen.

Op de eerste plaats is natuurlijk voor kritiek vatbaar dat er wordt uitgegaan van rechtsstelsels,
d.i. van de idee dat het recht de vorm zou hebben van een systeem dat een zekere coherentie
vertoont en een bepaalde, vooral territoriale, gelding heeft. Recht kan immers niet worden
gereduceerd tot statelijk recht, tot de rechtsstelsels van staten. Bovendien hebben niet alle
staten een werkelijk rechts”systeem”. Maar statelijk recht vormt vandaag wel de belangrijkste
vorm van recht, wat verantwoordt dat een overzicht van rechtsstelsels vooral een overzicht
van statelijke rechtsstelsels is.

Vervolgens is ook elke classificatie van rechtsstelsels in groepen vanzelfsprekend voor kritiek
vatbaar. Bovendien is het perfect mogelijk dat bij een micro-rechtsvergelijking – d.i. de
vergelijking van een specifiek probleem of rechtsfiguur – andere classificaties zinvoller zijn
dan bij een macro-rechtsvergelijking, een vergelijking van de algemene kenmerken van recht
zoals in dit deel gebeurt.

In deze cursus wordt het begrip “tradities” gebruikt1. Dit gebeurt omdat we niet zozeer
focussen op individuele rechtsstelsels (d.i. op alle afzonderlijke rechtsorden, bv. van alle
landen afzonderlijk), maar op tradities die min of meer gemeenschappelijk zijn aan
rechtsstelsels van eenzelfde familie, dan wel in gecombineerde vorm terug te vinden zijn in
rechtsstelsels. Ook impliceert de term traditie dat recht niet alleen te zien is als een systeem
van regels, maar ook bepaald wordt door opvattingen en houdingen over recht, welke het
product zijn van de geschiedenis en ten dele samenhangen met de maatschappelijke
verhoudingen en cultuur in het algemeen2.

Het schema dat hier gehanteerd wordt, vertrekt vanuit de grote beschavingen van de wereld.
Dit betekent helemaal niet dat het hedendaagse recht van een land volledig of zelfs maar voor
een groot deel daartoe kan worden herleid, maar enkel dat dit schema m.i. het meest geschikte
is om rechtsstelsels ook vanuit hun ontwikkeling te begrijpen. En die ontwikkeling kan
perfect ook inhouden dat landen uit een bepaalde beschaving uiteindelijk vandaag een
rechtsstelsel hebben dat in zeer grote mate uit een andere beschaving stamt. De meeste
hedendaagse rechtsstelsels zijn getekend door meer dan één traditie, of minstens meer dan één
subtraditie. Bekende voorbeelden zijn de landen die een mengvorm hebben van continentaal-
europees (“civil law”) en anglo-amerikaanse (“common law”) recht, bv. Zuid-Afrika (dat
daarnaast ook getekend is door Afrikaans gewoonterecht) en Israël (dat laatste is daarenboven
ook getekend door de joodse traditie). De combinatie kan bestaan in een versmelting, dan wel
in een in grote mate naast elkaar bestaan van verschillende tradities (voor verschillende
bevolkingsgroepen of sociale registers).

                                                  
1 In navolging van oM;. P. GLENN, Legal traditions of the world, 2e uitg. Oxford UP 2004.
2 Vgl. MERRYMAN, The Western legal tradition, p. 2; P. GLENN, Legal traditions.
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Een bijkomend probleem is dat datgene wat moet worden vergeleken, nl. recht, in
verschillende tradities ook een verschillende omvang of domein kan hebben. Zaken die in één
traditie beschouwd worden als onderdeel van het recht, zijn dat in een andere niet.

Onderscheidings- en indelingscriteria

De grote tradities en subtradities kennen elk een bepaalde “stijl”. Deze stijl bepaalt minder de
concrete rechtsregels als wel de wijze waarop met het recht wordt omgegaan, hoe het recht
zich ontwikkelt en wat de rol van het recht is in de maatschappij. De stijl die een traditie
beheerst, kan beschouwd worden als een combinatie van factoren:

1) Historische factoren
2) Wijze van redeneren en argumenteren
3) Typische rechtsfiguren
4) Structuur van de rechtsbronnen
5) Ideologische visies over de rol van het recht in de maatschappij.

Themata

Bij de bespreking van de verschillende tradities en rechtsstelsels wordt voornamelijk ingegaan
op de volgende vragen:
- algemene en politieke geschiedenis
- historische ontwikkeling van het recht (vnl. privaatrecht)
- staatsstructuur en politieke instellingen vandaag
- de hiërarchie der normen en de plaats van de grondwet
- gerechtelijke organisatie
- de juridische beroepen
- grondrechten en andere grondwettelijke waarden en rechtsbeginselen
- de rechtsbronnen; stijl van de rechtsregels (vnl. wetgeving), verhouding wet en rechtspraak,
rol van de rechter
- geldingsaanspraak van het recht; nationaliteit
- stijl van de andere rechtsbronnen
- mensbeeld van het privaatrecht
- procesrecht
- structuur en typische instellingen van het privaatrecht, i.h.b. het marktgebonden privaatrecht
- het recht van de familie en de burgerlijke maatschappij

Toelichting i.v.m. de “geldingsaanspraak” van het recht.

Het bespreken van een rechtsstelsel vereist dat in zekere mate wordt aangegeven wat de
geldingsaanspraak is van dat stelsel, territoriaal of op een andere wijze. Elk rechtssysteem
formuleert zelf aanspraken ten aanzien van het territorium of de personen t.a.waarvan het
pretendeert gelding te hebben. Deze aanspraken vinden we nader uiteengezet in onder meer:
-  wat het privaatrecht betreft, in de regels van het IPR (wordt het recht toegepast op
territoriale basis, op basis van nationaliteit, van rechtskeuze, enz.).
- wat het strafrecht betreft in de regels betreffende de strafrechtelijke jurisdictie (territoriaal,
of ook extraterritoriaal, mogelijks zelfs universeel).
Sommige statelijke rechtsstelsels erkennen daarbij verschillende rechtssystemen voor
verschillende bevolkingsgroepen (traditioneel vaak in het familie- en erfrecht), dit is het zgn.
juridisch pluralisme op personele basis (te onderscheiden van de erkenning van “regionaal
recht”, i.h.b. in federale staten).
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Nu zijn er ook vele rechtstradities die niét samenvallen met een staat. Mensen identificeren
zich immers ook op andere wijzen dan met de staat waarvan ze de nationaliteit hebben of
waar ze verblijven, en die andere gemeenschappen ontwikkelen vaak ook regels, die zich niet
altijd neerleggen bij de dominantie van statelijke regels. Sterke juridische tradities die niet
samenvallen met een staat zijn meer bepaald tradities van religieus recht (canoniek en
byzantijns christelijk, joods-talmoedisch, islamitisch, hindoe, enz.), of gewoonterecht van
etnische groepen zonder staat of van semi-etnische groepen zoals “kasten” en “standen”, tot
en met het eigen recht van een afzonderlijke clan of familie (bv. het “Privatfürstenrecht” in
van de hoogadellijke Duitse families, dat in domeinen van familie- en erfrecht nog een
gelding heeft behouden tot het begin van de 20e eeuw). Er zijn zonder twijfel rechtstradities
die “appelleren” aan bepaalde bevolkingsgroepen (of zelfs de hele bevolking) zelfs indien zij
niet als recht worden erkend door de statelijke rechtsorde.

Natuurlijk botst een analyse van die geldingsaanspraken ook op de vraag wat men onder recht
verstaat en vanaf wanneer een geheel van regels of gebruiken “recht” is, en ook op de vraag
wat men onder “gelding” verstaat en of die geldingsaanspraak een aanspraak is op
“juridische” gelding, dan wel enkel op “morele” of andersoortige gelding. Dat zijn allemaal
vragen waarmee de rechtsvergelijking ons confronteert. In een macro-overzicht van
rechtsstelsels kunnen zij evenwel maar heel terloops aan bod komen.
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Hoofdstuk 2.    De tradities van het christelijke Westen

Met “Westen” wordt hierbij in beginsel zowel het Westerse christendom (West- en Midden-
Europa, Noord- en Zuid-Amerika) bedoeld als het Oosterse (byzantijnse christendom)
(Balkan en Rusland).

Binnen deze westelijke traditie (“the Western legal tradition”) onderscheiden we in deze
syllabus volgende sub-tradities3:
- de Romeins-Germaanse (inb. continentaal West- en Midden-Europa) alsook de Latijns-
Amerikaanse;
- de Skandinavische;
- de (post-)Byzantijnse (orthodoxe);
- de Anglo-Amerikaanse;
- de gemengde civil/common law tradities.

Deze indeling berust vooral op verschillen in de structuur van het privaatrecht en de wijze van
omgang met rechtsbronnen. Daarnaast kan men ook andere breuklijnen zien. Bij de Latijnse
rechtsstelsels is de rol van de staat ten dele anders dan bij Germaanse en Angelsaksische
landen. De staat is veel dominanter en dit laat zich onder meer voelen in de rol van de
uitvoerende macht.

Afdeling 1.   Algemene historische ontwikkeling en kenmerken

Wat precies typisch en gemeenschappelijk is aan de Westerse rechtsopvatting en –traditie zien
we vaak maar door een confrontatie met niet-Westerse tradities. Zo ook groeit het inzicht naar
de typische kenmerken van een subtraditie (bv. de Latijns-Germaanse) vaak ook maar door
vergelijking met andere subtradities (bv. Anglo-Amerikaanse common law). Niets is
moeilijker voor ons dan juist de kenmerken van de Westerse traditie in het algemeen te
beschrijven. Een bijkomende moeilijkheid is dat de Westerse traditie, en dan vooral de
continentale (romaans-germaanse) allicht méér dan welke andere ook, discontinuïteiten,
breuklijnen, heeft gekend. Hieronder volgt een eerste poging tot beschrijving aan de hand van
een historische inleiding. Deze kenmerken worden dan iets specifieker aangegeven in de
verschillende subtradities.

1.1.  Het erfgoed van de oudheid.

De Westers traditie is gegroeid vanuit het erfgoed van de oudheid. Dat bestaat dan
voornamelijk uit de volgende 4 lagen:
- de Indo-europese – en in het bijzonder keltische, germaanse en slavische4 - religie,
mythologie en gewoonterecht;
                                                  
3 Vroeger werd een aparte categorie voorbehouden voor de rechtsstelsels van de socialistische – d.i.
communistische - landen. Nu de communistische staat in Europa verdwenen is, is het gemeenschappelijk
communistisch verleden maar één factor meer naast andere historische en actuele om ze te classificeren; oudere
breuklijnen en verbanden zijn terug aan de licht gekomen. Anderzijds zou men natuurlijk ook kunnen betogen
dat alle continentaaleuropese rechtsstelsels (inbegrepen de scandinavische) vandaag (bij het begin van de 21E

eeuw) socialistische rechtsstelsels zijn, aangezien die staten het allemaal als hun voornaamste opdracht
beschouwen om gelijkheid te brengen en op te leggen (al zijn er natuurlijk wel grote verschillen over de vraag
waarin die gelijkheid bestaat).
4 Waarmee niet wordt gesteld dat er zoiets als een vrij homogene “germaanse” of "slavische" religie en recht
zouden bestaan hebben. Wat de Germaanse volkeren gemeen hadden, waren allicht kenmerken die meer
algemeen Indo-Europees waren. Bovendien hadden de Indo-europese volkeren zoals zij in de late oudheid en
vroege Middeleeuwen bestonden op hun beurt wellicht voor een groot deel bloed van voor-Indo-europese
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- de ontwikkelingen van de "Spiltijd", in het bijzonder enerzijds het Griekse denken en de in
het oude Griekenland gegroeide opvattingen over en instellingen voor de samenleving: de
opvatting van de polis, de nomocratie (eerschappij van de wet) en daarmee samenhangende
eerste emancipatie van het individu, de eerste vormen van politieke democratie; anderzijds het
joodse profetische en eschatologische denken;
- de specifieke ontwikkeling van het Romeins recht;
- de bijdrage van het christendom, ten dele voortbouwend op het joods eschatologisch denken.

De opsomming hiervan betekent niet dat hierbij geen niet-Westerse invloeden een rol zouden
hebben gespeeld; zo is het christendom natuurlijk ontstaan in het hellenistische Midden-
Oosten, waarin naast Griekse ook belangrijke joodse en andere Midden-Oosterse invloeden
speelden; zo is het Laat-Romeinse recht, vooral in het Oostromeinse rijk, beïnvloed door het
hellenisme en via het hellenisme door het oude Egyptische en Mesopotamisch/Perzische
recht, enz5.

Het Westerse recht is evenmin tot het erfgoed van de oudheid te reduceren. Wel is het
getekend door een reeks ontwikkelingen, waarvan de belangrijkste hun aanzet reeds hebben
gevonden in dat antieke erfgoed, al is de huidige vorm ervan pas veel later ontstaan.
Anderzijds zijn er ook een aantal belangrijke breuklijnen, zeker in de landen van Latijns-
Germaanse traditie (met name door de belangrijke hervormingen van de 11e eeuw, zoals de
gregoriaanse hevormingen, en later nogmaals door de politieke revoluties van de moderne
tijden en de daarmee samenhangende codificaties van het recht)

We bespreken enkele elementen van dat erfgoed.

1.1.1.  Indo-europees6 erfgoed in het algemeen

Zoals in alle beschavingen is de indo-europese maatschappij oorspronkelijk opgebouwd
vanuit verwantschapsstructuren7. Deze blijven in uiteenlopende mate doorwerken. In ieder
geval is in het Westen veel minder institutionalisering in/van endogame structuren (kasten
zoals de Indische jati; of andere endogame structuren zoals bij de arabische stammen). Vanaf

                                                                                                                                                              
volkeren, die in bijna alle gevallen met hen versmolten zijn. Enkel de Basken hebben zich etnisch herkenbaar als
niet-Indo-Europees weten te handhaven (naast de Finnen aan de Noordoostgrens en de later gekomen Magyaren
of Hongaren).
5 Waar gedurende de voorbije twee eeuwen vaak een te éénzijdig beeld werd opgehangen van de Griekse en
Romeinse beschavingen als volledig op zichzelf staand en geheel niet schatplichtig aan de Egyptische en
Aziatische beschavingen, is het vandaag modieus (en “politiek correct”) om een al even extreme tegengestelde
stelling te verdedigen, die alle realisaties van de Europese klassieke oudheid ziet als Afro-Aziatische import
(bekend is het pamflet van M. BERNAL, Black Athena, The Afroasiatic Roots of Classical civilization, 1987, in
het recht nagevolgd door P.G. MONATERI, “Black Gaius”; weerlegging hiervan vinden we o.a. in M.
LEFKOWITZ & G.M. ROGERS (red.), Black Athena revisited). De kapstokken Afro-aziatisch en "black" zijn in
ieder geval misleidend. Wel is het natuurlijk zo dat belangrijke rechtsfiguren eerst tot ontwikkeling kwamen in
de hoogculturen van het Midden-Oosten, zoals de hettitische, assyrische en egyptische (zo bv. is de oudste
koninlijke codificatie die van Hamurrapi en kenden de Assyriërs al in de 7e eeuw vC zoiets als zakenrechtelijke
waardepapieren).
6 De meest recente studies gaan er niet langer vanuit dat de Indo-europese volkeren oorspronkelijk ruitervolkeren
waren uit Siberië, die Europa en Indië zouden zijn binnengevallen (ca. 4000 v.C.), maar volkeren die het huidige
Turkije als eerste bakermat hadden ca. 7000 v.C., wat niet betekent dat er ook geen Indo-Europese ruitervolkeren
zouden geweest zijn in de daaropvolgende millenia. Zie voor taalkundig-historisch onderzoek R.D. GRAY &
Q.D. ATKINSON, “Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-European origin”,
Nature 2003, 426 v.
7 Meestal gaat men ervan uit dat de indogermaanse volkeren een patriarchale structuur kenden, terwijl de voor-
indo-europese volkeren matriarchale structuren hadden, maar deze opvatting is ook erg betwist.
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de 7e eeuw vC komt er een zekere emancipatie uit de verwantschapsstructuren8. Vanaf de 7e

eeuw krijgen we in Griekenland ook de eerste schriftelijke wetgeving (zie hieronder). En
vanaf het einde van de 7e eeuw ontstonden de eerste munten (gemunt metalen geld9) in Klein-
Azië en later in Griekenland (6e eeuw), China (4e eeuw vC) en wellicht Indië10.

Zoals in alle oude "beschavingen" is er een rijke mythologie. Deze werd gekenmerkt door
polytheïsme (vgl. Indië). Anders dan in sommige andere oude beschavingen ontstaat er in het
prechristelijke Europa geen corpus van heilige teksten (wel verhalen over de goden, maar
geen door God gegeven tekst; dat kennen we slechts met de introductie van de Bijbel door de
christenen). De oudst bewaarde teksten zijn reeds gesitueerd in plaats en tijd (Homeros’ Ilias
en Odysseus). Centraal in de religie stond naats het verhaal (de mythe) ook het ritueel; mythe
en ritus dienden telkens opnieuw de oorspronkelijke schepping van orde uit chaos te herhalen
en daarmee de orde te doen standhouden tegen de chaos.

Ook kennen de Indo-Europese culturen/samenlevingsstructuren hoofdzakelijk 3 “standen”: de
symbolische (priesters-rechters), de militaire (krijgers, ridderschap) en de burgerstand
(landbouwers en kooplieden), met aan de top een “koning”11. In Europa hield deze driedeling
in geëvolueerde vorm stand tot grofweg de Franse revolutie.

Vandaag leeft ze nog door in de driekleur, de vorm die de meeste Europese vlaggen (en bv. ook de Indische)
hebben aangenomen (goud en zilver staan voor de symbolische functie, rood voor de krijgers, groen blauw of
zwart voor landbouw en economie).
(NB. Deze driedeling was aanvankelijk een maatschappelijke en geen politieke structuur; het is pas in de late
middeleeuwen en moderne tijden dat die ook een politieke vorm krijgt in een staatsstructuur, nl. de
standenvergaderingen als vertegenwoordigende lichamen).

1.1.2.  De "spiltijd van de geschiedenis"

Belangrijke ontwikkelingen vinden plaats in de periode van de 7e tot de 4e eeuw v.C., bijna
gelijktijdig in Griekenland (van Soloon tot Socrates), Indië (Boeddha) en China (Confucius);
vgl. ook de belangrijke religieuze wending in de joodse wereld (tijd van o.a. Ezra en sommige
van de grote profeten)12. Het ging om religieuze/en of politieke hervormingen die een ethische
vernieuwing beoogden, die in de religie de ethiek centraal stelden in plaats van het ritueel, en
rechtstreeks aan de persoon wilden appelleren en niet enkel meer aan een specifieke
gemeenschap, en daarbij een zekere universalistische aspiratie hadden. Zij ontstonden in een
veeleer stedelijke beschaving, in een niet louter agrarische economie13. Zij leidden ook tot een
eerste vorm van conflict tussen politiek en religieus gezag.

                                                  
8 Hellas en wij, p. 29.
9 Voordien bestond er wel geld; de Assyriërs kenden zelfs een vrij sterk uitgebouwd banksysteem.
10 Over de oudste geschiedenis van het geld, zie J. DEFOORT, Het grote geld. Keerpunten in de monetaire
geschiedenis, Van Halewijck 2000. Volgens Defoort, in navolging van Bernhard LAUM, Heiliges Geld, Eine
Historische Untersuchung über den Sakralen Ursprung des Geldes, Tübingen 1924, is het Griekse commerciële
denken ontstaan op de offerplaats (de handel met de goden, het tellen van de offers) veeleer dan in de handel met
andere mensen.
11 Zie hierover de werken van Georges DUMEZIL in het bijzonder Jupiter, Mars, Quirinus, 4 delen 3e uitgave
Gallimard Parijs 1941-1948 (Deel 1: Essai sur la conception Indo-Européenne de la société et sur les origines
de Rome; 2: Naissance de Rome; 3: Naissance d'archanges: essai sur la formation de la théologie zoroastrienne;
4: Explication de textes indiens et latins) en Mythe et epopee, 3 delen (I. L'ideologie des trois fonctions dans les
epopees, II. Types epiques indo-europeens: un heros, un sorcier, un roi, III. Histoires romaines).
12 De Duitse filosoof Karl Jaspers noemde deze periode (van grofweg de 9e tot de 3e eeuw vC) dan ook de
"Achsenzeit der Weltgeschichte" (K. JASPERS, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, 1955).
13 Waarbij kan worden opgemerkt dat in die stedelijke beschaving de vrouw de centrale rol verloren had die ze
had in de primitieve landbouweconomie (en bv. ook nog ten tijde van de Trojaanse oorlog - d.i. de bronstijd rond
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1.1.2.1.   De ontwikkeling van de polis en van de persoon.

Vanaf de 7e eeuw vC krijgen we in Griekenland de vorm van de polis, waarvan sommige (in
het bijzonder Athene) zeker vanaf de 6e eeuw vC een min of meer “democratisch” bestuur
kreeg, terwijl alle andere belangrijke culturen in die tijd veeleer despotisch waren
(Mesopotamië, Egypte, Perzië e.d.). De ontwikkeling van de Atheense stadsstaatsinrichting is
onder meer beschreven door Aristoteles14. Een eerste concept van burgerschap ontstaat aldus.

Tussen het midden van de 7e eeuw (- 650 vC) en het einde van de 6e (- 500 vC) namen de
meeste Griekse stadsstaten schriftelijke wetten (nomoi15) aan, soms uitgebreide codes van
materieel en procesrecht. Zij waren het werk van beroemde “wetgevers” zoals – allicht -
Lycurgus koning van Sparta (650 vC)(misschien een legendarische figuur; zijn wetten werden
mondeling overgeleverd) en zeker Drakoon (die in 621 vC een “draconisch” strafrecht voor
Athene opstelde) en Soloon (594 vC, die de Code van Drakoon ca. 550 vC democratiseerde)
in Athene e.a.

Belangrijk is dat deze wetten wetten waren van de polis, niet van de persoon van de
gezagsdrager, zodat hun gelding niet wegviel door de dood van de persoon die ze had
afgekondigd. Deze "nomocratie" (rule of law, not of men) hield ook in dat de heerser door
middel van algemene regels diende te legifereren, en niet voor elk geval afzonderlijk de wet
mocht stellen. Anderzijds werd ook aanvaard dat de polis wel degelijk rechtsregels kon
wijzigen, en niet enkel neerschrijven wat reeds bestond16. De polis werd gezien als een plaats
van vrijheid (eleutheria) omdat het een plaats is waar een wettelijke en morele orde geldt
waaraan de mens als burger kan participeren, waarop hij kan rekenen, en waarin hij dus thuis
kan zijn; de polis staat aldus zowel tegenover de "natuurstaat" als tegenover de tirannie.
Kenmerkend is bv. dat in de tragedie Eumeniden (uit de trilogie Orestie) van Aeschylos (525-
456 vC), het proces voor een rechter in de plaats komt van de privé-wraak: Orestes wordt niet
overgeleverd aan de wraak van de familie, maar berecht door de polis.

De Griekse wereld van de 6e/5e eeuw v.C. was ook de eerste samenleving waar munten
geslagen werden met kleine waarden, die dus gebruikt werden voor dagelijkse dingen (niet
alleen goudklompen als betaling voor grote transacties)17. In die zin kan men zeggen dat
Athene de markt heeft uitgevonden waarop met geld werd betaald. Athene werd daarmee ook
de eerste "open society" in de zin van samenleving die niet meer in overgrote mate gebaseerd
was op bezit van grond, vrouwen en slaven alleen.

Het is allicht geen toeval dat het ontstaan van een geldeconomie en van een markt gepaard
gaan met de eerste bloei van de filosofie (de presocratici, de sofisten, Socrates, later Plato en
Aristoteles). In die Griekse filosofie ontwikkelde zich ook het teleologische denken, dat zo

                                                                                                                                                              
1200 vC; zie met name de weliswaar fictieve maar historisch onderbouwde biografie van Helena van Troje door
Bettany HUGHES, Helen of Troy, uitg. Random House 2005, ned.vert. De schone Helena, uitg. Mouria
Amsterdam 2006).
14 In Engelse vertaling van Benjamin Jowett te vinden op http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-Politica.html.
15 nomos betekent ook verdeling; de oudste regels waren de regels die voor elk lid van de gemeenschap zijn deel
en plaats bepaalden.
16 Oudere wetgevingen, zoals de code van Hamurapi in Mesopotamië, worden daarentegen beschouwd als het
neerschrijven ven het bestaande gewoonterecht.
17 Jean-Michel SERVET, Nomismata: état et origines de la monnaie, Lyon 1984, p. 71, te vinden op
http://www.ish-lyon.cnrs.fr/walras/Ouvrages/nomismata.htm, ook geciteerd door J. DEFOORT, Het grote geld,
p. 143 vn. 93.
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belangrijk zou zijn voor de ontwikkeling van het Westerse denken (aristotelisch erfgoed,
vooral dan in het Westen door de scholastiek); en later evolueerde naar een zekere mate van
rationalisme.

Kenmerkend voor het oude Griekse (alsmede Joodse) denken was ook reeds de  centraliteit
van de persoon, meer dan elders individualistisch (vandaar ook de latere ontwikkeling van het
begrip “subjectief recht”). Dit Westers kenmerk werd vooral in de moderne tijden, na de zgn.
renaissance, verderontwikkeld (zie verder).

1.1.2.2.   Scheiding van recht en theologie

Er is ook vrij vroeg een besef van historiciteit van o.m. het recht: slechts een klein deel van
het recht, namelijk de “oudste regels”, werd als “door God gegeven” beschouwd (bv. de
Romeinse Wet van de 12 Tafelen (ca. 450 vC)18, enkele goddelijke wetten in Griekenland,
vgl. verder ook de Hindoe-opvatting); recht is voor een groot deel mensenwerk, en geen
goddelijke Openbaring. Zie hierboven reeds de era van wetgeving in de Griekse stadsstaten
van 650 vC tot 500 vC. Zeker vanaf 500 vC werd recht aldaar mede als mensenwerk gezien.
Dit ging samen met veranderende religieuze opvattingen die zich in dezelfde periode (rond de
5e eeuw vC) in meerdere beschavingen voordeden, in het bijzonder de Griekse (de goden
werden verhevener, ethischer; religie wordt minder gebaseerd op offers (voorheen diernoffers,
vooral vee)), Indische (Boeddha), Joodse en Chinese (Confucius). In de Joodse wereld
ontstond in dezelfde periode bij de herinterpretatie van de religie wel juist de
tegenovergestelde opvatting over het recht: de bestaande wetten werden vergoddelijkt,
beschouwd als door God geopenbaard; daardoor werden deze wetten juist bovennatuurlijk, en
onttrokken aan wijziging door de mens (zie het hoofdstuk over de joodse traditie).

De menselijkheid en veranderlijkheid van het recht wordt ook duidelijk de heersende
opvatting in het Romeins recht, waar rechtsbeslissingen evenmin op heilige teksten werden
teruggevoerd. Juister nog: de Romeinen maakten een onderscheid tussen fas (religieus recht)
en lex (door mensen gemaakt recht), waarbij het eerste erg beperkt was. Het belang hiervan
kan niet onderschat worden19. De opvatting van het Romeins recht over staat en maatschappij
verschilt in belangrijke mate van de in de eerste eeuwen v.c. ontstane de rabbijns-joodse (en
later ook de islamitische) religieuze opvatting die het recht veeleer als een vorm van
toegepaste theologie ziet, en heeft in die zin reeds bepaalde “liberale” kenmerken. Het recht is
dan ook reeds in de Oudheid geëmancipeerd van de theologie. In sommige andere grote
beschavingen is de band tussen recht enerzijds en theologie of filosofie anderzijds dominant
geworden en ook na de oudheid, soms tot op vandaag, dominant gebleven (in zekere mate in
de joodse en hindoetraditie, in sterke mate in de islamtraditie; ook in bepaalde christelijke
secten, maar niet in de dominante katholieke en orthodoxe opvattingen; en op een weliswaar
heel andere wijze in de Oostaziatische traditie).

1.1.3.  Basisstructuren van het romeins recht en ontwikkeling van de rechtsbronnen.

Kenmerkend voor het Westerse recht zoals het ontstaan is in Rome en zich ook later
ontwikkeld heeft, is een aparte juristenstand. In het oude Griekenland was die nog niet echt
aanwezig, en waren er enerzijds rechtspractici en anderzijds filosofen die ook over staat en
maatschappij schreven. Dit verandert in Rome.

                                                  
18 De tekst is niet volledig bewaard. Zie http://la.wikipedia.org/wiki/Lex_XII_Tabularum, en in Engelse
http://www.constitution.org/sps/sps01_1.htm
19 Zie bv. R. SCRUTON, Het Westen en de Islâm, p. 35 v., vertaling van The West and the Rest (2003).
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1.1.3.1.  Voorklassiek en klassiek romeins recht

Typisch voor het romeins recht is ook dat het opgebouwd is uit rechtspraak meer dan wat
anders. Belangrijk voor de ontwikkeling was de motiveringsplicht van de rechter, en het
opschrijven van rechtspraak. Belangrijk was ook dat het romeins recht het begrip van res
iudicata (gezag van gewijsde) ontwikkelde; partijen bepaalden door middel van de litis
contestatio de grenzen van het geding; daardoor gingen hun oorspronkelijke rechten verloren
en kwam in de plaats daarvan het recht zoals het door de rechter zou worden toegekend in zijn
gewijsde. Ook de (organisatie van de) procedure die de romeinen ontwikkelden heeft de
westerse traditie sterk getekend. Meer bepaald kende het klassieke romeins recht een
onderscheid tussen de “iudex” en de “praetor”20, en in samenhang daarmee ook een
gerechtelijke procedure in 2 fazen. De iudex was geen rechtsgeleerde, maar een lekenrechter
(normaal een zogenaamde patriciër, een man van aanzien) die vooral feitenkwesties
beoordeelde; rechtsvragen waren een zaak van de pontifex, later praetor (een verkozen
"magistraat", d.i. politicus)21 en vervolgens (in het laat-klassieke en naklassieke recht) de
iurisconsulten:

1° Bij vragen van interpretatie van de wet diende de iudex in een eerste faze de hogepriesters
(pontifices)22 te raadplegen (die zich tot schriftgeleerden ontwikkelden).

2° In de voorklassieke periode (vanaf de 4e eeuw) en in de klassieke periode (d.i. de periode
van het principaat) werden de krijtlijnen voor de iudex uitgezet door de praetor, die voor de
beoordeling door de iudex de formula vastlegde op basis waarvan de iudex diende te oordelen
en daarmee dus aan de actor een bepaald type actio toekende. De formule hield reeds een
beslissing over de rechtsvragen in, zodat daarna enkel nog over de feiten werd geprocedeerd
voor de iudex (zogenaamde formulierproces, proces gebaseerd op een door de praetor
gegeven formula)23. De praetor werd elk jaar herkozen; bij het begin van zijn ambt verklaarde
hij in een edict welke actiones hij zou toestaan24. Zij werden beschouwd als aanvullingen en
correcties op het ius civile (dat bestond uit de verschillende vormen van wetgeving en
debstreffende rechtsleer, naast het gewoonterecht)25, en vormden in die zin een apart stel
rechtsregels, het ius honorarium (pretoriaans recht)26. De praetores gingen het edict van hun
voorganger overnemen en aanvullen. Pas onder keizer Hadrianus (keizer 117-138 n.C.)
verloor de praetor de bevoegdheid het edict aan te vullen en werd het Edictum perpetuum
afgekondigd als een keizerlijke codificatie.

Belangrijke voorbeelden uit het ius honorarium zijn een reeks exceptiones (verweermiddelen, tevens
"uitzonderingen" op het ius civile), zoals de exceptio non adimpleti contractus, de exceptio doli specialis
(bedrog) en de exceptio doli generalis (voorloper van het beginsel van de uitvoering te goeder trouw).

                                                  
20 Het ambt van praetor werd ingesteld in 367 vC door de leges Liciniae.
21 Vanaf het begin van de 2e eeuw vC ontstonden er precieze regels in verband met de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en verkiezingen van de verschillende ambten, vervolgens in 180 vC bij wet
vastgelegd.
22 Zij hadden oorspronkelijk het monopolie op de interpretatie van de Wet der XII Tafelen.
23 Het proces bestond dus uit 2 fazen, de eerste “in iure” en de tweede “apud iudicem”.
24 vanaf ca. 250 vC begon zich aldus een pretorisch edict te ontwikkelen.
25 Papinianius 2 def., in de Digesten 1,1,7: "ius civile est, quos ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis
principum, auctoritate prudentium venit. Ius praetorium est, quos praetores introduxerunt adiuvandi vel
supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam". Onder ius civile in een ruimere zin
verstond men het ook het ius naturale (aangeboren recht), d.i. gewoonterecht.
26 Zo kon het zijn dat iemand volgens ius civile een bepaald recht had (bv. eigenaar is), maar niet vlg. pretoriaans
recht. Vgl. de ontwikkeling van common law & equity in het Engelse recht.
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3° In de latere periode van het klassieke (vanaf 1e eeuw vC) en naklassieke (vanaf het einde
van de 3e eeuw) romeins recht verdween de praetor en speelden de iurisconsulten
(schriftgeleerden, als opvolgers van de pontifices) een grote rol als adviesverleners aan de
rechter (die intussen een keizerlijk ambtenaar geworden was; maar het is toch pas in de 5e

eeuw na Christus dat men rechtstreeks de keizerlijke rechter kon aanspreken zonder via een
filter te passeren zoals de praetor).

De belangrijkste figuren waren dus de praetor en de iurisconsulten; de opinies van de
iurisconsulten - responsa of consilia genaamd - werden opgeschreven en gecompileerd. Het
recht bestond dus eigenlijk uit adviezen van geleerden naar aanleiding van concrete
gevallen27. “Ius” betekende dan ook geenszins zoiets als “subjectief recht” (noch objectief
recht), maar eerder de "juiste status" van een persoon of zaak of probleem28.

De periode waarin de iurisconsulten (auteurs) het grootste gezag hadden was van de 1e eeuw
vC tot halfweg de 3e eeuw nC. In die periode kwam het Romeinse recht ook meer onder
invloed van Griekse en Hellenistische ideeën (met een deformalisering tot gevolg). Op het
einde van die periode ontstaat het leerboek (“Institutiones”)29 van Gaius (ca. 160 nC)30. Veel
van die opinies van iurisconsulten kwamen uiteindelijk terecht in de Digesten (Pandecten)
(zie verder).

1.1.3.2.   Laatklassiek en naklassiek, keizerlijk recht

Vanaf de tweede eeuw kregen de iurisconsulten meer en meer “concurrentie” van de keizer,
die steeds vaker gezaghebbende uitspraken deed (voor de beslechting van concrete gevallen,
de zgn. decreta (enk. decretum, oorspronkelijk een beslissing in hoger beroep), dan wel bij
wijze van voorafgaande rulings (rescripta, op verzoek van een rechter dan wel van een
partij31), soms ook in de vorm van algemene regels of wetten (edicta, enk. edictum), of
voorschriften aan de ambtenaren (mandata); als meer algemene term gebruikte men
constitutiones. De meeste constitutiones waren in oorsprong decreta of rescripta, dus
keizerlijke antwoorden op concrete vragen (vragen gesteld onder meer door rechters en
andere ambtenaren).

Keizer Hadrianus (117-138) liet de edicten van de praetoren codificeren, waardoor die hun
bevoegdheid verloren dit nog te wijzigen32.

De onafhankelijke juristen werden steeds meer ambtenaren (er zijn geen namen van juristen
meer bekend uit de periode na 225 nC); door deze ambtenaren voorbereide keizerlijke
uitspraken (meestal decreta of rescripta dus, soms edicta) namen de rol over van de opinies
van iurisconsulten. De keizer had dus de rol van de praetor overgenomen. Het proces in twee
fazen werd vervangen door het proces in één faze voor een keizerlijk ambtenaar (de cognitio
extraordinaria). Ook onstond in het Oost-romeinse rijk de veeleer “oosterse” opvatting dat

                                                  
27 We zullen zien dat een vergelijkbare rechtsopvatting ook bestond in de joodse traditie en is blijven doorleven
in de islamitische traditie.
28 Vgl. M. VILLEY, onder meer in "Les origines de la notion de droit subjectif", in Leçons d'histoire de la
philosophie du droit, Dalloz Paris 1962.
29 In Engelse vertaling te vinden op http://www.constitution.org/sps/sps01_2-1.htm
30 Een tweetalige Latijns/Nederlandse uitgave door Coltmans verscheen in 1967: De instituten van Gaius, Tjeenk
Willink Groningen 1967.
31 Werd die vraag in een geding gesteld, dan gaat het om wat wij nu een prejudiciële vraag zouden noemen.
32 Het werk gebeurde door Salvius Iulianus en het resultaat heet "Edictum perpetuum" (eeuwig Edict).
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het recht niet groeit vanuit het volk, maar gemaakt wordt door de soeverein, de keizer in wie
alle bevoegdheid tot het maken en toepassen van recht (leges et condere et interpretari) wordt
geconcentreerd. Vanaf de tweede helft van de 3e eeuw nC spreken de historici dan ook van
naklassiek in plaats van klassiek romeins recht.

Nadat er reeds eerder private collecties van keizerlijke constitutiones waren ontstaan, gaf Keizer Theodosius II in
429 opdracht aan een commissie om de edicta en constitutiones systematisch te bundelen in een Codex; deze
werd in 428 afgekondigd als codex Theodosianus. Keizer Theodosius probeerde ook het gezag van de
verschillende auteurs te reglementeren in de lex citandi van 426 nC.

Keizer Justinianus (begin 6e eeuw n.c.) tenslotte liet het romeinse recht compileren in
meerdere compilaties, namelijk33:
- de Digesta of Pandectae (Digesten, Pandekten, gepubliceerd 533 nC), een compilatie van
rechtsleer, uit de opinies van rechtsgeleerden)34; het was de bedoeling was meer zekerheid te
scheppen door een selectie te maken tussen de uitspraken waarvan het gezag werd aanvaard
en diegene die verworpen werden;
- de Institutiones Iustiniani (Instituten, een wetenschappelijk leerboek naar het model van
Gaius, met wetskracht (533 nC);
- de Codex bestaande uit keizerlijke constitutiones van de tweede eeuw tot de publicatie in
534; dat ze niet in de Digesten zijn opgenomen betekent dat ze als een aparte rechtsbron
werden beschouwd, nl. als leges i.t.t. iura;
Het geheel van deze 3 is men later (16e eeuw) het Corpus iuris civilis gaan noemen. De
feitelijke leider van het werk was Tribonianus.

Zowel bij voorbaat als na de uitvaardiging ervan verbood hij het schrijven van commentaren (om aldus de
geschapen rechtszekerheid te vrijwaren), behalve loutere vertalingen en samenvattingen zonder enige kritische
bijdrage van de auteur. Rechters dienden in geval van twijfel (ambiguum fuerit visum) een vraag om uitleg te
richten aan de keizer zelf (consultatio ante sententiam)35 - een regel die de voorloper is van zowel het référé
législatif als de prejudiciële vraag om uitleg. Deze verplichte consultatie werd echter reeds in 543 afgeschaft (na
de dood van Tribonianus) en ook het verbod op commentaren heeft het maar heel kort uitgehouden. Verder
hervormde Justinianus het rechtsonderwijs; hij bepaalde de duur ervan (4 jaar) en het programma (de
Institutiones, nadien Codex en Digesta). Beroemde rechtsscholen waren er o.m. in Byzantium en Beiroet.

Later werden er ook nog bijkomende verzamelingen van constituties gecompileerd in private collecties, nl. de
Novellae Constitutiones, afgekort Novellae (keizerlijke constituties van na 534, gecompileerd in meerdere
collecties rond 575 nC).

1.1.3.3.   Het resulterend erfgoed

Samengevat kan men in het romeinse recht dus voornamelijk drie tot vier lagen
onderscheiden: het ius civile (oorspronkelijk gebaseerd op de wet van de XII tafelen), het ius
honorarium door de praetores geschapen als interpretatie en aanvulling ervan, de responsa
van de iurisconsulten die er een uitvoerige casuïstiek aan toevoegden (en tot ons gekomen via

                                                  
33 In het Latijn te vinden op ht tp: / /www.gmu.edu/departments/f ld/CLASSICS/just inian.html en
h t t p : / / w w w . u p m f - g r e n o b l e . f r / H a i t i / C o u r s / A k / ;  in  Engelse vertal ing op
http://www.constitution.org/sps/sps02.htm c.q. op http://www.constitution.org/sps/sps12.htm
34 Met bame van 38 juristen, waarbij ca 40 % van de tekst van Ulpianus stamt, 20 % van Paulus, en 20 % van
Papinianus, Gaius en Modestinus.
35 Het verbod is al bij voorbaat te vinden in de constitutio Deo auctore (530), waarin het maken van de Digesten
wordt beslist; nadien werd het nogmaals uitgevaardigd in de constitutio "Tanta" (Δεδωκεν) van 533, dat de
Digesten in werking stelde vanaf 30 december 533, het schrijven van commentaren daarop en op andere
onderdelen van zijn wetgeving verbood, en in § 21 de verplichte consultatie van de keizer bij twijfel oplegde. Zie
over dit alles o.m. J.A. ANKUM, "La codification de Justinien était-elle une véritable codification?", in Wetboek
en Grondwet. Liber amicorum John Gilissen, Antwerpen 1983, 1 v.
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de Digesten), deze laatste voortgezet in de constitutiones (vooral decreta en rescripta). We
zullen zien dat dergelijke vormen van gelaagdheid van het recht ook in andere beschavingen
terug te vinden zijn (de joodse, hindoe en islamitische bv.).

Inhoudelijk had het romeins recht in het algemeen een zeer laag abstractieniveau (erg
casuïstisch). In de latere eeuwen kwam daar wel verandering in, en bereikte het een hoger
niveau van abstractie dan andere rechtsstelsels uit de oudheid. Aldus ontwikkelde het een
complex rechtssysteem, met sterk ontwikkelde regels van eigendomsrecht, een duidelijke
monogamie (zie verder), sterk uiteenlopende contractsvormen, een reeks aansprakelijkheden
voor onrechtmatige daad, enz.

Het eigendomsrecht ontwikkelde zich zoals de meeste rechtsfiguren als een procesrechtelijke
remedie, namelijk de reivindicatio, die werd toegekend in geval van “dominium”
(verantwoordelijkheid over een “familia”, d.i. een groep die samenwoont in gezins- of
bedrijfsverband) of “proprietas” (nauwe betrokkenheid bij een zaak) (later werden de
begrippen dominium en proprietas gebruikt voor hetgeen oorspronkelijk een rechtsgevolg
ervan was, namelijk een bescherming van een macht over de zaak zelf). Over het al dan niet
sterk individuele karakter van de romeinsrechtelijke eigendom lopen de meningen uiteen.

Ongeacht de wijziging van de inhoud, hebben romeinsrechtelijke concepten en classificaties
een dominante rol behouden tot in het moderne recht. Zo gaat het basisonderscheid binnen het
vermogensrecht tussen verbintenissen- en zakenrecht en tussen persoonlijke en zakelijke
rechten terug op het romeinse onderscheid tussen actiones in personam en actiones in rem.

1.1.4.  Enkele kenmerken van de vroegchristelijke traditie

Het christendom is ontstaan in de romeinse provincie Palestina, vanuit de kring van de
apostelen van Christus (die ca. 33 nC zou zijn gekruisigd onder de romeinse landvoogd
Pontius Pilatus) en Paulus, in een zowel joodse als griekse (hellenistische) culturele
atmosfeer. Hoewel ontstaan als joodse secte, gingen de wegen van christendom en rabbijns
jodendom na zeer korte tijd uiteen (men kan het zien als twee herinterpretaties van de
religieuze traditie die uit de profeten was ontstaan). Het christendom verspreidde zich vrij snel
over het Romeinse rijk in kleine gemeenschappen. In 313 nC werd het erkend als "religio
licita", toegelaten godsdienst naast andere, door keizer Constantijn.

Inhoudelijk bouwt het christendom voort op het joods monotheïsme en het joods
eschatologisch denken over de geschiedenis en de zin van de wereld, wat een breuk betekent
met het veeleer cyclische denken van de oude religies; het heeft ook kenmerken van de joodse
"profetische" traditie. Anderzijds heeft het een reeks kenmerken die duidelijk dichter staan bij
de Griekse filosofische traditie36, zoals een gerichtheid op het "zijnde", op datgene wat
eeuwig en onveranderlijk is in de wereld.

Het christendom gaat uit van de griekse versie van de Hebreeuwse Bijbel (in een tekst die
licht varieert van de joodse Bijbel37) en noemt deze het "oude testament", en van de teksten

                                                  
36 Zie onder meer Chr. YANNAROS, Philosophie sans ruptures.
37 Het christelijke oude Testament is gebaseerd op de Septuagint, de door joden uit Alexandrië gemaakte Griekse
vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. In het katholieke Oude Testament bevinden zich ook boeken die door de
joodse traditie niet als behorend tot de canon worden erkend (zg. deuterocanonieke boeken, later door de
protestanten verworpen). Zie nadere bespreking in het hoofdstuk over de joodse traditie.
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van het zgn. "nieuwe testament"38. De hoofdstroming van het christendom heeft de leer verder
uitgewerkt in de 3 belangrijkste belijdenisgeschriften of confessies uit de eerste eeuwen, nl.
de apostolische geloofsbelijdenis (symbolum of 12 geloofsartikelen der apostelen), de
geloofsbelijdenis van Nicea (het Credo, 325 nC) en de geloofsbelijdenis van Athanasius (uit
het midden van de 4e eeuw nC). Hoewel deze geschriften allicht ontstonden als
onderwijsteksten (voor de catechese en om voor te dragen bij rituelen) gingen zij een
essentiële rol spelen in het christendom, zeker sedert de strijd met de "valse" leer van het
gnosticisme in de 2e eeuw nC. Met name de Oostromeinse keizers (bv. Constantijn,
Theodosius e.a.) wensten een duidelijke orthodoxie (rechte leer) aan de hand waarvan kon
worden bepaald welke bisschoppen erkend zouden worden door de keizer en welke niet39, en
kozen daarbij ook partij. Zo werd met name door het door keizer Constantijn georganiseerde
Concilie van Nicea (325) op vele punten de “juiste leer” (orthodoxie) vastgelegd40. De nadruk
op het belijden van de rechte leer (orthodoxie) (en dus strijd tegen de ketterij in de leer), meer
dan op de juiste gedragingen en rituelen (orthopraxie) is sindsdien een opvallend kenmerk van
het christendom41 (en later in zekere mate van de islâm).

De christelijke traditie heeft, allicht mede omwille van de omstandigheden waarin ze is
ontstaan (nl. in een hellenistische omgeving onder romeins gezag), vanaf het begin aanvaard
dat er een wereldlijk recht is (het “romeins recht”) en heeft zelfs de eigen structuren op basis
van dat wereldlijke recht ingericht - veeleer dan op basis van goddelijke instructies -
(“Ecclesia vivit lege romana”), alsook een onderscheid gemaakt tussen kerk en staat (zie
verder). De kerk heeft dus niet gepretendeerd een nieuw recht in te voeren, wel het bestaande
te corrigeren. Ze heeft van het recht geen tak van de theologie gemaakt (zoals bv. in de
islamitische en joodse traditie en in zekere mate in de hindoetraditie). Wel kreeg de kerk
vanaf de 4e eeuw een officiële positie in het Romeinse Rijk door een edict van keizer
Theodosius in 38042. Kort nadien kwam de gezaghebbende Latijnse vertaling van de Bijbel,
de zgn. Vulgata, tot stand43.

                                                  
38 de 4 erkende Evangelies, de Brieven van de apostelen, de Handelingen van de apostelen en de Openbaring van
Johannes. Daarnaast waren er nog heel veel soortgelijke geschriften, die geen deel uitmaken van de door de kerk
aanvaarde canon, en dus niet "canoniek" maar "apocrief" worden genoemd (en in uiteenlopende talen geschrevn,
naast Grieks ook Latijn, Syrisch, Koptisch e.d.). Deze canon werd tegen het einde van de 2e eeuw verzameld, en
in wezen reeds gefixeerd in 367 door Athanasius de grote, patriarch van Alexandrië en invloedrijk kerkvader.
39 In het West-romeinse rijk, zeker na het uiteenvallen ervan, bleven er nog eeuwenlang heterodoxe bisschoppen;
onder meer het arianisme bleef lang invloedrijk (bv. in Spanje tot de 7e eeuw).
40 Waarbij de "Trinitariërs" (die Christus als God bestempelden "één in wezen" (Gr. 'οµοουσιοσ, Lat.
consubstantialis) met de Vader en de Heilige Geest) het wonnen van de "Arianen" (die de éénheid met de Vader
en dus goddelijkheid van Christus niet erkenden), die door de beslissende tussenkomst van de keizer het pleit
verloren.
41 Historici zien meerdere redenen voor de nadruk op orthopraxie: een streven de eenheid van gezag te bewaren
na de dood van de apostelen, de strijd tegen de vele scheuringen, de idee dat de waarheid één is die samenhangt
met het monotheïsme, en de behoefte van de christenen om hun eigen identiteit duidelijk te formuleren.
42 Keizer Theodosius schaarde zich achter de katholieke bisschoppen (zeer invloedrijk was bisschop Ambrosius
van Milaan), onder meer omwille van zijn oorlogen tegen de Ariaanse Gothen en andere tot het arianisme
bekeerde binnenvallende germaanse volkeren. Hij riep vervolgens het Tweede Concilie van Constantinopel
bijeen (381) waarin het arianisme nogmaals veroordeeld werd als ketters en de orthodoxe leer van de Heilige
Drievuldigheid nader werd vastgelegd.
43 Editio vulgata, d.i. de vertaling afgeleverd door de H. Hiëronymos in opdracht van paus Damasius tussen 390
en 405 nC. , voor het Oude Testament grotendeels rechtstreeks uit de Hebreeuwse tekst (waar eerdere Latijnse
vertalingen vertalingen waren uit de griekse Septuagint). Door het Concilie van Trento in 1546 is deze als enige
gezaghebbende aanvaard; de standaardversie (er waren immers in de voorbije 1000 jaren bij het copiëren
opnieuw allerlei varianten ontstaan) is meer bepaald de Vulgata clementina uit 1592.
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Het christendom heeft het vergeven van de vijand tot een van de kernpunten van het geloof
gemaakt44 (wat nog niet neerkomt op een verbod om oorlog te voeren, althans defensieve
oorlog). Het heeft bv. ook afscheid genomen van het fundamenteel karakter van de
onderscheiding rein/onrein, die wel in vele andere religieuze tradities vinden, waaronder de
joodse, islamitische en hindoetraditie45.

Wel is er in de Westerse traditie een belangrijk onderscheid sacraal/profaan, alsook vele
graden van “waardigheid” (dignitas). In de latere maatschappijen van het christelijke Westen
kon men door “sacralisering” (o.a. door middel van sacramenten) bijkomende waardigheid
verwerven, bv.:
- de priesterwijding verleent een bijzondere waardigheid;
- het sacrament van het huwelijk verleent een bijzondere waardigheid aan de echtgenoten
zowel als aan de kinderen.
Ook de adel is een bijzondere waardigheid (vandaar de term “hoogwaardigheidsbekleder” of
dignitaris).

In de eerste eeuwen van het christendom waren er reeds belangrijke scheuringen, in
verschillende stromingen (enkele daarvan komen aan bod bij de bespreking van de landen van
het Midden-Oosten); binnen Europa groeide het westromeins-katholieke en oostromeins-
orthodoxe christendom ook uit elkaar, doch de echte breuk daartussen vond slechts plaats in
de 11e eeuw (zie verder).

1.1.5.  De Westerse verwantschapsstructuren

De opvatting over een aantal fundamentele anthropologische waarden en begrippen en
familiale-sociale structuren verschilt in het (christelijke) Westen vrij sterk van de opvatting in
meerdere andere grote beschavingen. Zo bv.:
- wordt de exogamie bevorderd (door de kerk versterkt door verregaande incestverboden en
huwelijksbeletselen, zodat men ook verplicht werd buiten de clan te huwen) (tegenover de
sterke endogamie in meerdere andere beschavingen); dochters of zusters werden dus ook
"gegund" aan andere mannen dan die van de eigen clan - wat een veel grotere vrijheid van
partnerkeuze meebracht dan in endogame beschavingen;
- wordt aan de afstamming in vaderlijke en moederlijke lijn in beginsel een even groot belang
gehecht (bilateraal of bilineair systeem) - anders gezegd: de vrouwen verschaften aan hun
kinderen in beginsel evenzeer als de mannen afstamming (wat tot gevolg heeft dat de
verwantschapsgroep bij elke generatie een verschillende samenstelling krijgt en niet continu
dezelfde blijft zoals in een patrilineaire samenleving), eer en bezit46 (ook komt de patroniem
of vaderlijke familienaam pas in zwang vanafde 11e eeuw47); of nog: het huwelijk van een
zoon zowel als een dochter met iemand van een andere familie, zeker wanneer dat tot
nakomelingen leidt, is een aanwinst voor béide families.

                                                  
44 Zie over dit en daarmee samenhangende kenmerken R. SCRUTON, Het Westen en de Islâm, p. 49 v.
45 A.N. WILSON, Paul, the mind of the Apostle, Sinclair 1997, verklaart dit daardoor dat Paulus een tentenmaker
was, in de joodse traditie een onrein beroep (werkte met dierenhuiden) en dus met graagte afstand nam van de
joodse reinheidsgeboden.
46 zowel in het romeinse recht als dit van de latere europese landen hadden zonen in beginsel hetzelfde erfrecht
als dochters (weliswaar met op en neer, maar duidelijk de dominante tendens); ook bleef de vrouw deel uitmaken
van haar eigen familie, behalve in het romeinse manus-huwelijk, dat echter in de loop der eeuwen ook
verdrongen werd door het huwelijk sine manu.
47 Weliswaar neemt vanaf de 11/12e eeuw het belang van de patrilineaire lignage (of adellijk "huis") toe in de
adel, met als gevolg het doorgeven van een meer stabiel patrimonium aan grondbezit bij deze families, en de
versterking van het eerstgeboorterecht (versterkt erfrecht van de oudste zoon). Dit heeft de bilaterale
afstammingsstructuur en de betekenis van het paar echter nooit echt verdrongen.
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- wordt het paar of koppel van man en vrouw reeds vanaf de romeinse tijd de dominante
familiale structuur (in plaats van de patrilineaire clan, die bv. in de beschavingen van het
Midden-Oosten een belangrijke rol bleef spelen)48 (maatschappelijk bleef de familia of clan
nog een grote rol spelen, zeker politiek);
- is de monogamie sterk dominant (tegenover het doorleven van polygamie in vele andere
beschavingen).

Deze 3e-eeuwse romeinse grafzuil, waarin man en vrouw duidelijk in gelijke rang zijn
afgebeeld, kan dit mooi illustreren (ouderpaarpijler van Neumagen, Landesmuseum Trier).

                                                  
48 Reeds rond het jaar 200 nC schreef de jurist Modestinus dat "nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et
consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio". In het begin was het romeinse recht nog sterk
patrilineair: de familia in enge zin (familia proprio iure) bestond uit al wie onder het gezag staat van dezelfde
pater familias; de gehuwde vrouw ruilde de patria potestas van haar vader voor de manus van haar echtgenoot.
Wettige kinderen behoorden tot de familie van de vader, andere tot die van de moeder. De familia in ruime zin
(familia communi iure) bestond oorspronkelijk uit alle agnatische verwanten (dus verwanten langs vaderszijde).
Maar zoals gezegd verdrong het huwelijk sine manu later het manus-huwelijk, en werden ook de cognaten
(verwanten aan moederszijde) als verwanten beschouwd.
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Verder:
- wordt het begrip “eer” meer verbonden met het bezit van dingen die men kan verkrijgen,
zoals verworven titels, goederen (vroeger vooral onroerend goed) e.d.m., waar de eer in de
beschavingen van het Midden-Oosten vooral afhing en afhangt van enerzijds de vaderlijke
afstamming en anderzijds de controle over de daaraan ondergeschikte personen (vrouwen,
kinderen, ...) en de daarmee samenhangende regels van sexualiteit49 (zo kan men bv. zeggen
dat in het Westen de eer die voor een man voortvloeide uit zijn vrouw vooral afhing van de
status van de vrouw zelf (zodat men de eigen status kon verhogen door een vrouw van hogere
stand te huwen), in het Oosten van de controle die men over vrouwen had).
- wordt het vermogen veel sterker gezien als een individuele in plaats van een collectieve
familiale eigendom (zij het bij echtgenoten wel vaak gemeenschappelijk aan beide
echtgenoten, met de grote verspreiding van de idee van de huwgemeenschap50), enz.
- maakt het gebrek aan allesoverheersende clanstructuren het mogelijk ook andere sociale
verhoudingen op te bouwen, zoals gebaseerd op persoonlijke loyaliteit (het ontstaan van de
feodaliteit).
In welke mate dit ontwikkelingen zijn die bewust door de kerk werden bevorderd, en wel om
de rol van de oude verwantschapsstructuren te breken, is voorwerp van debat.

                                                  
49 Zie voor dit kenmerk en de daarvoor genoemde kenmerken onder meer Pierre GUICHARD, Structures
sociales "orientales" et "occidentales" dans l’Espagne musulmane, uitg. Mouton, Paris 1977, i.h.b. p. 81-97.
50 Die niet bestond in het vroege romeinse recht, maar vanaf het late keizerrijk ook in Rome verspreid geraakte,
naast het germaanse gewoonterecht.
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1.2.  Vroege middeleeuwen

Reeds vrij vroeg lopen de ontwikkelingen tussen de Westers- en de Oosters-christelijke
landen vrij sterk uiteen; de uiteenzetting handelt vanaf hier hoofdzakelijk over de Westers-
christelijke landen.

1.2.1.  Byzantijns Europa

In het Oostromeinse rijk werd de romeins-Griekse beschaving voortgezet. Het recht
ontwikkelde zich onder hellenistische en christelijke invloed ten dele anders tot het
byzantijnse recht. In 522 werd het Romeinse recht in het Byzantijnse rijk zoals gezegd
gecompileerd door keizer Justinianus (zie hoger). Dit recht heeft als dusdanig nooit gegolden
in het grootste deel van het Westromeinse Rijk (behalve dan de delen van Italië die van de
Justiniaanse verovering in 553 tot de 8e eeuw Byzantijns waren; in het Longobardenrijk
(vanaf 568) in beginsel wel nog van toepassing voor de niet-Germaanse, Italische bevolking),
maar kreeg later invloed in West-Europa via de zgn. “receptie” van het geleerde Romeins
recht) (hieronder). Het Byzantijnse keizerrijk is politiek blijven bestaan tot 1453 (van van
Constantinopel) en heeft een (in de Westerse geschiedschrijving) zeer ondergewaardeerde rol
gespeeld in het behoud en de ontwikkeling van de wetenschap en wijsheid uit de klassieke
(vooral Griekse) oudheid. De verdere geschiedenis van het Byzantijnse rijk en recht komt
verder apart aan bod.
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1.2.2. West- en Noord-Europa

1.2.2.1.  Het romeinse “volksrecht” en het recht na het einde van het West-Romeinse rijk

In het West-Romeinse Rijk daarentegen was het geleerde Romeinse recht ten dele
neergeslagen in de praktijk en gebruiken (in de vorm van het zogenaamde romeinse
“volksrecht” (“Vulgarrecht”); dit zgn. “Vulgarrecht” (de uitdrukking dient te worden
begrepen als tegenstelling tot “keizerrecht”) was in grote mate een provinciale variante van
het romeins recht, maar in wezen een niét-geleerd recht (i.t.t. het klassieke recht tot de 3e

eeuw, het justiniaanse (door een keizerlijke bureaucratie uitgewerkte) en later het Bolognese
romeins recht), en vermengd met de gewoonte van de verschillende er levende volkeren.
Belangrijk was ook dat de keizerlijke macht en administratie in het West-romeinse rijk nooit
de omvang bereikte van die in het oost-romeinse rijk, en de private rechtspraktijk er een
grotere rol bleef spelen.

Na een periode van “volksrechtelijke” wetgeving en jurisprudentie (312-460 n.C.51) bleef dat
“volksrecht” doorleven door het voortbestaan van een soort notariaat dat akten bleef opstellen.
Tegelijk vormen ook regels van kerkelijke (bijbels-christelijke) oorsprong een rechtsbron.
Daarnaast vinden we zgn. germaans recht, eigenlijk de gebruiken van de (voornamelijk
germaanse) militaire elites uit de 5e eeuw. In deze periode kan men overigens geen duidelijke
tegenstelling vinden tussen “romeins” en “germaans” recht. betwist is ook in hoeverre men
echt van een germaans volksrecht kan spreken en in welke mate dit volksrecht “chtonisch”52

kan worden genoemd.

Vele Germaanse stammen waren al vanaf de 4e eeuw opgenomen in het Romeinse Rijk (als “foederati”). De
(im)migratie is geen zaak van een éénmalige oversteek van de Rijn geweest, maar een steeds toenemende
immigratie gespreid over meer dan 100 jaar, tot de immigranten sterk genoeg waren (en de Romeinen zwak
genoeg) om zelf de politieke macht over te nemen. Vanaf het begin van de 5e eeuw begonnen zij zich ook als
koninkrijken te affirmeren (de Visigothen richten een koningschap op in Toulouse in 418, enz.) en erkenden de
keizer niet meer. De sterke sociale cohesie binnen de Germaanse stam (met behoud van bepaalde religieuze en
sociale gebruiken) heeft uiteindelijk hun assimilatie in het Romeinse Rijk verhinderd en daarmee ook de val
ervan mede veroorzaakt. Deze val ging gepaard met een belangrijke terugval van de “klassieke” stedelijke
beschaving (waarbij het land vanuit de steden werd bestuurd en georganiseerd)53, maar men kan dit niet zien als
een plotse breuk, doch slechts als een langzaam proces. In bepaalde streken - met name Spanje - zijn de romeinse
structuren sterk blijven doorleven, in andere veel minder (bv. Engeland, Noord-Frankrijk en de Nederlanden).

                                                  
51 O.m. het edict van de ostrogothische koning Theodorik, vnl. gebaseerd op de Codex Theodosianus, de
Novellae van Theodosius en de Sententiae van Paulus (ca. 500, door Justinianus buiten werking gesteld in 554
nC), de lex romana visigothorum of Breviarium Alarici (de visigothische koning Alarik, ca. 506), een compilatie
van de Codex Theodosianus, Novellae, de Institutiones van Gaius, de Sententiae van Paulus en enkele andere
werken.
52 van het Griekse chtonos, aarde; dus met de aarde verbonden. De term wordt o.m. gebruikt door P. GLENN,
Legal traditions of the world, als term voor het recht van natuurvolkeren. “Chtonisch” wordt nu eens in een
engere betekenis gebruikt, als kenmerk van de matrilineale culturen die volgens een traditionele (erg betwiste)
opvatting de Indo-Europese patrilineale beschaving (van in oorsprong steppevolkeren) zou zijn voorafgegaan,
soms in een ruimere betekenis van natuurgebonden beschaving. Het kan ook gebruikt worden als kenmerking
van een recht dat in essentie gegrond is op verwantschapsstructuren.
53 Belangrijke steden waren er alleen in Spanje en Italië. Het eerst vanaf de 12e eeuw dat West-Europa terug in
belangrijke mate een stedelijke beschaving wordt, door de opkomst van de gemeenten als zelfbesturende steden.
In het Oosten daarentegen (Byzantium, Midden-Oosten) was de klassieke stedelijke beschaving nooit
verdwenen. De steden die vanaf de 11e/12e eeuw in het Westen opkwamen waren een nieuw type steden,
waarvan instellingen en concept sterk verschilden van de steden in het Oosten; mede daardoor gingen West en
Oost (en met Oost bedoelen we hier de byzantijnse en islamitische wereld) veel sterker van elkaar verschillen.
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Na de terugtred van het klassieke romeinse recht (in de vroege middeleeuwen) was de rol van
het recht in het algemeen was een stuk beperkter. Dit had veel te maken met de vermindering
van de handel en de toename van de grondgebonden economie (zelfverzorging, autarkie), die
mede het gevolg was van de politieke instabiliteit en versnippering. De maatschappij buiten
het byzantijnse rijk was zeer weinig gejuridiseerd en even weinig beheerst door het recht. Of
misschien correcter: de rol van schriftelijk recht was veel kleiner, die van de orale traditie des
te groter54. Recht was opnieuw veeleer een zoeken naar consensus, een beslechten door
onderhandelen en verzoenen veeleer dan beslissing door een onpartijdige derde. Voor zover er
recht werd gemaakt of gesproken, gebeurde dat in beginsel door de relevante vergadering van
de vrije mannen (en niet door een overheid)55. De toegang tot dit minder formele, lokale recht
was ook opener (er was niet meer zoiets als een verplichting om eerst van de praetor een
formula of actio te verkrijgen). Het belang van verwantschapsstructuren (waarover zo
dadelijk meer) was opnieuw toegenomen, en dus ook bv. van de collectieve eigendom56,
ofwel op het niveau van de familie57, ofwel op dat van de dorpsgemeenschap58 die
oorspronkelijk meestal ook een clan was.

1.2.2.2.  Het personele karakter van de volksrechten

In zoverre er recht was, was het dus in de vroege Middeleeuwen grotendeels “personeel”, niet
territoriaal (elk volk leefde in beginsel naar eigen recht). Maar in vele gevallen maakte men
geen onderscheid tussen verschillende soorten recht, en kon elke rechtsregel, ongeacht zijn
oorsprong, een rol spelen in geval van geschillenbeslechting59.

De rol van het geschreven recht was dus beperkt (allicht met uitzondering van Spanje, zie de
bespreking daar), maar zover het een rol speelde gold in belangrijke mate het
personaliteitsbeginsel. De Germaanse vorsten beschouwden recht in ieder geval iets dat
bepaald was door de stam waartoe men behoorde; in overeenstemming daarmee lieten zij het
volkse romeinse recht gelden voor de romeinse of geromaniseerde bevolking. De romeinse
“volksrechten” werden gecompileerd in meerdere leges, zoals de lex Romana Burgundionum
of als bekendste voorbeeld de lex romana Visigothorum onder koning Alarik II uit 506. Er
kwamen ook meer germaansrechtelijke compilaties zoals de zgn. lex Salica van de salische
Franken (ca. 500)60.

1.2.2.3.  Rol van de kerk en van de familiale structuren

                                                  
54 De geletterdheid zou achteruitgegaan zijn tot ongeveer de achtste eeuw. Het is allicht enkel in Visigothisch
Spanje dat er in die periode iets als een rechtsorde heeft bestaan in de betekenis die wij daaraan geven, met
pogingen tot compilatie van regels in geschriften, e.d. Ook in de periode van de Karolingers was de beschaving
in Midden- en Oost-Europa allicht hoogstaander (Rusland, Polen, Bohemen) dan in het Westen, om van het
Byzantijnse Rijk en Mesopotamië (kalifaat van Bagdad) natuurlijk niet te spreken.
55 Meestal waren dit lokale (dorps)vergaderingen; volksvergaderingen per stam moeten wel bestaan hebben –
zolang de stam klein was –; ten tijde van de Germaanse koninkrijken vergaderde de koning wel in zijn raad
(waaruit dan de adel is ontstaan).
56 Deze collectieve eigendom is tot vandaag blijven doorleven, bv. in de “Allmend” van het Zwitserse recht. Ook
de “saisine” uit ons erfrecht, met zijn gezamenlijk (ondeelbaar) karakter, is daarvan een overblijfsel.
57 Op de Balkan handhaafde de “Zadroega”, de grote familie als economische gemeenschap, waarin de goederen
op persoonlijke goederen na gezamenlijke eigendom waren, zich in bepaalde streken tot het begin van de 20e

eeuw.
58 Zie de bespreking hiervan, en met name de rol van de russische “Mir” of dorpsgemeenschap, in het hoofdstuk
over Rusland.
59Vgl. LUPOI, The origins of the european legal order, 44 v.
60 In het Duits te vinden op http://plato.kfunigraz.ac.at/dp/FRMIT/DOCS_C/SALICA.HTM
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Daarnaast leefden de structuren van het romeinse rijk voornamelijk door in de kerk. De kerk
hield stand en een nieuwe kerstening (van de Germaanse volkeren) vond plaats. Het was de
instelling die het onderwijs en het romeins recht voortzette en een deel van de romeinse
administratie. De kerk wedijverde met de koningen om het hoogste gezag, maar verkondigde
wel de scheiding van kerk en staat, of juister: van regnum en sacerdotium, van wereldlijk
gezag en spiritueel gezag (de leer van de 2 zwaarden, door Paus Gelasius I, paus van 492 tot
496)61.

Institutioneel bestond de “symbolische stand” omzeggens uitsluitend uit mensen van de kerk
(“clerici”, vanwaar het woorden klerken dat later ook voor leken-juristen werd gebruikt); dit
wil nog niet zeggen dat de kerk een monopolie had62 of pretendeerde te hebben op alle
symbolische activiteiten.

De christelijke kerk, die in al deze landen dominant is geworden63, heeft het bestaande recht
(zij het gewoonterecht zij het romeins recht) zoals gezegd nooit afgeschaft, niet gepretendeerd
een nieuw recht in te voeren. Wel heeft de kerk vanaf de 4e eeuw (zie hoger) - en in sterkere
mate vanaf de late 11e eeuw (zie verder) - geprobeerd het recht te beïnvloeden en te
corrigeren, door:
- het recht te humaniseren;
- sociaal nuttige regels te maken: pacta nuda sunt servanda:
- de eigen positie te versterken64 door bv.:
* promoten van het testament (tgo. enkel wettelijk erfrecht) en de vrome stichtingen (beide
om voor de kerk rijkdom te vergaren), tegengaan van technieken die goederen in de familie
hielden wanneer er geen kinderen waren (om zo de kans op legaat aan de kerk te vergroten),
e.d.m. 65

* greep op het huwelijksrecht en de sexualiteit (door geschillen hierover naar de
bisschoppelijke rechtbanken toe te trekken) (echte macht kreeg de kerk hierin evenwel slechts
vanaf de 11e eeuw).

In elke geval was de invloed van het Canoniek recht van de Westers-christelijke (“Latijnse”)
kerk (en dat bestond dus voor een groot deel uit romeins recht) gedurende later eeuwen in
West-Europa zeer groot, onder meer omwille van de ruime bevoegdheid die de kerkelijke

                                                  
61 In de daaraan voorafgaande eeuwen waren er ook dienaangaande verschillende stromingen in het christendom.
De leer van Gelasius had ook te maken met het feit dat de Oostromeinse keizers na de val van Rome en de
politieke eerste plaats van Constantinopel (Byzantium) wensten dat ook op kerkelijk vlak de bisschopstroon van
Constantinopel als de hoogste van de kerk zou worden erkend, waartegen de bisschop van Rome en paus
Gelasius zich verzette. Zijn brief aan de keizer is in Engelse vertaling te vinden op
http://www.fordham.edu/halsall/source/gelasius1.html. In de byzantijnse kerk ontwikkelde zich later het concept
van de “symphonia” tussen keizer en kerk.
62 Over de mate waarin de Middeleeuwen “heidens” zijn gebleven, zie bv. L. MILIS, De heidense
Middeleeuwen, 1991.
63 De kerstening van het niet-Romeinse Europa bestrijkt wel een periode van meer dan 10 eeuwen, met de
kerstening van de Baltische landen in de 15e eeuw als laatste in Europa (afgezien van een deel van de
Noordelijke Kaukasus en van de steppe in Europees Rusland, die nooit christelijk is geweest en waar de islaam
het christendom voor is geweest). In de vroege Middeleeuwen was de kerstening in grote mate ook onderdeel
van de Frankische expansiepolitiek, als een instrument in de onderwerping van bv. de Saksen, Beieren en
Slavische volkeren.
64 Een auteur die deze gedachte op zeer verregaande wijze heeft proberen te ontwikkelen is J. GOODY, The
development of the family and marriage in Europe, Cambridge 1983, in Franse vertaling L’évolution de la
famille et du mariage en Europe Armand Colin, Parijs 1985.
65 Waar de oorspronkelijke betekenis van een testament er eerder in bestond iemand “in extremis” te adopteren
wanneer men kinderloos was, om aldus een rechtsopvolger te hebben die de vooroudercultus (manisme) zou
uitvoeren.
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rechtbanken verkregen in de meeste streken (alle geschillen waarin een clericus partij was,
verder vele materies van familierecht, vaak ook erfrecht en sommige vormen van strafrecht,
alsook in geval van keuze door partijen). De overstap van de vorst naar het christendom
bracht dan ook voor het desbetreffende volk of land de invoering van de kerkelijke
organisatie66 mee in de maatschappelijke structuur. Dit alles mag ons wel niet doen vergeten
dat de kerk tot in de 11e eeuw (de Gregoriaanse hervormingen) wel een kersteningspolitiek
voerde, maar in het Westen67 een weinig gecentraliseerde organisatie was (in plaats van "de"
kerk moet men in het Westen veeleer spreken van de bisschoppen en de abdijen) en slechts in
beperkte mate een beleid voerde van hervorming van de maatschappij. De kerk leefde veeleer
in de verwachting van een terugkomst van Christus en het einde der tijden. De dominante
filosofische stroming voor de 11e eeuw was het neoplatonisme in zijn christelijke variant68.

1.2.2.4.  Het private karakter van het (vroeg)middeleeuwse recht; de vroege feodaliteit

Voor de verstaatsing van het recht was eigenlijk bijna alle recht privaatrecht, ten dele
gebaseerd op verwantschapsstructuren, dan wel op andere persoonlijke verhoudingen, dan wel
op grondeigendom:
- Zo was het strafrecht voornamelijk privaat strafrecht (boete te betalen aan de familie van het
slachtoffer om wraak te vermijden).
- Ook de staatsstructuur was grotendeels een privaatrechtelijke structuur. De koning stond
misschien “boven” het volk, maar niet als iemand die het volk vertegenwoordigde, maar
eerder als een wederpartij in een contract met wederzijdse rechten en plichten (feodaliteit). De
staatsstructuur was uitdrukking van dynastieke structuren, persoonlijke rechtsverhoudingen en
eigendomsverhoudingen69. Wanneer de leenmannen samenkwamen vormden zij de “raad”
van de leenheer, die daarnaast ook kerkelijke raadgevers had  (Later, toen die raad uitgebreid
werd met delegaties van de “derde stand”, meer bepaald van de steden, ontstonden de
klassieke “Staten” of standenvergaderingen, bv. de Staten van Vlaanderen, na 1302 ook de
Staten van Brabant, enz.)
- rechtspraak was eigenlijk ook een "private bevoegdheid". Bevoegdheid recht te spreken
berustte dus niet op een kennis van het recht (zoals in hetzelfde tijdperk wel gold in de joodse
en islamitische traditie) maar op een bevoegdheid over de materie: de eigenaar of leenheer
had een politie- en dus rechtsmacht over zijn domein, de bisschop over zijn priesters, e.d.m.,
dan wel op een overeenkomst (arbitrage in ruime zin). De kerk zal er wel in slagen een
ruimere rechtsmacht te krijgen, maar dan spreken we reeds over de 11e eeuw; in die periode
breidden ook de vorsten hun rechtsmacht uit tot meer dan alleen hun "private"
aangelegenheden.
- op lokaal vlak hing rechtsmacht eveneens samen met private eigendom (meestal als leen van
de koning c.q. de graaf, de lokale "heerlijkheid"); een publieke rechtsmacht ontstaat in de
steden, die echter juridisch oorspronkelijk ook als een vorm van private mede-eigendom

                                                  
66 Zijnde enerzijds de hiërarchische structuur van bisdommen en parochies, anderzijds de daarnaast staande
structuur van abdijen en kloosters.
67 anders dan in het  Byznatijnse keizerrijk.
68 Als belangrijkste neoplatoonse filosoof geldt Plotinos (Lat. Plotinus), ca. 204-270 nC. Het neoplatonisme had
grote invloed op o.m. de kerkvader Augustinus.
69 Zie bv. de theorie van Armin Wolf over de totstandkoming van het keurvorstensysteem uit de Ottoonse
dynastie (als een soort familieraad): Armin WOLF, “Die Kurfürsten des Reiches”, in Mario Kramp (red.),
Krönungen. Könige in Aachen – Geschichte und Mythos, Bd. 1, Mainz 2000, p. 87 v.; en verder A. Wolf (red.):
Königliche Tochterstämme, Königswähler und Kurfürsten (= Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 152).
Frankfurt/M., Vittorio Klostermann 2002. Kritisch daarover onder meer Franz-Reiner ERKENS, Kurfürsten und
Königswahl. Zu neuen Theorien über den Königswahlparagraphen im Sachsenspiegel und die Entstehung des
Kurfürstenkollegiums (= MGH Studien und Texte 30), Hannover 2002.
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geconcipieerd waren - nl. de "gemeente" als het collectief van mede-eigenaars van de
gemeentegoederen.
- de regels inzake eigendom en gebruik van de grond vormden één van de belanrgijkste delen
van het recht.

Naast de veelheid aan private verbanden en structuren was er wel een concept van “natio” als
verwantschapsstructuur, als gemeenschap van mensen van eenzelfde afkomst, doch dit was
iets wat de “politieke structuren” voorafging (en er evenmin door verdrongen werd, maar
eeuwenlang ernaast is blijven bestaan) – waarbij men moet bedenken dat wat wij nu als
“politieke structuren” in die periode zien eigenlijk weinig anders dan dynastieke structuren
waren (familiale structuur van de dynastie) aangevuld met feodale structuren
(leenheerschappij, grotendeels een privaatrechtelijke eigendomsstructuur, al was het dat
oorspronkelijk niet).

Er zijn natuurlijk duidelijke verschillen in de mate waarin verwantschapsstructuren dominant
gebleven zijn. Zo heeft de feodaliteit in een groot deel van Europa juist geleid tot een heel
netwerk van rechtsverhoudingen die niet op verwantschap waren gebaseerd, en evenmin op de
zuivere heerschappij van de vorst, een ontwikkeling die in de Slavische landen in die tijd
omzeggens geheel ontbrak (zij het dat daar meer vormen bestonden van "democratische"
besluitvorming binnen de volksstam).

De “feodaliteit” ontwikkelde zich in West-Europa vanaf Karel de Grote (wiens rijk te groot
was geworden om het rechtstreeks te besturen) en nog sterker na de invallen van de
Noormannen, Hongaren e.a., dus v.a. het jaar 1000 in een deel van Europa (in andere streken
pas een heel stuk later). Oorspronkelijk ging het om een persoonlijke contractuele relatie: de
leenman stond de heer bij “met raad en daad” en werd door hem beschermd en onderhouden;
dit laatste gebeurde eerst wel eens in natura, maar steeds meer in de vorm van rechten op
gronden (leen, renten, enz.)70. In Vlaanderen bv. was de leenverhouding reeds vanaf ca. 1300
de facto gereduceerd tot een louter zakenrechtelijke verhouding.

Niet alleen in de feodale verhouding, maart in het hele privaatrecht speelde de
reciprociteitsgedachte: rechtsverhoudingen dienden intern evenwichtig te zijn, reciproke
verhoudingen te zijn (do ut des) (zoals overigens ook in het Romeinse begrip van “ius”, zie
hoger). Reciprociteit dient wel ruim te worden begrepen (ook een schenking kan passen in
een reciproke verhouding waarin er tussen partijen een geheel van rechten en plichten bestaat,
niet elke handeling afzonderlijk diende reciproke te zijn; wel werd voor bepaalde soorten
handelingen de vereiste van een “iustum pretium” – een rechtvaardige prijs - ontwikkeld).

Dit hangt natuurlijk ook samen met een economie die sterk grondgebonden was en op
autarkie gericht en zich grotendeels op micro-niveau afspeelde; voor zover er geen stad was,
was dat de omgeving van een burcht of klooster. Van een geldeconomie was nauwelijks
sprake (in 789 breidt Karel de Grote het interestverbod, dat gold voor priesters, ook uit tot
leken; geldleningen konden slechts vergoed worden door middel van een aandeel in de
opbrengst (bv. de oogst)71). Het leenrecht was bv. belangrijker dan het contractenrecht.

                                                  
70 Vgl. de definitie van de klassieke feodaliteit in het Frankische Rijk door GANSHOF als “un ensemble
d’institutions créant et régissant des obligations d’obéissandce et de service – principalement militaire – de la
part d’un homme libre, dit vassal, envers un homme libre dit seigneur, et des obligations de protection et
d’entretien de la part due seigneur à l’égard du vassal, l’obligation d’entretien ayant le plus souvent pour effet
la concession par le seigneur au vassal d’un bien dit fief”.
71 Een vergelijkbare regel gold in het islamitische recht; in het Westen is deze regel evenwel in de renaissance
achterhaald geworden.
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Behalve in zekere mate onder Karel de Grote was er geen echt streven naar een echte
politieke eenheid. Er was sedert dan wel een Rijksgedachte, preciezer nog de idee dat het
Romeinse rijk sedert 800 werd voortgezet door het karolingische rijk (in plaats van het
Byzantijnse) (de zgn. translatio imperii72).

1.2.2.5.  Conclusie – beperkte rol van het geschreven recht

Dat er in de vroege en hoge Middeleeuwen vergeleken met het Romeinse rijk een
uitgesproken versnippering en deconcentratie van (politieke) macht en legitimiteit was, is
overduidelijk.

Over de mate waarin er voor de elfde/twaalfde eeuw een gemeenschappelijk juridisch erfgoed
bestond in West-Europa zijn de meningen verdeeld. Zo is er de stelling van o.a. Lupoi73, dat
er tot in de elfde eeuw een Europees ius commune was, althans een sterk gemeenschappelijke
rechtscultuur, dat sterk verschilde van het (gesystematiseerde, geleerde) recht dat zich vanaf
de twaalfde eeuw heeft ontwikkeld, en door dat laatste in grote mate terzijde werd geschoven
(zij het in veel mindere mate in het Engelse recht, waarin het sterker zou zijn blijven
doorleven). Deze gemeenschappelijke rechtscultuur zou diegene zijn die in grote delen van
Europa op gelijkaardige wijze tot uiting kwam in gewoonten, procedurevormen,
bewijsvormen, leenrecht. Met “gemeenschappelijk” wordt natuurlijk niet bedoeld dat er
binnen dit recht geen grote verschillen bestonden in juridische behandeling van verschillende
categorieën van land (feodaal en allodiaal), of personen (adel, vrijen, lijfeigenen) of tussen
stedelijk en landelijk recht, maar wel dat het niet om nationale of regionale rechtsculturen zou
zijn gegaan.

In ieder geval was in de periode voor het einde van de 11e eeuw de rol van het geschreven
recht en de geformaliseerde (gerechtelijke) procedure beperkt (behalve wellicht in Spanje, zie
de bespreking aldaar). Bepaalde vorsten, zoals de Karolingers en de Angelsaksische
koningen, vaardigden wel vrij veel wetgeving uit, doch er was nauwelijks rechtsonderwijs.
Enkel in het Longobardische Noord-Italië zou er vanaf de 9e eeuw sprake zijn geweest van
rechtsonderwijs, met name in Pavia en Bologna, waar de Longobardische rechtsregels
(gewoonterecht en wetgeving) werden verzameld, gekopieerd en bestudeerd. Allicht werden
toen reeds, zoals in de Oudheid, glossen (kanttekeningen) gemaakt bij deze teksten en bij het
verdere kopieren mee overgeschreven (zie verder hieronder de “glossatoren”).

                                                  
72 In Oost-Europa zal later na de val van Byzantium de groothertog van Moskou zich beroepen op een translatio
imperii van Byzantium naar Moskou om de titel van keizer (tsaar) aan te nemen. Maar de ottomaanse sultan deed
hetzelfde.
73 M. LUPOI, Alle radici del mondo giuridico europeo, Rome 1994, Eng. Vertaling The origins of the european
legal order.
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1.3.  Hoge en Late Middeleeuwen (late 11e tot 15e eeuw)

1.3.1.  De ontwikkeling  van recht en staat; maatschappelijke kenmerken en politieke
ontwikkelingen

De ontwikkeling van de feodaliteit ging in de Hoge Middeleeuwen gepaard met een
belangrijke toename van het recht en van het aantal processen. Het personaliteitsbeginsel
week grotendeels voor het territorialiteitsbeginsel, maar dit deed nog geen afbreuk aan andere
vormen van juridisch pluralisme. Recht ontstond en ontwikkelde zich op vele niveau’s, zoals
ook de politieke macht gespreid was over vele niveaus; recht was niet iets dat gecentraliseerd
was in één “rechtsorde”. Recht werd niet zozeer gesproken door personen die in recht
gespecialiseerd waren als wel door diegenen die iets te zeggen hadden over de specifieke
materie (leenrecht door leenmannen, handelsrecht door handelaars, enz.). In grote delen van
Europa werd de "kleine rechtsbedeling" verzorgd door de grondeigenaar (dorpsheer) of
althans een door hem aangestelde gerechtsofficier (bij lijfeigenschap was dit een volledige
rechtsmacht, tegenover vrijen was het enkel een partrimoniale rechtsmacht). Recht werd ook
gemaakt en gesproken door de gilden en ambachten, de universiteiten en allerlei andere
corporaties.

De standenstructuur van de maatschappij werd sterker uitgebouwd; daarin diende eenieder in
beginsel door zijn gelijken te worden beoordeeld. Deze uitbouw verschilde wel vrij sterk
naargelang de delen van Europa. In West-Europa ontstonden in beginsel 3 standen, waarbij de
eerste (adel) en de tweede (geestelijkheid) bepaalde privilegies hadden (en vaak ook de
poorters van de steden), maar was er toch ook veel recht gemeenschappelijk aan allen (althans
binnen eenzelfde stad of gebied). In Oost-Europa zien we dat het recht vaak veel sterker
geleed is en er zowat aparte rechtsstelsels ontstaan voor de verschillende standen (adel,
handelaars of poorters van steden, boeren).

Het personaliteitsbeginsel bleef in zekere zin ook gelden op belangrijke rechtsdomeinen zoals
bepaalde delen van het familierecht, aangezien die in weze door religieus (kerkelijk recht)
werden bepaald, en dit niet van toepassing was op leden van andere getolereerde godsdiensten
(in de praktijk enkel de joden), die door hun eigen familierecht werden beheerst.

In deze periode74 veranderde het recht drastisch: het canoniek recht veranderde sterk van
inhoud, de universiteiten kwamen tot ontwikkeling, een juristenstand ontstond, de
bewijsvoering veranderde geheel, de gerechtelijke prcoedure geraakt veel sterker
geformaliseerd, enz. Vanaf het einde van de 11e eeuw groeide door de ontwikkeling van de
maatschappij, waaronder de handel, een behoefte aan een meer gestructureerde en complexe
vorm van recht, althans op de eerste plaats in Noord-Italië (waar er zoals hoger gezegd ook
reeds een zeker rechtsonderwijs bestond). Door de grote maatschappelijke versnippering
zocht men ook naar een recht dat boven al die strijdende partijen kon staan.

Het is ook de periode van de machtsstrijd tussen verschillende niveaus van de adel. In vele
streken allieerden de vorsten zich met het patriciaat van de steden tegen de lokale of regionale
landadel die zich tegen centralisatie verzette. Vanaf 1075 brak ook de strijd uit tussen de
Keizer (Hendrik IV) en de Paus (Gregorius VII) (investituurstrijd, die eindigt met het
Concordaat van Worms in 1122). De uitkomst hiervan leidt tot een herbevestiging van een

                                                  
74 De periode waarin het byzantijnse rijk in verval geraakte, waarin de islâm militair bleef doorstoten (althans in
Klein-Azië) maar intellectueel reeds grotendeels was verstard, en met name in Spanje op de terugweg was, enz.
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fundamenteel kenmerk van de Westerse samenleving: de scheiding van kerk en staat, of
juister van kerkelijke en wereldlijke macht (want de “staat” bestond toen eigenlijk nog niet) -
wel in de correcte betekenis van het woord, namelijk deze waarin aan beiden een eigen
domein werd toebedeeld75. De overwinning van de paus leidde tot een grotere centralisatie
van de culturele macht in de 13e eeuw (scholastiek), maar ook tot de implosie van het
keizerrijk en de opkomst van regionale en nationale koninkrijken (vooral Frankrijk en
Engeland).

1.3.2.  Ontwikkeling van het canoniek recht

1.3.2.1.  Bronnen

Van groot belang voor de Europese rechtsontwikkeling vanaf de late 11e eeuw was de
ontwikkeling van het canoniek recht. Met canoniek recht bedoelen we dan het recht dat de
Latijnse kerk ontwikkelde in aanvulling of afwijking van het romeins recht, aangezien nog
steeds ecclesia vivit lege romana. Het bestond voornamelijk uit canons beslist door concilies
en pauselijke decretalen, veelal beslist of uitgevaardigd naar aanleiding van concrete
gevallen. Het werd toegepast door kerkelijke rechtbanken, die bevoegd waren ratione
personae voor clerici (priesters) en ratione materiae in zaken zoals ketterij en later vooral
inzake huwelijk en sexuele moraal. De katholieke vorsten verleenden zonodig een gewapende
hand voor de uitvoering van hun vonnissen.

1.3.2.2.  De Gregoriaanse hervormingen

De belangrijke ontwikkeling van het canoniek recht vanaf de 11e en vooral 12e eeuw staat op
zijn beurt niet los van de ontwikkeling van de theologie en filosofie. Van groot belang waren
in het bijzonder de zgn. Gregoriaanse hervormingen in de 11e eeuw, de onmiddellijke oorzaak
van de investituurstrijd. Zij kwamen na de definitieve breuk van de Latijnse kerk met de
Orthodoxe kerk (1054). Paus Gregorius VII ging over tot een veel strakkere, centralistische
organisatie van de kerk, waardoor deze meer “romeinse” trekken ging vertonen. De centrale
organisatie bestond uit een Curia76, met verschillende departementen, en een soort parlement
in de vorm van de oecumenische raad77. De veel intensere wereldlijke activiteit van de kerk in
de 11e eeuw wordt ten dele verklaard door de overtuiging dat Christus niet op korte termijn
zou terugkomen en de wereld eerst christelijker moest worden gemaakt, meer in
overeenstemming met het Evangelie. In de filosofie ontstond parallel daaraan aandacht voor
Aristoteles (onder meer dankzij de bloeiende filosofische studie in Spanje als plaats van
uitwisseling van kennis tussen islamitische, joodse en christelijke denkers). Grote invloed
hadden ook joodse denkers, in het bijzonder Rashi (1040-1105), die indirect de grondlegger
was van de methode van de glossatoren in het recht (zie hieronder) en ook aan de basis lag
van de middeleeuwse systematische Bijbelstudie.

1.3.2.3.  Systematisering

                                                  
75 Die scheiding was er natuurlijk van bij het begin, in de romeinse periode, maar was bv. in het Byzantijnse Rijk
sterk verminderd.
76 Het latijnse woord voor Raad of Hof. De koning had een curia regis. De rooms-katholieke kerk heeft sedert de
11e eeuw, en tot vandaag, in Rome een "Curie".
77 In de late 14e en eerste helft van de 15e eeuw (met de Concilies van Pisa, Konstanz, Basel en Firenze) was er
vrij sterke “parlementaire” activiteit, het is pas nadien dat de kerk meer een soort absolute pauselijke monarchie
is geworden.
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In de 12e eeuw begon men, parallel aan de scholastieke filosofie en theologie78, met een
systematisering van dit canoniek recht:
- Een eerste systematische compilatie vinden we in het door Gratianus opgestelde Decretum
Gratiani (ca. 1140)79, allicht het eerste systematisch rechtshandboek in West-Europa en
beodel als leerboek; de oorspronkelijke naam was Concordia discordantium canonum (in 4
boeken);
- het werd later gebundeld met andere werken in het “Corpus iuris canonici” (met het Liber
extra80, Liber sextus81, de Clementinae82 en de Extravagantes83).

Gratianus werd gevolgd door de grote canonici van de 13e eeuw e.v.84.

1.3.2.4.  Rechtspleging

Ook de canonieke rechtspleging (gekenmerkt door de afwikkeling in fazen en het grotendeels
schriftelijk karakter ervan) heeft grote invloed gehad op het procesrecht van vele Europese
landen. Het procesrecht als een aparte rechtstak is overigens een product / uitvinding van het
canonieke recht uit de 12e eeuw. Het begon met het verzamelen van de weinige plaatsen in de
Digesten die specifiek de procedure betroffen en mondde uit in de systematisering van het
canonieke procesrecht in de Speculum judiciale van Guillame Durand85 (eerste uitgave in
1271).

1.3.2.5.  Materiële inhoud

Materieelrechtelijk zijn het vooral de verstrenging van de canonieke opvattingen over het
familierecht en de sexualiteit in de 11e en 12e eeuw die een grote stempel hebben gedrukt op
de komende eeuwen. Vergeten we niet dat de leer van de onverbreekbaarheid van het
huwelijk pas in de 9e of 10e eeuw echt geldend recht werd (en in Engeland pas na 1066, met
de invoering van canonieke rechtbanken). In de 11e eeuw volgde meer algemeen een strengere
regeling van de sexualiteit, en meer in het bijzonder de officialisering van het huwelijk als
sacrament (1178), de formalisering van de huwelijks- of samenlevingsbeletselen86 tot de
zevende graad87, en de invoering van het celibaat voor alle kerkelijke ambten (bv. in Engeland
in 1076), enz.). De kerk probeerde eigenlijk de traditionele bevoegdheidsverdeling tussen
kerk en staat in haar voordeel te wijzigen (met name door het familierecht als een materie van
kerkelijk recht te beschouwen en niet meer van seculier recht zoals voordien).

                                                  
78 Vanaf de 12e eeuw komt er ook een duidelijke kloof tussen enerzijds de monastieke theologie en spiritualiteit
en anderzijds de scholastieke filosofie (diegene die in de scholen onderwezen wordt). Zie onder meer bijdragen
in P. DE MEY & J. HAERS (red.), Theologie en spiritualiteit: het gesprek heropend, Acco Leuven 2004.
79 Door Franciscus Gratianus (° einde 11e eeuw). De Latijnse tekst is te vinden op http://www.bsb-
muenchen.de/mdz/gratian.htm. Een gedeeltelijke vertaling op http://www.unifr.ch/cdc/or/grattext.html. Zie ook
http://mdz.bib-bvb.de:80/digbib/gratian/text/@Generic__BookView;cs=default;ts=default.
80 Wetboek van paus Gregorius X, 1234.
81 Wetboek met decretalen door paus Bonifatius VIII, 1298.
82 De decretalen van paus Clemens V, 1317.
83 Een private verzameling van decretalen uit de 15e eeuw.
84 Vnl. Hendrik van Segusio gez. Hostiensis (1194-1271), Guido de Baysio (° midden 13e eeuw, + 1313), en in
een latere faze Paulus Castrensis (+ 1441), en abt Niccolo de Tudeschis genaamd Panormitanus (1386-1445).
85 Guillaume Durand (gelatiniseerd Durantis, leefde 1230/6-1296/7). De “Speculum judiciale” of spiegel van
procedure (waardoor hij de bijnaam de “Speculator” kreeg) was het belangrijkste middeleeuws tractaat over
procesrecht en heeft eeuwen invloed gehad als basiswerk van de romeins-canonieke procedure.
86 De restrictieve regels golden immers niet het “huwelijk” als dusdanig, maar de voortplanting. Het concubinaat
werd in het Decretum Gratiani immers door de kerk nog steeds aanvaard.
87 Daardoor bevestigde het christendom zijn keuze voor een veel sterkere “exogamie” dan bepaalde andere
godsdiensten, zoals de islaam en ook het hindoeïsme, die een veel grotere “endogamie” promoten.
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1.3.3.  Ontstaan van een juristenstand en ontwikkeling en bloei van geleerd recht.

“Juristen” ontstaan eerst op het einde van de 11e eeuw als een aparte groep (zij het dat hun
opleiding, positie, enz. nogal verschilt naargelang de subtradities). Ook de daaropvolgende
eeuwen werd recht voor het overgrote deel niet door juristen gesproken (tenzij dan door
kerkjuristen in de kerkelijke rechtbanken); in een eerste fase was het alleen in de “curia” van
de vorst of de grote lokale heren dat er juristen waren (als raadgevers en mogelijks ook als
beroepsrechters). Maar het ontstaan en de groei van de rechtsfaculteiten hebben toch toen
reeds een juristenstand doen ontstaan. En deze juristen hadden vaak een bloeiende
adviespraktijk (zie verder de rol van hun "consilia").

1.3.3.1.  Juristenstand en rechtsonderwijs; studie- en onderwijsmethoden

Het ontstaan van een juristenstand heeft veel te maken met de uitbouw van rechtsonderwijs
aan de tot universiteiten uitgebouwde (hoge)scholen en daarmee samengaande ontwikkeling
van “geleerd recht”.

In de hoge Middeleeuwen ontstaat er een herbestudering van de Griekse filosofie88, en de
oudheid in het algemeen (renaissance van de twaalfde eeuw)89. In het algemeen was de
Europese cultuur vanaf de 11e eeuw een cultuur waarin de studie en interpretatie van (een
“canon” aan) overgeleverde teksten (religieuze, juridische, literaire), met name die uit de
oudheid, een dominante rol speelde (en dit zeker tot in de 17e eeuw, de periode van de
“querelle des anciens et des modernes”). "Rome" was een cultureel ideaal evenals een politiek
ideaal (de idee van het tweede romeinse rijk in het Westen, terug belichaamd sedert de
keizerskroning van Karel de Grote in 800 nC).

Scholen groeiden uit tot Universiteiten90, zoals Bologna, Pavia, Oxford, Parma, Modena, Perugia,  Padua,
Napels, Salamanca, Siena en Parijs. Zij organiseerden zich in  faculteiten. De onderbouw was de faculteit van de
Artes, ontstaan uit de  zeven vrije kunsten die de middeleeuwen hadden overgenomen van de antieke  cultuur,
georganiseerd in het trivium (grammatica, retorica en dialectica) en het quadrivium (aritmetica, geometrie,
musica, astronomie). Nadien kon men verder studeren in één van de  drie hogere faculteiten: theologie, rechten,
geneeskunde.

1.3.3.1.1.  De glossatoren

                                                  
88 Een grote rol speelden de werken van ibn Roeschd a. ibn Rushd (gelatiniseerd Averroës; Cordoba 1126-
Marrakech 1198), rechtsgeleerde, arts, astronoom en wijsgeer. Zijn wijsgerige werken hadden geen invloed in de
moslimwereld (ze werden na zijn door verbrand) maar de intussen gemaakte Latijnse en Hebreeuwse vertalingen
ervan leidden in West-Europa tot de bloei van het aristotelisme.
89 De Latijnse bronnen zijn in het Westen altijd bekend gebleven en gebruikt (ook de in het Latijn vertaalde
christelijke bronnen uit de eerste eeuwen); zij werden doorgegeven door de in het Latijn schrijvende
encyclopedisten. Nieuw of herontdekt waren de Griekse bronnen over de oudheid, al dan niet in Arabische
vertaling. De inbreng was vooral het gevolg van enerzijds de uitwisseling met de islamitische wereld via Spanje
(verovering van Toledo in 1085) en Sicilië (Normandische verovering), anderzijds de uitwisseling door de
kruistochten naar het Midden-Oosten (waar de Oosterse kerken – i.h.b. de Nestorianen - nog een belangrijk rol
speelden). De Byzantijnse wereld had zich daarentegen tegen een deel van het klassieke erfgoed sterk afgezet om
religieuze redenen (orthodoxie). Justinianus had precies de Academie gesloten om ketterse filosofische
stromingen in te dijken. Natuurlijk was er ook via de Byzantijnse wereld steeds een belangrijke cultuurimport,
maar dan wel niet zozeer van Griekse filosofie.
90 Het woord universiteit, Lat. universitas, betekende oorspronkelijk gilde of corporatie; het was de corporatie
van de studenten en/of professoren die zich als een aparte groep organiseerden en waarvan de groepsrechten
werden erkend, zo in Bologna vanaf het einde van de 11e eeuw. In latere tijden werd dit onder het concept
rechtspersoon gebracht (dat ontstond rond 1300).
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i. Redenen

De rechtsfaculteiten ontstonden doordat het romeinse recht in Justiniaanse versie (Corpus
iuris civilis), en met name de Digesten91, vanaf ca. 1100 voorwerp van studie werd aan de
Universiteiten (Bologna, dan Padova, Parijs, enz.). De redenen hiervoor zijn verscheiden; de
belangrijkste hangen samen met de belangrijkste organisaties, nl. kerk en keizerrijk:
- het Romeins recht was de hele tijd het recht van de kerk gebleven, en de verdere uitbouw
van de kerk had nood aan een meer systematische studie en ontwikkeling van het romeins
recht;
- vanaf halfweg de 12e eeuw werd de studie van het romeins recht als “keizersrecht” om
politieke redenen door de Duitse keizer gepromoot, die zich als opvolger van de romeinse
keizers beschouwden en het romeinse keizerrijk als model wilde nemen (samenhangend met
o.a. de gevolgen van de XIe-eeuwse investituurstrijd; niet toevallig was keizer Frederik II
Barbarossa (1122-1190) stichter van Universiteiten zoals Padova en Napels) en ook ongveer
de eerste die het romeins recht terug officieel een subsidiaire rechtskracht gaf (in het
koninkrijk Sicilië); het andere recht was te lokaal92 voor een bij uitstek boven-lokale studie
zoals de Universiteit.
- ook de handelssteden zochten inspiratie in het romeins recht voor de reglementering van de
toegenomen handel.

ii. Methode

In een eerste periode (ca. 1100-1270) was er de school (methode) van de glossatoren. Naar
een gewoonte die reeds uit de Oudheid dateert, maar wellicht rechtstreeks onder invloed van
de joodse school (vgl. verder de bespreking van de joodse traditie, in het bijzonder RaShI
(1040-1105)), ging men in het onderwijs de teksten zelf lezen en er bemerkingen bij maakten
c.q. glossae (randbemerkingen) schreven bij de teksten zelf93. Zoals RaShI daarbij uitging van
een corpus uit de 5e/6e eeuw, namelijk de Babylonische Talmoed94, gingen zij uit van een
corpus uit de 6e eeuw: het Corpus iuris Civilis van Justinianus (dus een teruggrijpen naar een
oud corpus in plaats van een voortbouwen op de intussen ontwikkelde wetten en teksten).
Tegelijk deden ze natuurlijk veel meer dan glossae maken; hun methode werd samengevat als
volgt: “Praemitto, scindo, summo casumque figuro,  perlego, do causas, connoto, objicio”95.

                                                  
91 herontdekt in 1070 toen in Pisa een kopie werd gemaakt van het laatste in Italië bewaarde handschrift van de
Digesten, de Pisana, en naar Bologna werd gebracht (de Littera Bononiensis).
92 Dit is althans de traditionele opvatting; zij wordt niet door iedereen gedeeld. Zie bv. het genoemde werk van
LUPOI.
93 De bekendste naam van de eerste generatie was Irnerius (eerste kwart van de 12e eeuw, + na 1125). Later
waren er Johannes Zimeke (Joannes Simeca Teutonicus), die glossae maakte bij het Decretum Gratiani tussen
1211 en 1215, en vooral, Azo (+ ca. 1229; schreef een Summa op de Code (Summa codicis) en op de Instituten),
zijn leerling Jacobus Balduinus (+1225, proceduralist), en Franciscus Accursius (1182-1260) die de glossae
bundelde in de “Glossa ordinaria” (ca. 1250, oorspronkelijk genaamd Apparatus ad Digestum vetus). Verder
was er de reeds genoemde Guillaume Durand (gelatiniseerd Durantis, leefde 1230/6-1296/7), die door zijn
“Speculum judiciale” eigenlijk al meer tot de postglossatoren/commentatoren behoorde. Azo beïnvloedde ook de
Engelse jurist Bracton (zie bij Engeland).
94 Daarnaast schreef Rashi ook glossen bij de Hebreeuwse Bijbel, daarin gevolgd door christelijke bijbelstudie in
de 12e eeuw, die culmineert in het door Rashi sterk beïnvloedde verzamelwerk van Nicolaas van Lyra (1270-
1349) die in zijn Postilla litteralis allerlei glossen en commentaren op de Bijbel bundelde (waaronder die van
Rashi). De term Glossa ordinaria wordt ook gebruikt voor gebundelde glossen bij Bijbelboeken.
95 Ik maak een premisse, deel de tekst in, vat de tekst samen en verbeeld voorbeelden, lees de tekst kritisch door,
geef gronden / maak algemene opmerkingen en bespreek de twistpunten.
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Institutiones Iustininani met Glossa Ordinaria, Italië 13e eeuw (in Vassar College)

In de 13e eeuw werden als die glossen gebundeld in een "Apparatus" of "Glossa ordinaria",
die bij het Decretum Gratiani rond 1220 door Johannes Zimeke (Johannes Teutonicus), die
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bij de Digesten rond 1250 door Accursius96.

Het centrum van deze leer- en onderzoeksmethode was Bologna. In 1274 kwam de Universiteit daar in een
zware crisis terecht en zwermden de rechtsgeleerden uit over vele andere (vaak nieuwe) universiteiten.

1.3.3.1.2.  De commentatoren of mos italicus

Op het einde van de dertiende eeuw komt een nieuwe onderwijs- en onderzoeksmethode sterk
op, die later de mos italicus iuris docendi zou worden genoemd en leidde tot de school van de
postglossatoren of commentatoren. In plaats van de tekst integraal te lezen en er opmerkingen
bij te geven worden zgn. repetitiones gegeven, waarin uitvoerig gediscussieerd werd over
problemen aan de hand van een enkel teksfragment; de methode kwam uit de scholastieke
theologie waar ze al eerder werd toegepast (in de vorm van de quaestiones quodlibetes).

Dit had wellicht ook te maken met het feit dat er een wisselwerking ontstond met de
rechtspraktijk, die een beroep begon te doen op het geleerde recht, terwijl de geleerden
probeerden de teksten van het Corpus iuris te gebruiken om de rechtspraktische problemen te
behandelen. Deze nieuwe school begint met Jacob de Ravenneio97, vervolgens Cinus van
Pistoia98, dan diens leerling, de beroemde Bartolus van Sassoferrato99, en diens eveneens
beroemde leerling Baldus de Ubaldis100.  Deze school wordt dominant in Italië in de 14e eeuw
(vandaar de "mos italicus", op italiaanse wijze) en nadien (vanaf het einde van de 15e eeuw)
ook in vele andere landen van continentaal Europa (terwijl onder meer Engeland zijn eigen
weg gaat).

Zij maakten het romeins recht (en daarmee reeds geïntegreerd het canonieke recht) bruikbaar
voor de (wereldlijke) praktijk (de meningen zijn verdeeld over de vraag of dit oorspronkelijk
ook de bedoeling was van de nieuwe methode) en ontwikkelden het uitvoerig verder. Op basis
van een enkel zinnetje kon bij wijze van spreken een hele rechtstak worden gebouwd101 - zo
bv. het internationaal privaatrecht102. Zij waren vaak ook erg actief in het geven van adviezen
voor de praktijk, die zoals in het klassieke romeinse recht consilia genoemd werden, en
werden daarom ook consiliatoren genoemd.

De commentatoren gingen ertoe over uit de veelheid van casuïstische romeinsrechtelijke
teksten een systeem te bouwen, waaruit dan rechtsregels konden worden afgeleid voor de
vragen van de samenleving in die tijd. Daarbij werd de materieelrechtelijke inhoud van het
romeins recht vaak sterk aangepast; onder meer werd afstand genomen van het sterk
individuele en unitaire romeinsrechtelijk eigendomsbegrip en een stelsel ontwikkeld dat
toeliet de eigendom op te splitsen of te spreiden over meerdere rechten van verschillende
personen. Maar methodisch bleef de rechtswetenschap tekstgebonden: het uitgangspunt van
                                                  
96 Voorbeeld van citeerwijze voor een glosse: "Gl. in c. Licet, v, De Crimine falsi, vº Falsitatis" betekent de
glosse in het hoofdstuk caput "Licet" in deel v van de Decretalen (De Crimine falsi), verbo  "Falsitatis".
97 Jacques de Révigny a. Jacobvus de Ravanis (vaak ten onrechte Jacob van Ravenna genoemd; hij kwam uit
Zuid Frankrijk), 1230/40-1296.
98 1270-1336/1337, een vriend van Dante en Petrarca.
99 Bartolo a Sassoferrato, 1313/1314-1357, professor in Perugia. Verder Joannes Andreae (+ 1345).
100 Baldus de Ubaldis (Baldo degli Ubaldi, 1327-1400/1406, professor in Perugia, Firenze, Bologna, Pavia); hij
schreef zeker 2800 consilia. Later ook Petrus Ravennas (hoogleraar in Padua einde 15e eeuw), Paulus de Castro
(+ 1441) en Iason de Mayno (1435-1519), en later Dionysius Gothofredus (1549-1622), maar met deze laatste
zitten we al in het humanisme (zie verder).
101 Wanneer men deze methode tot voorbeeld wil stellen voor juristen roept men dan ook: Nemo iurista nisi
bartolista!
102 Ontwikkeld op basis van de glosse "cunctos populos" bij C.1.1.1. (C = Codex).
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elke argumentatie was een tekst uit de canon en kon alleen een tekst zijn (vgl. dezelfde
methode in de theologie van die tijd).

Deze ontwikkeling liep parallel met de ontwikkeling van de “scholastiek” in filosofie en
theologie (de scholastiek was de voorloper van de rationalistische traditie; er werd veel belang
gehecht aan deductief redeneren; maar essentieel bleef het voortdurend in vraag stellen, het
debat; de scholastiek en de mos italicus stonden nog in de rhetorische traditie, nog niet in de
rationalistische). Een bijzondere plaats nemen dan ook de juridische werken over
argumentatieleer in, in het bijzonder de Topica van Nicolaas Everaerts103.

Naast het geleerde romeins recht hadden ook de Libri feodorum, als 12e-eeuwse compilatie en
leerboek van leenrecht (in feite het Longobardisch leenrecht in Noord-Italië), eeuwenlang
grote invloed. Het boek was minder een beschrijving van het klassieke karolingische
leenrecht als een eerste systematisering en rationalisering van het leenrecht, die zo invloedrijk
was (ook buiten Italië vanaf de 15e eeuw) dat zij stilaan leidde tot een uniformisering van de
begrippen en concepten van het leenrecht in Europa (dat voorheen allicht sterk verschilde van
streek tot streek)104. Ze werden eeuwenlang opgenomen als bijlage bij de edities van het
Corpus Iuris Civilis. Dat kan ons niet verbazen als men de centrale rol in de praktijk van de
regels inzake grondeigendom kent.

Het ius commune bestond aldus eigenlijk uit vier bronnen:
- canoniek recht,
- romeins recht (enkel de latijnse teksten105),
- leenrecht en
- internationaal privaatrecht (statutenleer106).

In de opvatting van de mos italicus kreeg de communis opinio doctorum (gemeenschappelijke
opinie van de rechtsgeleerden) over een bepaalde vraag als het ware kracht van wet107. Ook
diende het lokale recht te worden uitgelegd in het licht van het aan het hele rijk "gemene"
romeinse recht (het ius commune tgo. het ius particulare).

1.3.3.2.  Formele receptie van geleerd romeins recht; ontwikkeling van professionele
rechtbanken

In de late Middeleeuwen werd dit romeins recht, zoals bewerkt more italico, in vele landen
ook daadwerkelijk in de wereldlijke rechtspraak gerecipieerd. Het werd beschouwd als "ratio
scripta" (geschreven rede). In de andere beïnvloedde het minstens de stijl en methode van
rechtsleer en wetgeving. Niet alle delen van het Corpus iuris civilis  werden daarbij
gerecipieerd, maar omzeggens alleen datgene wat wij nu nog steeds burgerlijk recht noemen.
Deze receptie is van enorm belang geweest: tot op vandaag behandelen de wetboeken in de
                                                  
103 Nicolaas Everaerts a. Nicolaus Everardi, ca. 1462-1532, uit Grijpskerke (Zeeland), studeerde vanaf 1479 de
beide rechten te Leuven, doceerde te Leuven vanaf 1492, vanaf 1505 raadsheer bij de Groet raad te Mechelen, in
1510 president van het Hof van Holland in Den Haag. Belangrijkste werk: Topicorum seu de locis legalibus liber
(1516). Een selectie van zijn consilia werd na zijn dood door zijn zonen gepubliceerd als Responsa sive consilia
(1554).
104 Vgl. verder D. HEIRBAUT, “Feudal law: the real ius commune of property in Europe”, ERPL 2003, ...
105 De Griekse teksten uit het Byzantijnse rijk hadden geen gezag: "graeca non leguntur".
106 In de zin van de leer van de toepassing in de ruimte van onderscheiden statuten (lokale, voonamelijk
stedelijke, rechten)
107 Dit gaat terug op het klassieke romeins recht. Volgens Gaius 1 § 7 geldt dat wanneer allen die bevoegd zijn
het recht uit te leggen "in unum sententiae concurrunt, id quos ita sentiunt legis vicem optinet", dus dat de
gemeenschappelijke opinie als recht wordt beschouwd.
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meeste landen van Europa in wezen dezelfde themata als de Instituten van Justinianus! De
inhoud daarvan wordt tot op vandaag beschouwd als de belangrijkste inhoud van het
“burgerlijk recht”. De mate en vorm van receptie wordt voor de verschillende subtradities of
landen evrder nader uitgewerkt.

Vanaf de 13e eeuw probeerden de koningen in een reeks Europese vorstendommen
(waaronder ook een aantal Duitse vorstendommen, door de implosie van het keizerrijk) hun
macht uit te breiden door de organisatie van rechtspraak en het verkrijgen van (zo mogelijk
exclusieve) bevoegdheid daartoe. Er ontstond op vele plaatsen een machtsstrijd tussen de
koninklijke rechtbanken en de lokale (feodale, later ook gemeentelijke) rechtsmachten (zie bv.
de bespreking bij Frankrijk, Engeland e.a.).

Een van de redenen voor het succes van de koninklijke rechtbanken was daarin gelegen dat zij
een eigen procedure ontwikkelden (vaak geïnspireerd door de kerkelijke rechtbanken) die
“moderner” bleek dan die van de traditionele feodale gewoonterechtelijke rechtspraak, onder
meer door haar sterker inquisitoriaal karakter, haar sterk schriftelijk karakter, rationele
bewijsvoering, geheime in plaats van openbare beraadslaging, e.d. (wat Engeland betreft gold
dat voornamelijk voor de procedure in equity, veel minder voor de common law procedure;
zie de bespreking aldaar). Vergeten we niet dat het juist door de gereglementeerde procedure
is dat de gerechtelijke wijze van geschillenbeslechting een legitimiteit verkreeg die groter was
dan die van anderen vormen (zoals beslechten met de wapens)108.

De zgn. romeins-canonieke procedure domineerde het procesrecht van de meeste landen tot
de 19e eeuw109, en zelfs het huidige procesrecht is er nog sterk door beïnvloed. In Engeland
was het niet de procedure voor de centrale koninklijke rechtbanken (van common law), maar
wel voor de rechtspraak van de Chancellor (de Chancery Court). Het belangrijkste
tegenmodel voor de canonieke procedure was de sterk mondelinge procedure voor een jury,
ontstaan uit de volksrechtbanken en verder ontwikkeld in het common law; vandaag vinden
we die nog in belangrijke mate in het strafproces (in het bijzonder het assisenproces).

Deze grote invloed van het romeins recht mag ons niet doen vergeten dat dit “ius commune”
maar een klein laagje van het recht was, waaronder een enorme verscheidenheid aan
rechtsbronnen en rechtsregels zich bleef ontwikkelen. Het is overigens met het oog daarop dat
Bartolus en zijn leerlingen de “statutenleer” ontwikkelden, d.i. de leer van de toepasselijkheid
ratione loci of ratione personae van wetten, de voorloper van het internationaal privaatrecht.
Gemeenschappelijk in Europa waren dus niet zozeer de concrete rechtsregels als de
rechtsgeleerde scholing en denkwijze.

Ook moet men tot de paradoxale conclusie komen dat het zogenaamde “ius commune” in feite grote verschillen
binnen Europa heeft gecreëerd110, precies omdat zowel de mate van receptie van dit geleerde romeins recht als de
periode waarin dat gebeurde (en dus de methode waarmee het werd uitgelegd) van land tot land vrij sterk
verschilde.

1.3.4.  Praktische rechtsbronnen en compilaties.

                                                  
108 Zie over deze eminent belangrijke rechtstheoretische vraag het fundamentele werk van N. LUHMANN,
Legitimation durch Verfahren, 2e uitg. Opladen 1969
109 Zie de beschrijving door R.C. VAN CAENEGEM, in International Encyclopedia of comparative law, XVI.
Civil procedure, Ch.2.
110 En dit ongeacht of men de genoemde stelling van LUPOI deelt over het bestaan van een aan heel Europa
gemeen recht tot aan de twaalfde eeuw.
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Vanaf de hoge Middeleeuwen (na de kruistochten) ontwikkelde zich in de steden steeds meer
geschreven recht. We vinden een hele reeks documenten die rechtsregels neerschreven,
compileerden of vestigden. Compilaties uit die periode (die bij de betrokken landen verderop
ter sprake komen), zijn bv. de 11e-eeuwse Russkaia Pravda (Rusland), het stadrecht van
Lübeck (12e eeuw) en van Maagdenburg (1188), het gewoonterecht van Bari (einde 12e
eeuw), het liber consuetudinorum van Milaan (1216), de Sachsenspiegel (begin 13e eeuw), de
Juske Lov (Denemarken 1241), de Statuten van Bologna (1245-267 en 1288), de
Consuetudines van Messina (tweede helft 13e eeuw), de Castiliaanse  Fuero real (1254) en
vooral de “Siete Partidas” (1265); de Noorse Landslög en Bæjarlög (1270), het Ijslandse
Jónsbók uit 1281, de Codex van Vinodol (Kroatië 1288), de Statuten van Kazimierz (Polen
1346), of het Zweedse algemene land- en stadrecht (ca. 1350). Vergeten we ook niet het reeds
genoemde leerboek van lombardisch leenrecht uit de 12e eeuw, de Libri feudorum. Voor
zover het om stedelijke rechtsregels gaat, spreket men meestal van "statuten".

Inhoudelijk ontwikkelde zich in het bijzonder in de handelssteden in Noord-Italië (maar ook
onder meer in Oost-Europa, de Saksische steden en de Nederlanden) ook een reeks
gewoonten en regels die zouden uitgroeien tot een “lex mercatoria”, een recht van de
handelaars (law merchant in het Engels), vaak ontwikkeld in afzonderlijke handelsgerechten
(waarin handelaars als rechters zetelden).

Denken we aan het ontstaan van de bankier (uit zijn voorloper de geldwisselaar), de
wisselbrief en andere gebruiken van de "Lombarden" (oorspronkelijk uit Noord-Italië
afkomstige handelaars), en de ontwikkeling van het klassieke faillissementsrecht111 door de
statutisten. Deze handelsgebruiken werden voornamelijk door de consiliatoren of
commentatoren (d.i. personen geschoold in geleerd romeins recht) gesystematiseerd, wat op
zijn beurt weer de handel gunstig beïnvloedde.

1.3.5.  Constitutionele documenten

In de dertiende eeuw ontstonden de oudste basisdocumenten in verband met publieke
vrijheden en gewaarborgde rechten, zoals het charter van Kortenberg (Brabant 1312), de
Magna Charta (Engeland 1215), de Gouden Bul (Hongarije 1222), en vele lokale Keuren of
Charters, enz.  De koninklijke raad (curia regis), oorspronkelijk de vergadering van de vorst
met zijn leenmannen, groeide in vele vorstendommen uit tot een proto-parlement: met name
doordat de raad uitgebreid werd met delegaties van de “derde stand”, meer bepaald van de
steden, ontstonden de klassieke “Staten” of standenvergaderingen (bv. de Staten van
Vlaanderen, na 1302 ook de Staten van Brabant, enz.). In de 14e eeuw groeide uit de
koninklijke raad ook een Parlement in Engeland en een Staten-generaal in Frankrijk (doch de
echte doorbraak kende het parlementarisme slechts eeuwen later).

1.3.6.  Inhoud van het gemeen privaatrecht

                                                  
111 Het italiaanse model van faillissement ging er in wezen van uit dat de goederen van de schuldenaar onder
bewind werden gesteld van de schuldeisers gezamenlijk (vandaar de paritas creditorum), die een bewindvoerder
aanduiden; de rechtbank komt slechts aanvullend tussen om eventuele dwangmaatregelen te bevelen; het model
kende ook reeds de mogelijkheid transacties uit de verdachte periode terug te draaien. Dit model had een grote
invloed in Frankrijk en de Nederlanden. In Spanje daarentegen ontwikkelde zich het publiekrechtelijk model, dat
alle bevoegdheden bij faillissement cocnentreerde bij de rechtbank.
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Een groot deel van de goederen was ook in de latere Middeleeuwen nog niet “vrij” op de
markt, maar gebonden aan een regime dat omzeggens eeuwigdurend was (de “dode hand”) of
minstens voor meerdere generaties. Op het gebied van de handel waren er zowel opvattingen
ter verdediging van de idee van de "gerechte prijs" (iustum pretium) als opvattingen die de
prijs lieten afhangen van vraag en aanbod (in de laatste zin onder meer de scholastieke
filosoof Albertus Magnus112, leermeester van Thomas van Aquino, en ook voorstander van de
experimentele natuurwetenschap).

Het recht aanvaardde dat geslachten een eigen “huisrecht” ontwikkelden op het gebied van bv. het erfrecht (de
iure, zoals het Privatfürstenrecht, of de facto, door middel van langlopende family endowments & settlements).

De idee dat het een bevoegdheid van de staat zou zijn om een recht te maken dat voor
iedereen gelijk zou zijn was de Middeleeuwen totaal vreemd.

1.3.7.  Politieke filosofie

Vanaf de 12e eeuw zien we ook ontwikkelingen in de politieke opvattingen en de politieke filosofie, waarbij
gereflecteerd wordt over de rechtvaardiging van het wereldlijk gezag, de oorlog e.d.m. In zijn Summa
Theologiae (1267-1273) ontwikkelde Thomas van Aquino onder meer  zijn leer van de rechtvaardige oorlog en
die van de rechtvaardige opstand tegen de tirannie.

1.3.8.  Algemene en economische geschiedenis.

De Late Middeleeuwen kenden grote schokgolven; er was een bloeiperiode in de 13e eeuw en bein 14 eeuw. In
1347-1350 daarentegen was er de grote pestepidemie die zowat 20 van de 60 miljoen Europeanen doodde.

Op economisch vlak was er de omvorming van een ruileconomie in een geldeconomie; op het einde van de 13e

eeuw gebeurden de belangrijke economische transacties tegen geld in plaats van andere goederen of diensten.
Het kerkelijk interestverbod houdt echter nog grotendeels stand; geld uitlenen tegen interest wordt als een
zondige activiteit beschouwd, die dan ook enkel getolereerd werd in hoofde van niet-christenen, in het bijzonder
joden (aldus ontstond er een zeer dubbelzinnige relatie tussen de vorsten en de joodse bankiers).

                                                  
112 Albert de Grote, ° Lauingen ca. 1206, + Keulen 1280. Studeerde te Padua, werd dominicaan in 1223,
doceerde theologie aan meerdere Duiste universiteiten en vanaf 1245 te Parijs en 1248 te Keulen, bisschop van
regensburg 1260-1262 en dan terug hoogleraar te Keulen. Zijn verzameld werk omvat omzeggens de hele
wetenschap van zijn tijd, en hij werd dan ook doctor universalis genoemd.
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1.4. “Moderne tijden”: Verstaatsing, nationalisering, expansie

1.4.1. Grote kerkelijke en staatkundige omwentelingen

1.4.1.1.  Kerkelijke omwentelingen - de reformaties

In de 15e eeuw was er een nieuwe machtsstrijd binnen de kerk; het concilie van Konstanz
(1414) besliste een nieuwe, "conciliaire" (minder autocratische) bestuursvorm voor de kerk,
die het uiteindelijk niet haalde. Opstandige hervormingsbewegingen zoals de Hussieten (in
Bohemen, sinds de excommunicatie van Jan Hus in 1411) werden onderdrukt, maar bereidden
in zekere zin de protestantse reformatie voor113.

In de 16e eeuw werd Europa politiek en religieus nog meer door elkaar geschud. Op de eerste
plaats waren er de belangrijke "protestantse" reformatoren, zoals met name Martin Luther114

(de reformatie begint doordat Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen over de aflaat115

aan de kerkdeur van Wittenberg nagelt), Zwingli116 en Jean Calvin117 (Calvijn). Meerdere
vorsten traden uit de katholieke kerk, met als een van de eerste belangrijke, de keurvorst
Albert van Brandenburg in 1525. Er volgden nog radicalere hervormers (zoals de
Anabaptisten of Wederdopers, die kortstondig een schrikbewind voerden in Münster in 1534)
                                                  
113 De Hussistische scheurkerk van de zgn. "Boheemse broeders" bleef bestaan, en stelde in 1575 een belijdenis
op (Confessio Bohemica) die sterk aanleunde bij de Lutherse. Jan Hus ontwikkelde wel geen protestantse
theologie, maar steefde vooral naar sociale en politieke hervorming van de kerk.
114 Martin Luther, 1483-1546. Hij werd op 1 januari 1521 uit de katholieke kerk geëxcommuniceerd en kon
toevlucht vinden bij een bevriende vorst op de Wartburg. In dat jaar schreef hij zijn belangrijke werk Von der
Freiheit des Christenmenschen.
De belangrijkste belijdenisgeschriften uit de Lutherse traditie zijn de catechismus van Luther uit 1529 en de
Augsburgse Confessie van 1530 (Confessio Augustana, opgesteld door Philip Melanchton). Essentieel is verder
dat Luther de Bijbel vertaalde in het (Hoog)Duits, zodat iedereen die kon lezen ook de Bijbel zou kunnen lezen.
Vooral daardfoor werd het Hoogduist van Saksen mettertijd de standaardtaal in heel Duitsland.
Het protestantisme legde veel meer dan de katholieke traditie de nadruk op de scheiding tussen God en zijn
schepping, en beschouwde de relatie met God als een individuele relatie van elke mens afzonderlijk, veel meer
dan die van een gemeenschap van mensen (zoals de katholieke visie is, die de kerk ziet als het mystiek lichaam
van God op aarde, en veel meer de aanwezigheid van God in de mensen en dingen op aarde benadrukt). De
reformatie wordt vaak samengevat in de drie uitdrukkingen "sola Scriptura, sola gratia, sola fide": "alleen de
schrift" (en niet de kerkelijke traditie van interpretatie ervan), "alleen de genade" en "alleen het geloof" (en niet
zozeer de werken) brengen redding.
115 De ontwikkeling van aflaten lag eigenlijk in de logica van de economische ontwikkeling naar een grotere
arbeidsdeling en een geld- in plaats van ruileconomie. Ook de kerk ruilde haar diensten niet meer rechtstreeks
voor wederdiensten, maar verkocht ze voor geld; zondaars konden de kerk betalen om in hun plaats goede
werken te doen of andere compensaties voor hun zonden.
116 Ulrich Zwingli, 1484-1531, de hoofdpriester van Zürich, die snel na 1519 Luthers opvattingen volgde en in
1523 in het kanton Zürich officieel een kerkhervorming doorvoerde en het kanton tot een protestantse staat
maakte. Zwingli was een voorstander van een letterlijke lezing van de Bijbel. De breuk tussen Luther en de meer
radicale Zwingli in 1529 leidde tot het uiteenvallen van de Hervorming in lutheranen en gereformeerden.
117 ° 1509 in Picardië, + 1564, eigenlijke naam Jean Chauvin, als bekend jurist uitgenodigd door de stad Genève,
die in 1535 protestant geworden was, om hervormingen door te voeren. Na een eerste poging om van Genève
een theocratische staat te maken (in 1535 werd het katholicisme verboden en de katholieken uitgedreven) werd
hij verjaagd (in 1538), maar vanaf 1540 slaagde hij er wel in, en Genève werd een verzameloord voor radicale
protestanten uit heel Europa. Calvijn bouwde verder op de theologie van Zwingli. Kenmerkend voor het
calvinisme zijn enerzijds de radicale predestinatieleer (elke mens is op voorhand door God voorbestemd om het
goede dan wel het kwade te doen dat hij doet) en de afschaffing van de eucharistie en alle vormen van sacraal
ritueel (enkel nog prediking en gebed, maar geen offerdienst). De belangrijkste belijdenisgeschriften uit de
calvinistische traditie zijn de grote Catechismus van Genève van 1542 en de Catechismus van Heidelberg uit
1563. Daarnaast is het belangrijkste werk van calvijn zijn Institution de la réligion chrétienne (Latijn 1536,
Frans 1541).
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en de inrichting van protestantse staatskerken door een reeks noord-europese vorsten (met
name in Engeland door Henry VIII vanaf 1531 (zie Engeland) en in 1536-1544 in de
Skandinavische landen. Ook het calvinisme werd politiek sterk door de invloed in enkele
republieken (Genève, Holland, e.a.) en de bekering van enkele Duitse vorsten (in het
bijzonder in 1559 keurvorst Frederik III van de Palts). De keuze van vele vorsten voor het
protestantisme had vaak weinig met geloof te maken en meer met het opkomend nationalisme
of autonomiestreven. Niettemin leidde dit tot een nieuwe "confessionalisering", d.i.
reorganisatie van de samenleving op grond van elkaar bestrijdende "confessies".

Er volgden twee periodes van “godsdienstoorlogen” die op het continent woedden tot 1648 en
in Engeland tot 1688.

In Frankrijk woedde er een halve burgeroorlog van 1562-1598, met als hoogtepunt de uitmoording van de
Hugenoten in de Bartholomeusnacht van 1572 en als rustpunt het Edict van Nantes van 1598. In Schotland vond
er een beeldenstorm plaats in 1559 en een korte burgeroorlog. In de Nederlanden was er de beruchte
beeldenstorm van 1566, gevolgd door de strafexpeditie van de door de Spaanse koning gezonden hertog van
Alva (1567, inrichting van de "Bloedraad"), en de politieke scheuring der Nederlanden (met een oorlog die de
facto eindigde in 1593). Een tweede grote faze van godsdienstoorlogen in de 16e eeuw begonnen met het
uitbreken van de dertigjarige oorlog in Duitsland in 1618 en van de Engelse burgeroorlog in 1642.

Aan katholieke zijde kwam er de zgn. contrareformatie, begonnen met de stichting van de
Jezuïetenorde (1530) door Ignatius van Loyola en het Concilie van Trento (vanaf 1545,
Tridentinum118; dat besliste o.m. tot formalisering van het huwelijk119). Ten dele was er
invloed van katholieke hervormingsbewegingen, zoals de sedert einde 14e eeuw bestaande
katholieke piëtistische beweging van de devotio moderna120; de Jezuïeten legden de nadruk op
een strenge ethiek van zelfdiscipline. Anderzijds ontwikkelde het contrareformatorische
katholicisme de stijl en visie van de barok, die alle kunsten probeerde samen te brengen in een
nieuwe eenheidsvisie.

1.4.1.2.  Ontwikkelingen inzake staatsvorm

                                                  
118 Het concilie kende 3 zittingsperiodes, van 1545-1547, 1551-1552 en 1561-1563. Het legde de katholeiek
doctrine vast, vooral op de gebieden waar er discussie was met de protestanten (leer van de erfzonde, de
rechtvaardiging, de sacramenten en wijding, liturgie, biecht, communie, aflaten). Het hervormde de liturgie en
inrichting van de kerk. Het legde finaal de "canon" vast van de door de kerk erkende boeken van het oude en
nieuwe testament (met inbegrip van de deuterocanonieke boeken, dit zijn boeken van het oude testament die
geen deel uitmaken van de joodse canon). Het verbood de verkoop van kerkelijke ambten, verplichtte
bisschoppen te resideren in hun bisdom, en stelde een priesterseminarie verplicht per bisdom. Het besliste ook
dat de pastoors parochieregisters dienden bij te houden van dopen, huwelijken en begrafenissen, de voorlopers
dus van de registers van de burgerlijke stand. Pius IV bekrachtigde de besluiten van het Concilie in de bulle
"Benedictus Deus" van 26 januari 1564, waarbij hij voor zichzelf de interpretatiebevoegdheid van de besluiten
reserveerde. Bij de hervorming van de pauselijke curie in 1588 voorzag paus Sixtus V als een van de
congregaties de Congregatio pro exsecutione et interpretatione Concilii Tridentini, een congregatie op voor de
uitleg van de conciliebesluiten (die eigenlijk reeds bestond sinds Pius IV).
In samenhang met het concilie waren er de hervormingen van Pius V (paus 1556-1572), zoals de hervorming van
de curie, het opstellen van (nieuwe versies van) de Catechismus Romanum (1568), het Breviarium Romanum
(1570) en het Missale romanum (1570). Hij decreteerde ook de verjaging van de joden uit de pauselijke staten,
behalve in Rome en Ancona.
119 Voordien werden twee personen ook gehuwd geacht indien ze als man en vrouw leefden en dit gebaseerd was
op een wederzijdse toestemming (marriage by habit and repute, zie de bespreking bij Engeland). In niet-
katholieke landen bleven dergelijke huwelijken vaak nog een hele tijd erkend, zo bv. in Engeland tot in 1753, en
in Schotland en sommige staten van de VS tot op vandaag.
120 Als stichter geldt de Nederlander Geert Groote (1340-1384), als hoofdwerk de de Imitatione Christi van
Thomas a Kempis (Thomas von Kempen, 1380-1471)
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Vooral vanaf de 16e eeuw lopen de ontwikkelingen op staatkundig en juridisch vlak in
verschillende delen van Europa sterker uiteen (voor de orthodoxe landen eigenlijk al een heel
stuk eerder), zodat die periode uitvoeriger besproken wordt in de verschillende subtradities.
Hieronder volgen slechts enkele algemene lijnen die zowel voor het continentale als het
angelsaksische recht van belang zijn.

1.4.2.  Algemene opvatting van recht en staat in de renaissance

De staat wordt stilaan losgekoppeld van privaatrechtelijke opvattingen, wordt een “res
publica”:
- ofwel in de vorm van een stedelijke of federale republiek (Zwitserse kantons, Verenigde
Provinciën sedert 1579/1581), waarbij de macht van onderuit naar boven werd gedelegeerd;
- ofwel in die van een min of meer absolute monarchie (Frankrijk, Spanje, Rusland, e.a.) of
republiek (Cromwell in Engeland; filosofisch onderbouwd door Thomas Hobbes).

De opvatting over de staat verschilt wel nogal erg tussen de subtradities en van land tot
land121. Zie bv. de strijd over het concept soevereiniteit tussen de politieke filosofen Jean
Bodin122 (of later Thomas Hobbes123) aan de ene zijde en Johannes Althusius124 aan de andere
zijde.
- De meer “federale” of “confederale”125 opvatting die we in de Middeleeuwen vinden
(gedeelde soevereiniteit) wordt in de monarchieën sterk teruggedrongen t.g.v. een
centralistische politiek, maar haalt het min of meer in bv. de Nederlanden (althans het
Noorden)126 en Zwitserland. De republikeinse staatsvorm vinden we ook in vele Noord-
Italiaanse steden (Venetië had die traditie als sinds de 9e eeuw) en in zekere zin in de vrije
Duitse steden.
- Binnen de absolute monarchie kan men onderscheiden tussen diegenen die duidelijk een
nationale (rechts)orde wensten (vaak door overgang naar het protestantisme) dan wel het
ideaal van een universele (katholieke) orde wensten te handhaven (m.b. Spanje).
- Een derde vorm vinden we bv. in de Poolse adelsrepubliek, wel gecentraliseerd, maar sterk
parlementair (oligarchisch). Engeland neemt een bijzondere plaats in, omdat daar een traditie
                                                  
121 Of liever: er waren in heel Europa verschillende gedachtenstromingen over de staat, maar in sommige landen
heeft de ene het gehaald, in andere landen de andere.
122 Jean Bodin (1529-1596). Belangrijkste werk: Six livres de la République (1577). In Engelse vertaling op
internet  Six Books of the Commonwealth, te vinden op http://www.constitution.org/bodin/bodin_0.htm Ondanks
de titel was Bodin niet de grondlegger van de republiek, maar van de absolute monarchie. Het boek is een
scharniermoment in de evolutie van het begrip soevereiniteit. Bodin baseerde de Staat enerzijds op de
persoonlijke band van elke onderdaan met de vorst (het feodale begrip van soevereiniteit) maar zag ze tegelijk
als een unitair corps van allen die verbonden waren doordat zij onderdanen waren van dezelfde vorst, waarmee
hij zowel een etnisch natieconcept verwierp als een federale opvatting van de staat.
123 Thomas Hobbes, 1588-1679. Belangrijkste werken: the Leviathan (1651), onder meer te vinden op
h t t p : / / o r e g o n s t a t e . e d u / i n s t r u c t / p h l 3 0 2 / t e x t s / h o b b e s / l e v i a t h a n - c o n t e n t s . h t m l  of
http://etext.library.adelaide.edu.au/h/h68l/; A dialogue between a philosopher and a student of the common laws
of England.
124 Johannes Althusius, Duits calvinist; belangrijkste werk: Politica (Methodice Digesta), 1603, te vinden in
Engelse vertaling op http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm. Zie onder meer A. De BENOIST, “The
First Federalist: Johannes Althusius”, 118. Telos, New York, dec 1999-feb 2000, pp. 25-58 (ook op
http://www.alaindebenoist.com/pdf/the_first_federalist_althusius.pdf).
125 De term confederaal is een Middeleeuwse term, de term federaal duikt voor het eerst op in Engeland halfweg
de 17e eeuw met dezelfde betekenis. Het is pas rond het einde van de 18e eeuw dat de 2 termen stilaan
onderscheiden werden (statenbond tgo. bondsstaat).
126 Nadat Filips II vervallen was verklaard van de troon (Placcaet van verlatinghe) was er geen consensus over
een opvolger en bleef de troon vacant. Aldus werd het een (confederale) Republiek. Evenwel was de
ontwikkeling naar federalisme al ingezet onder de monarchie in de Boergondische Nederlanden sedert 1477; zie
verder de bespreking bij de historische inleiding bij België en Nederland.
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ontstaat die niet federaal is, maar voortbouwend op de thomistische scholastiek een rechts- en
staatsconcept ontwikkelt dat de absolute macht van de koning wil onderwerpen aan het recht
(zij het het parlement, zij het het common law; zie verder bij Engeland).

Maar omzeggens overal verkrijgt de staat het geweldmonopolie, ten koste van onder meer de
adel/ridderstand - al blijft die vaak wel het officierenkorps van het staatsleger leveren.

Stilaan verkrijgt de staat ook het monopolie om nog nieuw recht te scheppen (monopolie op
de rechtsvorming, i.h.b. de wetgeving) (het monopolie op de rechtspraak daarentegen komt
pas later; de vorsten gingen zich wel reeds het uitlegmonopolie voor de vorstelijke wetten
voorbehouden127). De wetgever (d.i. in de meeste landen  de vorst of prins) was aan geen
hoger gezag meer onderworpen (tenzij het gezag van God van wie hij het zijne afleidde: bij
Gods genade was hij vorst van ...), en hoger in rang den het bestaande, overgeleverde recht
(“princeps legibus solutus”, de vorst is niet aan de wetten gebonden). Lokale wetgeving werd
aldus stilaan ondergeschikte wetgeving, slechts mogelijk binnen de grenzen van de van
bovenaf toegekende bevoegdheid.

De (protestantse) reformatie heeft ook de eenheid van de West-Europese cultuur als rooms-
katholieke gebroken en geleid tot meer “nationale” kerken of althans landskerken (“cuius
regio, illius et religio”, vastgelegd in de Westfaalse vredesverdragen van 1648). Aan het
hoofd van de lutheraanse landskerken in Duitsland en Scandinavië stond de vorst; in de
calvinistische kerken daarentegen lag het gezag bij de priesters (presbyterians) of bij de
ouderlingen van de gemeente (congregationalists)).

In sommige katholieke landen heeft men ook geprobeerd om "nationale" kerken uit te bouwen, met een nationale
hiërarchie, maar de katholieke kerk heeft zich daartegen verzet en is altijd "bisschoppelijk gebleven"128. De
orthodoxe kerk daarentegen was al sinds eeuwen georganiseerd in de vorm van nationale kerken.

Recht wordt omzeggens exclusief territoriaal-nationaal, de relatieve eenheid van het ius
commune (die allicht maar een bovenlaag van het recht betrof) brokkelt af. Dit leidt tot een
grotere interesse voor het nationale of lokale recht in de rechtswetenschap. De
godsdienstoorlogen na de reformatie hadden ook als resultaat dat het Heilige Roomse Rijk der
Duitse natie in het vervolg (tot zijn ontbinding in 1806) niet veel meer dan een fictie was.

Behalve in de federalistische stroming, wordt de bevoegdheid van allerlei corporaties om
regels te maken daardoor een gedelegeerde (afgeleide) bevoegdheid. Dat is anders in de op
federalisme gegronde staten zoals Zwitserland en de Verenigde Provinciën der Nederlanden,
of in de Britse kolonies zoals de Amerikaanse (waarover verder meer); in Engeland was die
opvatting minder ver doorgedreven dan in de absolute monarchieën op het continent. Ook
door particulieren geschapen recht in de vorm van overeenkomsten, statuten van verenigingen
e.d. wordt stilaan beschouwd als de uitoefening van een door de overheid (rechtsorde)
gedelegeerde vrijheid veeleer dan van een oorspronkelijke (niet-afgeleide) vrijheid.

Dit alles belet niet dat een groot deel van het recht nog steeds statusgebonden bleef, d.w.z. dat de meeste rechten
niet aan iedereen toekwamen als individu, maar iemand toekwamen precies omwille van zijn behoren tot een
bepaalde groep of categorie.

                                                  
127 Zie verder bv. de bepaling in de Ordonnance Civile van Louis XIV; eerder reeds een bepaling in de
koninklijke Declaraties en Novellen van koning Ferdinand III van Oostenrijk (1640).
128 Ten onrechte denken velen dat een aartsbisschop gezag uitoefent over de andere bisschoppen van zijn land.
En "kardinaal" is al helemaal geen hiërarchische functie, maar enkel een lid van het kiescollege voor de
pausverkiezing.
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Dit hangt samen met het nieuwe begrip van de Staat dat zich in de 16e eeuw ontwikkelde,
samen met een nieuw begrip van soeverein(iteit), niet meer als kenmerk van een persoon,
maar wel van een territoriale eenheid waarbinnen één bepaalde organisatie het
geweldmonopolie heeft. Dit nieuwe territoriale soevereiniteitsbegrip werd bekrachtigd in de
Westfaalse vredesverdragen van 1648 (Münster en Osnabrück)129.

Ook ontwikkelt zich sterker een tweedeling tussen het publiek- en het privaatrecht (een
onderscheid dat afkomstig is uit het Romeins recht, maar in de Middeleeuwen slechts een
beperkte rol speelde, behalve ten dele in het geleerde Romeins recht). Dit onderscheid
ontwikkelde zich eerst in de Republieken, aangezien in de koninkrijken het openbaar domein
op ene of andere wijze nog steeds de eigendom van de vorst was. Vooral de Anglo-
Amerikaanse landen zijn dat onderscheid maar veel later gaan maken, en veel minder sterk.

Door de wederzijdse erkenning van verregaande territoriale soevereiniteit tussen de staten (in
het bijzonder in de Westfaalse verdragen van 1648) ontstond er ook een europees
"volkenrecht", het ius publicum europaeum.

1.4.3.  Ontluikend kapitalisme, natuurwetenschap en "Verlichting"

Omgekeerd wordt de “markt” (de handel en later ook andere sectoren van de economie)
stilaan “bevrijd” van de inhoudelijke bepaling door het recht. Natuurlijk blijft zich een recht
ontwikkelen van en voor handelstransacties, maar dit recht gaat zich minder aantrekken van
de juiste inhoud van die transacties.

Het interestverbod verdwijnt omzeggens overal in de late 16e eeuw, mede onder invloed van de calvinistische
ethiek, die samenhing met de calvinistische predestinatieleer. Einde 15e eeuw ontstaan de eerste beurzen, d.i.
permanente financiële markten (naast de eerder ontwikkelde banken), zoals de beurs van Antwerpen in 1515 (en
de Royal Exchange in London in 1550). Dit alles maakt dat prestaties meer in geld dan in ruilwaarde tegenover
andere prestaties worden begrepen. Later zal ook het eerste private papiergeld ontstaan130, waardoor banken
effectief geld kunnen creëren131, en nog later ontstaan echte emissiebanken132. Bij het begin van de 18e eeuw
kent men reeds de cheque, de overschrijving, het endossement van waardepapieren e.d.m.133 (de wisselbrief is
zoals gezegd vele eeuwen ouder). Wel moet worden opgemerkt dat papiergeld in de eerste faze niets anders was
dan een verhandelbare schuldvordering tot afgifte van een bepaalde hoeveelheid goudstukken, waarvan de
waarde kon schommelen tegenover een immateriële rekeneenheid (het pond was de rekeneehied in een groot
deel van Europa). Pas in 1717 werden voor het eerst bankbiljetten uitgegeven die een hoeveelheid van de
immateriële rekeneenheid vertegenwoordigden (en niet langer een bepaald gewicht aan edelmetaal)134.
Bankbiljetten die niet meer bij de uitgever inwisselbaar waren tegen edelmetaal135 ontstonden pas na de Franse
revolutie (voordien ontstonden wel reeds aandelen in Compagnieën; dergelijk aandelen waren ook niet

                                                  
129 Zie http://www.yale.edu/lawweb/avalon/westphal.htm
130 De in 1660 opgerichte Bank van Stockholm gaf vanaf 1661 in ruil voor deposito's van gouden munten
certificaten uit aan toonder, die geen interest opbrachten maar altijd inwisselbaar waren. Voordien waren de door
banken uitgegeven certificaten een vorm van obligaties: ze droegen interest en konden voor vervaldag
doorverkocht worden (op een financiële markt) maar niet ingeruild worden. Maar in essentie waren deze
bankbiljetten nog steeds schuldvorderingen tot afgifte van (gouden) munten.
131 Het gaat om de creatie van geld, omdat de gedeponeerde munten terug in omloop kunnen worden gebracht,
terwijl tegelijk de voor het deposito uitgegeven certificaten eveneens kunnen circuleren. De bank neemt daardoor
natuurlijk een liquiditeitsrisico.
132 Meer bepaald in 1694 de oprichting van de "Bank of England", die in 1708 het monopolie krijgt op de uitgifte
van bankbiljetten.
133 Zie onder meer J.S. ROGERS, The early history of the law of bills and notes, Cambridge UP 2004.
134 Door de Banque Royale in Parijs, met Franse koninklijke goedkeuring opgericht door John Law. Deze
bankbiljetten hadden voor het eerst een nominale waarde, onafhankelijk van de schommeling van de goudkoers.
In Engeland gebruikte men, eveneens vanaf 1717, een andere techniek, door een vaste goudprijs in te voeren.
135 Vandaag de dag is geen enkele vorm van geld nog uitwisselbaar bij de uitgever ervan tegen iets anders dan
(een andere vorm van) geld.
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inwisselbaar tegen goederen van de Compagnie; in die zin zijn aandelen een voorloper van de moderne
bankbiljetten).

Rechtsverhoudingen worden stilaan opgesplitst in “subjectieve rechten”136. Het recht wordt in
toenemende mate van een bilateraal gegeven (een reciproke rechtsverhouding) tot een
unilateraal, individueel gegeven: het begrip “recht” in subjectieve zin ontstaat137.

De “invisible hand” van het marktmechanisme (naar de uitdrukking van Adam Smith138) gaat
een rechtstreeks ingrijpen van het recht in de rechtsverhoudingen vervangen. Alle rechten
werd stilaan meer en meer gereduceerd tot individuele (subjectieve) rechten. Ook opkomst
van het utilitarisme, dat de meeste “dingen” reduceert tot hun “nut” in plaats van hun
“betekenis”.

De economische ontwikkeling ging gepaard met de ontwikkeling van de natuurwetenschap en
van de moderne wijsbegeerte. Zo zien we op enkele jaren tijd de publicatie van Newtons
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687), een politieke revolutie in Engeland
(1688) en de verschijning van John Locke's Essay concerning Human Understanding en Two
Treatises on Government (1689-1690), het eerste over kentheorie, het tweede politieke
filosofie. Het was op hetzelfde ogenblik dat in Frankrijk de "querelle des anciens et des
modernes" plaatsvond, waarin Charles Perrault het in 1687 waagde de moderne cultuur boven
de antieke te stellen.

In de filosofie – en met invloed op het recht - bloeiden empiricisme en rationalisme, maar
naargelang de subtraditie in verschillende mate (en daarom pas verder nader uitgewerkt). Zo
bv. baseerde Adam Smith zijn Wealth of nations niet op een deductieve analyse vanuit
rationele principes, maar op een analyse van de economische geschiedenis. Eerder in de 18e

eeuw vinden we in G.B. Vico een voorloper van de historische wetenschap (die probeerde de
evolutie van de samenleving in wetmatigheden te vatten).

Het politieke en filosofische denken dat ontstond in de 17e en radicaliseerde in de 18e eeuw
noemen we traditioneel de "verlichting" (Aufklärung; de Engelse term Illumination is pas later
retrospectief ontstaan). Het was een periode van artistieke middelmatigheid maar van grote
filosofische zowel als historiografische activiteit. Ook in de Verlichting zien we duidelijk
verschillende stromingen, in hoofdzaak twee:
- de "radikale Verlichting";
- de "gematigde Verlichting"139, aanvaard en verder ontwikkeld door de protestantse kerken
(vnl. calvinistische).

De radicale verlichting is aanwezig in de Nederlanden en Engeland vanaf de 17e eeuw met als filosofische
voorlopers in de Nederlanden o.a. Spinoza140 en de Fransman Pierre Bayle141; ze is dominant geworden in

                                                  
136 Zie de analyse van N. LUHMANN, "Subjektive Rechte.  Zur Umbau des Rechtsbewußtseins für die moderne
Gesellschaft",  in Gesellschaftsstruktur und Semantik, 44 v.
137 Zie hierover M. VILLEY, onder meer in "Les origines de la notion de droit subjectif", in Leçons d'histoire de
la philosophie du droit, Dalloz Paris 1962; N. LUHMANN, "Zur  Funktion der subjektiven Rechte", 1. Jahrbuch
für  Rechtssoziologie und Rechtstheorie, 322 v.
138 Schots economisch historicus en wijsgeer, 1723-1790. Bekendste werk: An Inquiry into the Nature and
Causes of the  Wealth of Nations (1776): de 5e uitgave (1789) is te vinden op
http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html en op http://www.bibliomania.com/2/1/65/112/frameset.html.
139 Deze bouwde ook ten dele voort op de laat-scholastiek en rationalistische filosofie van de Descartes, maar in
meer gematigde zin; zo bv. de school van Leibniz.
140 Baruch de Spinoza, 1632-1704, uit een gevluchte portugees-joodse familie, wijsgeer; ontkent de goddelijke
inspiratie van de Thora (Bijbel) en daarom uit de joodse gemeenschap geëxcommuniceerd; bekendste werken:
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Frankrijk in de 18e eeuw142 met de la Mettrie, d'Holbach, de Condorcet, Denis Diderot, J.J. Rousseau,
Robespierre e.d. (zie verder).
De gematigde verlichting is dominant geworden in de Nederlanden, Schotland, Engeland en de VS (onder meer
de filosofie van John Locke143 en David Hume), alsook in de gematigde cartesiaanse traditie van Descartes, bij
Jean Barbeyrac144,  in de rationalistische school in Duitsland (de rationalistische school van Thomasius145,
Leibniz (zie verder) en Wolff146), maar ook aanwezig in Frankrijk bij meer gematigde denkers Montesquieu en
in zekere zin ook Voltaire.

De gematigde zowel als de radikale verlichting streefden naar een scheiding van kerk en staat,
maar vulden dat wel geheel anders in: in de gematigde traditie wordt aan de religie een zeer
belangrijke maatschappelijke rol toegekend, in de radikale - die vaak het atheïsme beleed  en
de werkelijkheid sterk materialistisch benaderde - wil men de religie reduceren tot een

                                                                                                                                                              
Tractatus Theologico-Politicus, 1670 anoniem gepubliceerd, waarin de vrijheid van meningsuiting en vrijheid
avn godsdienst worden, verdedigd, en Ethica more geometrico, een radicaal-rationalistisch werk waarin het
bovennatuurlijke of transcendente wordt verworpen.
In de Nederlanden verder - in het bijzonder in de periode 1680-1720 - o.m. Franciscus van den Enden
(Antwerpen 1602-Parijs 1674, filosofisch verdediger van de democratie, verwierp de slavernij, beschouwd als
Spinoza's leermeester), Lodewijk Meyer (1629-1681), de gebroeders Adriaan en Johannes Koerbagh, Van
Leenhof e.a. Zie hierover J. ISRAEL, Radical Enlightenment: The Making of Modernity, Oxford UP 2001, Nedl.
vertaling Radicale Verlichting, Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed
veranderden, Van Wijnen Franeker 2005 (Jonathan Istraël is zelf een fervent voorstander van de radicale
Verlichting en secularisering van de samenleving). Veeleer in de traditie van het gematigde cartesianisme
Balthasar Bekker (1634-1698, protestants theoloog en aanhanger van Descartes, publiceerde in 1690 De
betooverde wereld, een boek tegen het bijgeloof en het bestaan van heksen en van de duivel, en daardoor als
predikant afgezet).
141 1647-1706, als Franse hugenoot (protestant) gevlucht naar Nederland rond 1681, maar wegens zijn
opvattingen in conflict gekomen met de hervormde kerk in Rotterdam. Belangrijkste werk: Dictionnaire
historique et critique (1697). Hij werkte een sceptische filosofie uit en verdedigde een verregaande scheiding
van religie en moraal, tot en met het verdrijven van elke "theologie" (waarmee hij religie bedoelde) uit het
publieke leven. Anders dan Locke verdedigde Bayle geen tolerantiemodel maar een secularisering van de
sameleving. Hij beschouwde de "theologie" immers als het grootste gevaar voor de individuele vrijheid en
oordeelde dat elke vorm van theologie even weinig bewijsbaar was (een tolerantiemodel daarentegen gaat ervan
uit dat men dingen tolereert die men precies als minder waar of minder goed beschouwt dan de eigen opvatting).
142 1713-1784.
143 John Locke, 1632-1704. Bekendste werken: A Letter concerning Toleration (1689), Two Treatises of
Governement (1689) en An Essay concerning Human Understanding (1689). Vgl. ook de Ierse wijsgeer en
bisschop George Berkeley, 1685-1753. Locke verdedigde een verregaande tolerantie, vnl. op religieus vlak, niet
vanuit een ideologie van secularisering, maar vanuit een christelijke inspiratie.
144 Jean Barbeyrac, 1674-1744, Franse jurist en hugeoot, uitgeweken na de herroeping van het Edict van Nantes;
werd hoogleraar in Berlijn, in 1711 in Lausanne en later in Groningen. Hij vertaalde grotius en Pufendrof in het
Frans.
145 Christian Thomasius, ° Leipzig 1 januari 1655, + 23 september 1738; studeerde filosofie en rechten te Leipzig
en werd er hoogleraar; de eerste hoogleraar die colleges gaf in het Duits (in plaats van Latijn, vanaf 1687); viel
in ongenade en trok in 1690 naar Halle/Saale, waar hij hoogleraar werd aan de nieuwe universiteit. Publiceerde
in 1691 de Einleitung zur Vernunftlehre, wara hij de praktische filosofie verdedigde. In zijn Fundamentum iuris
naturae et gentium (1705) pleit hij voor de scheiding van recht en religie en formuleert hij reeds een voorloper
van de Kantiaanse imperatief in drie zinnen:
"Was du wilt/daß andere sich thun sollen/das tue dir selbsten", "Was du wilt/daß andere dir thun sollen/das thue
du ihnen" en  "Was du dir nicht wilt gethan wissen/das thue du andern auch nicht."
Hij ijverde voor het folterverbod, de afschaffing van heksenprocessen (dissertatie De crimine magiae, 1701), de
toelating van vrouwen aan de universiteit en andere verlichte hervormingen.
146 Breslau 1679 - 1754, studeerde wiskunde, fysica en wijsbegeerte te Jena, 1703 docent in Leipzig, 1706
hoogleraar in Halle; door de pruisische koning ontslagen in 1723 wegens zijn deterministische opvattingen, dan
hoogleraar te Marburg, en vanaf 1740 terug in Halle (benoemd door de nieuwe koning Frederik de Grote). Hij
verdedigde een op de rede gegronde moraal, onder meer in zijn Vernünftige Gedanken von der Menschen Thun
und Lassen of Deutschen Ethik (1720), zoals hij ook alle andere disciplines - inbegrepen de theologie - op de
"autonome" menselijke rede wilde bouwen.
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individuele aangelegenheid en bannen uit het openbare sociale leven147. Zo zien we ook dat in
lijn met de protestantse gematigde verlichting er sterke nadruk wordt gelegd op de
moralisering van het private leven (in de 19e eeuw voortgezet in de "Victoriaanse" moraal);
(ook wordt bv. de rol van  man en vrouw duidelijker tegenover elkaar afgebakend). De
radicale verlichting verdedigde daartegenover vanaf de 18e eeuw vaak libertijnse ideeën over
het privé-leven.

Belangrijke juridische hervormingen of strijdpunten van de Verlichting en aanverwante
stromingen betroffen met name de instelling van de religieuze tolerantie of
godsdienstvrijheid, het folterverbod, de afschaffing van heksenprocessen, de afschaffing van
de censuur (vrijheid van drukpers), afschaffing van de slavenhandel en slavenhouden (met
name van zwarten)148, e.d.m.

                                                  
147 Zie uitvoerig G. HIMMELFARB, The roads to modernity, 2004.
148 Nadat eerder personen en groepen zich in geschriften tegen de slavenhandel hadden uitgesproken, startte in
1787 een comité van 12 Britse mannen een ook daadwerkelijk een campagne tegen de slavernij, die uiteindelijk
succesrijk zou worden; negen van de 12 waren quakers (lid van de religieuze quaker-beweging, die in  Engeland
een getolereerde doch gediscrimneerde religieuze minderheid waren); lid waren zowel uitgesproken
conservatieven zoals Samuel Wilberforce (lid van een beweging van christelijk Reveil) als liberals zoals Thomas
Clarkson. Zie het recente boek van A. HOCHSCHILD, Bury the Chains: Prophets and Rebels in the Fight to
Free an Empire's Slaves, Ned. vert. Bevrijd de slaven, het verhaal van de eerste mensenrechtencampagne,
Amsterdam 2005. In (de kolonies van) het Verenigd Koninkrijk werd de slavenhandel verboden in 1806/1807,
de slavernij zelf eerst afgeschaft in 1833-1838. Chili deed dat in 1823, Bolivië in 1826, Mexico in 1829,
Frankrijk pas in 1848 (handel verboden vanaf 1817). In de VS was het verbod op slavenhandel reeds
overeengekomen in 1774, doch werd de slavernij eerst volledig afgeschaft bij de Amerikaanse burgeroorlog
(1863, zie verder). Nederland volgde in 1863, Spanje w.b. Puerto Rico in 1873 en op Cuba eerst in 1886, Turkije
in 1876, Brazilië in stappen van 1856 tot 1888.
Bij dit alles moet men bedenken dat de slavenhandel, in het bijzonder vanuit Afrika, maar kon bestaan omdat er
én kopers waren (slavenhouders) én handelaars én verkopers (afrikaanse verkopers); die slavenhandel bestond
sinds de Middeleeuwen (vanuit Arabië), is  vanaf de 16e eeuw ook door Europeanen beoefend, en ook vanuit
Europa voor het eerst op grote schaal bestreden en tenslotte verboden.
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1.5. Democratisering; constitutionalisering; rule of law; burgerlijke v. Radicale tendensen

De 19e eeuw is een eeuw van sterk tegengestelde stromingen. Aan de ene zijde is er de
verdere ontwikkeling van de "radicale" verlichting”, aan de andere zijde is er de "contra-
verlichting"149. Elementen van beiden zijn te vinden in de geestesstroming van de
romantiek150. Deze leidde tot een verdere historisering van de maatschappij en het bewustzijn,
waardoor het begrip evolutie een sleutelrol ging spelen (in uiteenlopende vormen, van de
dialectiek van G.W.F. Hegel151 tot het biologisch evolutionisme van Charles Darwin152). Er
vond ook een verdere historisering van de religieuze canon (de Bijbel) plaats153.

Op verschillende wijzen en tijdstippen wordt het maatschappijmodel van de voorbije eeuwen
(vnl. autocratie van de monarch) vervangen door een nieuwe politiek-juridisch-
maatschappelijk model, dat zijn meest typische uitdrukking krijgt in de liberale parlementaire
democratie:

1.5.1.  Op politiek vlak in de engere zin

Als belangrijkste kenmerken op politiek vlak kan men vermelden:
- het gezag van het Parlement als hoogste regelgever (1689 in het Verenigd Koninkrijk, 1774
VS, 1789 Frankrijk, in Rusland formeel begin 20e eeuw maar eigenlijk pas 1990, enz.),
- het opstellen van een formele Grondwet waarin de basisregels van de politieke instellingen
en/of de grondrechten worden bepaald (VS 1774/1781, Frankrijk 1789/1791, Polen 1791,
Verenigde Nederlanden 1815, Latijns-Amerikaanse staten vanaf 1819, België 1831, enz.;
echter niet in Groot-Brittanië), en waardoor de bevoegdheid van de wetgever ook wordt
beperkt (los van de vraag of dit wel toetsbaar was, cfr. Grondwettigheidstoetsing van wetten);
het begrip "constitution" wordt in navolging van de Engelse traditie gebruikt voor regels die
onttrokken worden aan de macht van de koning (zie de discussie bij Engeland, i.h.b. bij
Edward Coke).

                                                  
149 De religieuze vernieuwing en restauratie tegelijk was grotendeels het werk van schrijvers en andere
intellectuelen, zoals Novalis, Friedrich Schlegel, Joseph Görres, René de Chateubriand, Joseph de Maistre e.a.
150 Voor een nog steeds goede inleiding op de romantiek, zie H.G. SCHENK, The mind of the european
romantics, London 1966, Nl. vertaling De geest van de romantiek.
151 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Stuttgart 1770- Berlijn 1831, studeerde in Tübingen, 1801 hoogleraar
filosofie in Jena, vanaf 1818 in Berlijn als opvolger van Fichte. Hij was één van de laatste filosofen die de
filosofie als een allesomvattend systeem van wetenschappen en kennis beschouwde. Hij beschouwde de
geschiedenis als het zich ontwikkelen van de objectieve Geest (zijn eerste grote werk uit 1806 heet die
Phänomenologie des Geistes, o.a. te vinden op http://gutenberg.spiegel.de/hegel/phaenom/phaenom.htm),
ontwikkeling die dialectisch geschiedt door these, antithese en synthese (waain beiden zijn "opgeheven"),
nieuwe antithese, enz. In zijn Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821) probeert hij de tegenstelling tussen
individu en gemeenschap dialectisch te overwinnen en ziet hij de staat als de hoogste vorm van samenleving
waarin ook de burgerlijke maatschappij is "aufgehoben" (de communisten hebben die idee nadien op een totaal
verschillende wijze geradicaliseerd).
152 1809-1882, studeerde o.a. theologie, werd natuuronderzoeker en ontwikkelde vanuit zijn
onderzoekservaringen de leer van de biologische evolutie, met als bekendste werk The origin of species (1859).
153 Vanaf Spinoza had er reeds een historisering van de Hebreeuwse Bijbel (oude Testament) plaatsgevonden, die
leidde tot een zgn. demythologisering in de Verlichting (Voltaire e.a.); inzake de demythologisering, of
misschien beter deconstructie van het Nieuwe testament was er het ophefmakende werk van de duitse theoloog
David Friedrich Strauss (1808-1874), met name in zijn werken Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet (1835,
meermaals herwerkt, het laatst in 1864) en Die christliche Glaubenslehre, in ihrer geschichtlichen Entwickelung
und im Kampf mit der modernen Wissenschaft dargestellt (1840-1841).
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- langzamerhand ook de onderwerping van de regering aan de wetgeving (rule of law,
Rechtsstaat, reeds in beginsel in de Belgische grondwet van 1831). Dat laatste zal in de 20e

eeuw leiden tot de ontwikkeling van een uitgebreid administratief recht.

In het verlengde van de geschetste ontwikkeling vonden ook andere belangrijke
maatschappelijke ontwikkelingen plaats met gevolgen voor het recht. Zo werd het stemrecht
in meerdere fazen uitgebreid:
- van een beperkt kiesrecht, vooral cijnskiesrecht in de negentiende eeuw154;
- ook opengesteld voor voorheen uitgesloten minderheden155;
- over een algemeen stemrecht, minstens mannenstemrecht einde 19e of begin 20e eeuw156;
- naar een algemeen mannen- en vrouwenstemrecht in de loop van de 20e eeuw157.

Vergeten we echter niet de duidelijk uiteenlopende begrippen van volkssoevereiniteit. Zo ging
de Franse revolutie uit van de soevereiniteit van de Natie (vgl. de Belgische Grondwet van
1831: "alle macht gaat uit van de Natie"), d.w.z. het volk in zijn geheel, vertegenwoordigd
door de “representatieve instellingen”. Deze instellingen vertegenwoordigen echter niet de
personen door wie ze gekozen zijn, maar de gehele natie. In die opvatting vereist de
volkssoevereiniteit ook nog geen algemeen stemrecht, en kan de representativiteit ook nog
anders worden gegrond dan op de daadwerkelijke inspraak van de geregeerden.

1.5.2.  Op politiek-maatschappelijk vlak

Als belangrijkste ontwikkelingen op algemeen-maatschappelijk vlak kan men vermelden:
- de vervanging van de standenstaat met zijn oude driedeling adel-geestelijkheid-derde stand
door een nieuwe verkaveling van de drie aloude functies in de driedeling Staat-Markt-
Burgerlijke maatschappij : de oude functie van de adel (ordehandhaving) is de rol van de
“Staat” geworden, die van de Kerk (Zingeving) is nu het domein van de “Burgerlijke
maatschappij”, en die van de derde stand (Rijkdom creëren) die van de “markt”.
- De Staat krijgt het monopolie van zowel de wetgeving als de rechtspraak158 (afschaffing van
burgerlijke bevoegdheden van kerkelijke rechtbanken, enz.), zij het dat dit laatste
gecompenseerd wordt door het instellen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.
er zijn wel belangrijke verschillen, zo tussen de continentale en de anglo-amerikaanse stelsels
over de verhouding tussen wetgeving en rechtspraak (zie verder; op het continent wordt de
rechter in beginsel elke rechtsvormende taak ontnomen ten gunste van de wetgever);
- met daarbij in beginsel (doch met veel nuances) terug de erkenning van bepaalde rechten en
vrijheden die de mens van nature heeft, en die dus de statelijke rechtsorde voorafgaan in
plaats van door haar te worden toegekend (“rechten van de mens”);
- de Staat krijgt in grote mate ook het monopolie op de creatie van geld, of althans bepaalde
vormen van geld (uitgifte van bankbiljetten).

Het is in deze nieuwe constellatie dat er een einde komt aan het personaliteitsbeginsel - in de
betekenis dat op bepaalde rechtsdomeinen het recht afhankelijk was van de religieuze of

                                                  
154 Zo bv. hadden in Frankrijk in 1830 slechts 90.000 van de 30.000.000 inwoners stemrecht.
155 Katholieken kregen in Engeland stemrecht in 1829, joden eerst in 1858.
156 In België in 1893, zij het nog ongelijk (sommigen hadden meervoudig stemrecht); in 1918 gelijk
(enkelvoudig) stemrecht
157 In Nieuw-Zeeland als eerste land, vervolgens Finalnd (1906-1907); Nederland passief vanaf 1917 (eerste
vrouw in het parlement), actief in 1919 (met uitwerking 1922); de V.S. in 1920; in Groot-Brittannië eveneens na
W.O. I; in België (1920 in de gemeenten, 1948 voor het parlement); in Turkije 1934; Frankrijk (1944), Italië en
Japan eerst na W.O. II.
158 behoudens binnen bepaalde grenzen de mogelijkheid van arbitrage (scheidsgerecht).
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etnische groep waartoe men behoorde -. Vergeten we echter niet dat dit gecompenseerd werd
door de verregaande vrijheid voor de burgers om zich in de burgerlijke samenleving te
organiseren (ook op confessionele grondslag).

Naast dit nieuwe “burgerlijke” evenwicht blijven er meer radicale tendensen bestaan,
tendensen die in tegenstelling tot de mainstream van de hele westerse traditie de pretentie
gehad hebben een “nieuwe mens” te ontwikkelen in een “nieuwe maatschappij” (de
maakbaarheidsgedachte) en de “gelijkheid” hoger stelden dan de vrijheid en de andere
waarden. In zijn extreme vormen willen deze stromingen de maatschappij van nul weer
opbouwen, en wel een maatschappij waarin juristen in beginsel géén (onafhankelijke) rol
meer zouden spelen. De radicale tendens streeft ernaar uiteindelijk alle concurrererende
gezagsvormen uit te schakelen (in het bijzonder de religieuze). We vinden dat in de tweede
Franse Revolutie (1793 en v., de tijd van het Comité de salut public en la Terreur) en de
tweede Russische Revolutie (oktober/november 1917, die voortbouwend op de filosofie van
Karl Marx159, streefde naar een communistische samenlving via een dictatuur van het
proletariaat als "profetische klasse") – met de nefaste gevolgen van dien ....

In de twintigste eeuw hebben dergelijke radicale tendensen geleid tot een grote Europese
burgeroorlog, die eigenlijk plaatsvond van 1917 tot 1945 (en nadien afzwakte tot “koude”
oorlog), waarin de totalitaire bewegingen (enerzijds het communisme (internationalistisch
socialisme), anderzijds het fascisme160 en nationaal-socialisme) tegen elkaar vochten maar
vooral tegen de liberale democratieën. In de totalitaire regimes werd alle recht onderworpen
aan het “algemeen belang” (zo was onder het socialisme in zekere zin alle recht publiekrecht).
Het totalitarisme kon ontstaan doordat de industriële revolutie de staat de technische middelen
had gegeven om de macht verregaand te centraliseren, en steunde verder op de pretentie het
beleid te gronden op wetenschappelijk wetten (een racistisch neodarwinisme in nazi-
Duitsland, het zogenaamde historisch materialisme in de marxistische ideologie)161.

Evenwel hebben ook positivistische, neoliberale en zelfs neoconservatieve stromingen
gedeeltelijk op deze radicaal-progressieve en sciëntistische ideeën voortgebouwd en hebben
zij dit geloof gemeen met de genoemde radicale stromingen. Dit sciëntisme, gevoed door de
grote vooruitgang van de wetenschap, heeft op vele vlakken invloed gehad op de
ontwikkeling van recht en beleid; het gaat uit van de idee dat door middel van
wetenschappelijke en technische vooruitgang er maatschappelijke en ethische vooruitgang
(noodzakelijkerwijze) wordt gerealiseerd, dat dit zal leiden tot een wereld zonder armoede en

                                                  
159 Karl Heinrich Marx, 1818-1883, uit liberaal protestants geworden joodse ouders, studeerd efilosofie in Berlijn
en Jena, wordt journalist en in 1842 hoofdredacteur van de radicaal-democratische Rheinische Zeitung (verboden
in 1842), wijkt uit naar Parijs en dan Brussel en vanaf 1850 London en begint te publiceren over de filosofie van
de economie. OP 21 februari 1848 verscheen het door hem samen met Engels geschreven Communistisch
Manifest. In 1867 verscheen het eerste dele van das Kapital. Marx zette de Hegeliaanse filosofie op zijn kop,
door de stelling dat niet de ideeën de geschiedenis bepalen, maar de economische ontwikkeling, en in het
bijzonder de productieverhoudingen, de ideëen bepaalt. Recht en staat zijn voor Marx dus slechts een
"suprastructuur" die de productieverhoudingen (de economische infrastructuur) weerspiegelen en moeten
legitimeren.
160 Dit laatste was minstens in zijn oorsprong een variante op het socialisme, verwant met het bolsjevisme.
161 Voor een recente grondige analyse van beide totalitarismen, zie Richard OVERY, The Dictators: Hitler's
Germany and Stalin's Russia, 2004, ned. vertaling Dictators / Hitlers Duitsland, Stalins Rusland, Bezige bij
Amsterdam 2005. Zie natuurlijk ook klassieke meesterwerken zoals Hannah ARENDT, The origins of
totalitarianism, 1951, nieuwe uitgave 1973.
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zonder conflicten, en dat menselijke en ethische waarden noodzakelijk zullen convergeren
door het afsterven van onwetenschappelijke opvattingen162.

Ook vandaag zien we de tegenstelling tussen verschillende van deze modernistische
stromingen (die vaak op de eerste plaats elkaar bekampen), die de traditionele waarden en
religie door een nieuw waardenstelsel willen vervangen en dit willen opleggen aan de
maatschappij, en een meer klassiek-liberaal-(paleo)conservatieve stroming, die daarentegen
uitgaat van een scheiding tussen recht en moraal, tussen het domein van de politiek en dat van
de civil society163. Dit uit zich bijvoorbeeld ook in tegengestelde opvattingen over
"mensenrechten":
- in de ene opvatting als een instrument voor beperking van macht, in het bijzonder
staatsmacht, om machtsmisbruik tegen te gaan;
- in de andere opvatting als een instrument van de overheid om met dwang de maatschappij te
veranderen.

Het recht werd ook beïnvloed door een eerste golf van “globalisering” op het einde van de 19e

en begin van de 20e eeuw, die het gevolg was van onder meer de nieuwe transport- en
communicatiemiddelen (stoomboten, spoorwegen, telecommunicatie) en grootschalige
industrialisering164. Zo ontstonden de eerste internationale verdragen tot eenmaking van het
privaatrecht (de Conventie van Parijs ter bescherming van de intellectuele eigendom 1883, de
conventie van Bern over het spoorwegverkeer 1890; in 1933 volgen de Geneefse uniforme
wissel- en chequewetten).

De twintigste eeuw kende vervolgens na WO II, een toenemende rol van supranationale
organisaties, vooral de EU165 (maar bv. ook NAFTA in Noord-Amerika). Op het einde van de
20e eeuw komt er een tweede golf van globalisering (toenemende liberalisering van de
wereldhandel).

                                                  
162 Zie John GRAY, Al Qaeda and what it means to be modern, Faber & Faber London 2003, m.b. in hoofdstuk
3 de beschrijving van deze basisgedachten van het ideologisch positivisme zoals dat vanaf de Verlichting tot
ontwikkeling kwam. Gray beschrijft ook hoe daaruit ook invloedrijke pseudowetenschappelijke economische,
juridische en criminologische theorieën ontstonden, gebaseerd op de idee dat men uit positiefwetenschappelijke
analyses het juiste recht, de juiste economische regels, de wetten van de criminaliteit zou kunnen afleiden (met
als een voorbeeld van het laatste de op “frenologie” (studie van de fysiognomie van personen) gebaseerde
criminologie van Cesare Lombroso, italiaans penalist 1835-1909).
Zo ook zien we in de 19e eeuw een "medicalisering" van de houding tegenover afwijkend gedrag: dit wordt niet
meer op de eerste plaats als immoreel beschouwd, maar als een ziekte, waar de zieke desnoods door gedwongen
behandeling moet van worden afgeholpen.
163 Voor een schitterende uiteenzetting van de laatste visie, zie het recente boek van de Duitse Verfassungsrichter
Udo DI FABIO, Die Kultur der Freiheit, 2005.
164 Zie voor deze geschiedenis op economisch vlak onder meer HANSEN, European economic history: from
mercantilism to Maastricht and beyond, Kopenhagen 2002.
165 Eerste voorloper was de EGKS (Europese Gemeenschap voor kolen en staal, met 6 leden, 1951); op 25 maart
1957 volgden tussen dezelfde 6 leden de oprichting van de EEG (Europese eonomische gemeenschap) en
Euratom.
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1.6.  De breuklijn van de late twintigste eeuw.

Hoe dichter men ergens bij staat, hoe moeilijker het is een overzicht te krijgen. Het is dan ook
niet gemakkelijk de hedendaagse ontwikkelingen in het Westerse recht te kenmerken. Toch
lijkt het erop dat er zich een aantal fundamentele veranderingen hebben voorgedaan en nog
voordoen die de vraag doen rijzen of we nog iets gemeen hebben met ons eigen verleden; in
ieder geval is de Westerse maatschappij vandaag gekenmerkt door een zich afwenden van het
eigen verleden op een schaal die niet eerder is voorgekomen.

Deze breuklijn wordt gekenmerkt door:
- een verregaande secularisering van de cultuur;
- een verregaande juridisering van het maatschappelijk leven, niet alleen door de enorme rol
van de overheid an sich, maar ook door de juridisering van de burgerlijke maatschappij;
- voortschrijdend egalitarisme (wat niét wil zeggen dat er een vermindering is van de
daadwerkelijke ongelijkheid); daarmee samenhangend een sterke inperking van de vrijheid
om zich te organiseren in de civil society (bv. door allerlei antidiscriminatieverboden) en een
inhoudelijke verstaatsing van dat domein (bv. van het onderwijs);
- sterkere universalistische aanspraken, nl. de bewering dat wij weten wat “de” Rechten van
“De Mens” zijn; onder meer daardoor (en door de reactie daarop van andere culturen) is de
“botsing” met andere beschavingen terug heviger geworden. De Westerse, individualistische
rechtsopvatting komt op het einde van de 20e eeuw dus terug heviger in conflict met niet-
westerse rechtsopvattingen (waarvan er sommige verderop ter sprake komen)

Eigenlijk heeft de “radicale” versie van de Franse Revolutie, met de volledige secularisering
van de maatschappij, grotendeels de overhand gehaald, doch sluipend en pas op het einde van
de 20e eeuw. Het is een fundamentele breuk met de eigen traditie, die reeds einde 18e eeuw
werd gepredikt door sommige “idéologues”, en einde 20e eeuw dominant is geworden in
West-Europa (afgezien van een tijdelijke dominantie in de Sovjetunie van 1917 tot 1989). In
Engeland en Amerika vinden we die breuk op bepaalde vlakken eveneens, maar op andere een
stuk minder (de cultuur is in Amerika in sommige opzichten veel minder verregaand
geseculariseerd); hetzelfde kan gezegd worden van bv. Rusland.
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Afdeling 2.   De Romeins-Germaanse (“continentale”) traditie

2.1. Algemene ontwikkeling en kenmerken166

In de continentale traditie zijn de belangrijkste bronnen van recht en rechtsontwikkeling het
romeins recht (enerzijds het vulgaire, anderzijds het geleerde romeins recht door de receptie
ervan), het canoniek recht en het Germaans gewoonterecht, later ook het handelsrecht.

In deze traditie bespreken we ook de West-Slavische volkeren (van Polen tot Kroatië, alsook
Hongarije), omdat zij in de hedendaagse tijd op rechts- en maatschappelijk gebied daar nauw
bij aansluiten, al hebben zij, of althans sommigen ervan (met name Polen en Hongarije) tot
het begin van de 19e eeuw een ten dele aparte rechtsontwikkeling gekend (maar dat kan men
ook van vele andere landen uit deze groep zeggen) en in de periode 1945-1989 onder
socialistische regimes geleefd; op algemeen cultureel en maatschappelijk vlak maken ze
echter al sinds de Hoge Middeleeuwen deel uit van de Westers-christelijke traditie.

In de hoge late Middeleeuwen begonnen de dominante ontwikkelingen in Engeland en
Continentaal West-Europa uit elkaar te lopen, en evenals die in Rusland tegenover Centraal-
Europa (de Byzantijnse wereld in enge zin had al veel langer een vrij verschillende
ontwikkeling gekend), onder meer wat de structuur van de rechtspraak betreft, de receptie van
het romeins recht, e.d.m. Voor die periode werden deze ontwikkelingen nog gezamenlijk
besproken hoger. Voor de ontwikkeling in de Middeleeuwen verwijzen we naar de algemene
uiteenzetting hiervoor.

2.1.1.  “Moderne” tijden

2.1.1.1.  Algemene opvatting van recht en staat in de Renaissance

Zie hoger.

2.1.1.2.  Rechtsbronnen en gerechtelijke instellingen

De wetgeving wordt stilaan ook een dominante rechtsbron, en de in oorsprong militaire
organisaties die wij nu staten noemen (de vorstendommen dan wel stedelijke republieken)
verkrijgen niet alleen het geweldmonopolie, maar ook het monopolie op het openlijk
scheppen van nieuw recht (wetgevingsmonopolie); in Engeland werd veel langer weerstand
geboden tegen de bevoegdheid van die staat (vorst of parlement) om het recht te wijzigen.

Op het gebied van de gerechtelijke organisatie gaat de machtsstrijd verder tussen de
koninklijke rechtbanken – die ofwel gecentraliseerd blijven (bv. Engeland) of
gedecentraliseerd worden (bv. Frankrijk) – en de lokale of regionale rechtspraak. Waar die er
nog niet waren komen er nieuwe hoogste rechtscolleges, zoals bv. de Grote Raad van
Mechelen (1477), het Duitse Reichskammergericht (1495), enz. Naast de koninklijke en de
lokale rechtbanken, zijn er nog steeds kerkelijke rechtbanken, private handelsrechtbanken

                                                  
166 Literatuur :
- MERRYMAN, The Civil law tradition.
- voor de geschiedenis van de rechtswetenschap : G.C.J.J. Van den BERGH, Geleerd recht, Een geschiedenis
van de europese rechtswetenschap in vogelvlucht, Kluwer Deventer (4)2000.
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e.d.m. (wel zullen in de protestantse landen de kerkelijke rechtbanken vaak geseculariseerd
worden).

Behalve in de koninklijke rechtbanken blijven, in uiteenlopende mate, lekenrechters
(“schepenen”, Schöffen, ≠ jury !) recht spreken (Sterk in bv. Zwitserland, zie verder). Maar
ook de beroepsrechters hebben in de romeins-germaanse landen nergens (bv. ook niet in
Frankrijk) de positie bereikt van de koninklijke rechters in Engeland (Westminster), met
uitzondering wellicht van de rechters in de hoogste rechtscolleges (Parlement van Parijs,
Grote Raad van Mechelen, Hoge Raad der Nederlanden, Reichskammergericht, enz.).

2.1.1.3.   Het geleerde recht

Ondanks het toenemend belang van de wetgeving blijft de rechtsgeleerde de centrale figuur in
het recht. De rechtsgeleerdheid staat daarbij in wisselwerking met de filosofie.

2.1.1.3.1.  Humanisme

Van het romeins recht gaat minder een voortrekkersrol uit in het recht; dit komt ten dele
doordat men het in bepaalde landen of scholen romeins recht meer als een historisch feit gaat
bestuderen en minder als een geldende tekst (als een kenbron, niet langer als een formele
rechtsbron). De rechtswetenschap volgt daarmee een filosofie die eerder reeds in de
literatuurwetenschap en de theologie was ingezet, nl. het humanisme van de renaissance, die
de oudheid wou bestuderen los van wat de Middeleeuwen ermee gedaan hadden. De
grondgedachte was een terugkeer naar de antieke bronnen (ad fontes !), om deze vanuit de
oudheid te interpreteren en niet meer volgens de traditie die in de tussenliggende eeuwen was
gegroeid. Men kan dus spreken van een historisering van de grondteksten (de klassieke
auteurs, de klassieke rechtsteksten, de Bijbel).

In de theologie is het vooral de protestantse reformatie (Luther, Zwingli, Calvijn e.a.) die de
terugkeer ad fontes beoefent en de katholieke traditie, d.i. het leergezag van de kerk, verwerpt
(zie hoger).

In de rechtswetenschap vinden we de humanistische stroming vanaf de 16e eeuw167, met
Frankrijk als belangrijkste centrum168; de humanistische beoefening van de rechtswetenschap
wordt  “mos gallicus” genoemd169. Voor het eerst wordt daarmee een bepaald recht door een
belangrijke juridische stroming als “verleden” bestempeld. De humanisten probeerden de
"authentieke" tekst samen te stellen en uit te geven van het antieke Corpus iuris, d.i. van de
justiniaanse170 en pre-justiniaanse171 teksten, en deze te relateren aan ook niet-juridische

                                                  
167 Met vooral Andreas Alciatus (1492-1550), Guillaume Budé a. Guilelmus Budaeus (1467-1540) en Udalricus
Zasius (1461-1535) en Jacobus Cuiacius / Jacques Cujaz (1522-1590).
168 In het begin van de 16e eeuw vooral Orlénas en Montpellier, in de daaropvolgende generatie in de tweede
helft van de 16e eeuw vooral Bourges.
169 Als tegengesteld aan de “mos italicus” die het romeins recht bruikbaar wou maken voor de praktijk. Tussen
beide scholen in vinden we de “elegante school”, onder meer in Holland. Niet toevallig is het in Frankrijk dat
men het romeins recht tot een afgesloten verleden wou reduceren, om aan de pretenties van de Duitse keizer te
ontsnappen; de belangrijkste auctor van deze school was Cuiacius / Cujaz in de 16e eeuw. Vgl. ook op andere
gebieden “la querelle des anciens et des modernes”.
170 O.m. Gregor Haloander (1501-1532), Franciscus Taurellius (rond 1550), Denis Godefroy a. Dionysius
Gothofredus (1549-1622, uitgever van de eerste volledige "filologische" uitgave van het corpus iuris civilis in
1583).
171 Bv. Antonius Faber (1557-1624)
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antieke teksten172. Er komen ook pogingen om het romeinse recht een nieuwe, rationele
systematiek te geven173 (Connanus174, Donellus175).

Het Romeins recht verliest in vele landen - behalve in vele Duitse landen - zijn gezag als
formele rechtsbron; waar het dit gezag behield was het een afgeleid gezag, krachtens een
beslissing van de vorst (ratione imperii). In landen waar die niet gold, werd het romeins recht
in de nieuwe school van rechtswetenschap maar als bindend aanvaard voor zover het als
rationeel werd erkend (imperio rationis). De historisering van het romeins recht gaat ook
gepaard met een opwaardering van de studie van het inheemse niet-romeinse recht, onder
meer ook juist in Frankrijk (o.a. Charles Dumoulin, François Hotman en Antoine Loisel, zie
de uitwerking bij de bespreking van Frankrijk).

2.1.1.3.2.  Usus modernus

De invloed van het humanisme op de rechtspraktijk was minder groot. De structuren en
denkwijzen van de mos italicus blijven de juristen diepgaand beïnvloeden.

De boekdrukkunst draagt bij tot een veel grotere verspreiding van onder meer ook het romeins recht176. Vooral in
Duitsland bleef de receptie-jurisprudentie dominant. Het bartolisme werd sterk verdedigd door de in Oxford
lerende Alberico Gentili177, tevens een grondlegger van het volkenrecht. Vanaf de 17e eeuw ontwikkelde zich in
tegenstelling tot de mos gallicus en voortbouwend op de mos italicus de zgn. usus modernus (zie de bespreking
bij Duitsland), en vooral de Hollandse school (nadere bespreking bij Nederland).

Naar het model van de Instituten (met de driedeling personae, res, actiones) worden in de
meeste landen stilaan “gelokaliseerde” (nationale) handboeken geschreven, ook “Instituten
genaamd, die een synthese vormen van romeins recht en inheems recht: Hugo Grotius in
Holland (Inleidinge, 1631), viscount Stair in Schotland (1681), Gabriel Argou in Frankrijk
(Institution au droit françois, 1692), Struve in Duistland (1670), enz., de “institutionele
auteurs”. Men zou ook kunnen betogen dat het zogenaamde “ius commune” van romeinse
recht eigenlijk maar positief recht is geworden wanneer het ook gecombineerd werd met het
(regionale) gewoonterecht.

Er ontstaat stilaan een nationale rechtswetenschap en een nationaal recht (in plaats van
romeins recht een Rooms-Hollands, Rooms-Fries178, Romeins-Duits, Romeins-Schots, enz.
recht, een Frans recht e.d.m.). Daaruit ontstaat stilaan een gedachte tot een nieuwe vorm van
“codificatie” van het nationale recht – in de zin waarin het woord sinds het einde van de 18e

eeuw wordt gebruikt (zie verder). Bovendien is het deze ontwikkeling die tot op vandaag het
begrip “burgerlijk recht” bepaalt.

                                                  
172 O.m. Jacobus Cuiacius  / Jacques Cujaz analyseerde daartoe Griekse teksten.
173 Waarbij ook hier wordt voortgebouwd op antieke modellen, zoals Cicero's De iure in arte redigundo.
174 Franciscus Connanus , 1508-1551.
175 Hugues Doneau, 1527-1591, professor in Bourges en Orléans, later (1578) als religieus vluchteling in Altdorf
(Zwitsl.)
176 Een van de meest invloedrijke uitgaven van het Corpus iuris civilis is die van Denis Godefroid (Dionysios
Gothofredus), uitgaven vanaf 1583, overigens de bedenker van de term corpus iuris civilis, 1549-1622,
hoogleraar te Genève en Heidelberg.
177 1552-1608, studeerde te Perugia, auteur van de herziene statuten van de stad Perugia (1577), in 1579 gevlucht
als protestant, vanaf 1581 hoogleraar in Oxford, na 1590 ook advocaat, voornamelijk voor de High Court of
Admiralty. Belangrijkste werken: De Juris Interpretibus Dialogi Sex (1582), een verdediging van de mos italicus
tegen Cujas, De Legationibus Libri Tres (1582) - een basiswerk over diplomatiek recht, en De Jure Belli
Commentationes Tres (1589), een klassieker van het volkenrecht. Hij had een grote invloed op Hugo Grotius.
178  Zie daarvoor J. LOKIN, C. JANSEN & F. BRANDSMA, Het Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk
van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw, Hilversum 1999.
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2.1.1.3.3.  Rechtsfilosofische ontwikkelingen met invloed op lange termijn

Maar ook inhoudelijk vind er een wijziging plaats, zij het dat de praktische omzetting daarvan
over eeuwen liep. De humanisten en jusnaturalisten waren religieus geïnspireerd, door
religieuze opvattingen die veel meer de nadruk legden op het individu (vgl. de protestantse
reformatie), en ontwikkelden dan ook het recht in de richting van een stel subjectieve rechten
(vgl. reeds hoger). Het recht wordt in hun handen een instrument voor de emancipatie van het
individu. Zij ontwikkelen een machinerie, een mechanistisch systeem, waarmee men ook de
maatschappij zou kunnen veranderen. Evoluties in de filosofie, de wetenschap en de
rechtsleer gaan hier parallel179.

In een eerste periode (16e eeuw) staat de rechtswetenschap duidelijk onder invloed van
enerzijds de reformatie, anderzijds de Spaanse laatscholastiek (de Vitoria180 enz., daarna
Suarez181,  en bij ons Leonard Lessius182 - die als een van de eerste moraaltheologen het
vragen van interest op geld met enige nuances rechtvaardigde - e.a., en tenslotte in Noord-
Nederland Hugo Grotius183 e.a.). Empiricisme is aanwezig, maar minder dominant dan in
Engeland. Omgekeerd is het rationalisme veel dominanter dan in Engeland184. De retorische
traditie wordt verlaten en men hanteert nog meer het deductieve denken: men gaat van
algemene regels naar concreet geval (in tegenstelling tot common law: inductief), en neemt de
wiskunde als model: “more geometrico”185. Onder meer omwille van de enorme turbulenties
in de 16e en begin 17e eeuw (godsdienstoorlogen) willen de filosofen een nieuwe zekerheid
bemachtigen door een absoluut houvast zoeken in een absolute imperatief. De oude categorie
van het natuurrecht krijgt een nieuwe inhoud: ging het voordien om het gewoonerecht dat
gepositiveerd was in het ius civile en het canonieke recht, dan wordt het door de nieuwe
school van het natuurrecht daarvan losgemaakt en op rationalistische axioma's gegrond; onder
meer Hugo Grotius heeft hierbij een grote rol gespeeld (hij plaatste de ratio naturalis van het
individuele denken tegenover de ratio scripta van de traditie, het romeinse recht, en ontwierp
op basis daarvan een ius constituendum, een ideaal model aan de hand waarvan het positieve
recht kon gewaardeerd en bekritiseerd worden).

In de 16e eeuwse rechtsgeleerdheid komt er ook een “emancipatie” van het materiële recht uit
het procesrecht. Waar de oude opvatting het recht vooreerst zag als een stelsel van remedies
die door de rechter werden gegeven, ontwikkelde zich nu veeleer de opvatting dat de
procedure slechts diende om reeds bestaande rechten op te eisen te erkennen en te helpen,
rechten waarop iemand recht zou hebben los van de concrete realisatie ervan in de
maatschappij of bescherming ervan in de rechtspraak (belangrijkste auteur in die zin: Hugo

                                                  
179 Vaak in hoofde van dezelfde personen. Zo was Leibniz natuurfilosoof en natuurrechtsjurist. In zijn
Monadologie legde hij sterk de nadruk op het individuele.
180 Francisco de Vitoria (1492-1546) wordt omwille van zijn verdediging van de rechten van de inheemse
volkeren van Latijns-Amerika als een voorloper van de mensenrechten beschouwd, maar het was wel ook een
verdediger van het juridisch pluralisme (tegen de homogenisering en ont-eigening door de Westerse beschaving).
181 Francisco Suarez, 1548-1617, jezuïet.
182 Leonard Leys, 1554-1623, jezuïet, hoogleraar te Leuven. Belangrijkste werk: De iustitia et iure (1605). Zie
odner meer T. VAN HOUDT, "Bedenkingen bij Lessius intrestleer", Ethische perspectieven 1995,
http://www.ethics.be/ethics/viewpic.php?LAN=N&TABLE=EP&ID=695.
183 Hugo de Groot 1583-1645.
184 Beide tendensen zijn aanwezig in Engeland zowel als op het continent, maar het empiricisme is dominanter in
Engeland, het rationalisme op het continent. Zie hierover V.G. CURRAN, .
185 Waarbij de vraag rijst of de scheiding tussen subject en object, tussen feit en analyse ervan, eerst door de
juristen is ontwikkeld of eerst door de natuurwetenschappers. Niet toevallig was Francis BACON een jurist ....
(vgl. GLENN, p. 138).
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Donellus). In het geleerde recht wordt het procesrecht stilaan een dienstmaagd van het
subjectieve recht.

Vanaf de 16e en vooral de 17e eeuw gaat deze rechtsleer het recht stilaan meer zien als een
stel definities en bevelen (declaratoire en imperatieve proposities), en het begrip “(rechts)feit”
ontstaat (in de 17e eeuw)186. Het “zijnde” verliest zijn normativiteit, en de filosofen trekken de
scheiding tussen subject en object, en tussen Sein en Sollen (Descartes, Spinoza187, enz.). Dit
“scheidende denken” zal ook leiden tot een steeds verdergaande indeling van het recht in
rechtstakken, kategorieën, enz. en tot een normatief perspectief op het bestaande recht188. Dit
alles vinden we in de school van het natuurrecht189 (voortgezet in de Verlichting), die de
rechtswetenschap aan de Universiteiten gaat beheersen. In plaats van een reflectie op de
wereld en de mens daarin, wordt de rechtswetenschap de ontwikkeling van een perspectief
tégen de wereld vanuit de individuele menselijke rede als daarvan geheel onafhankelijk
(Cartesiaanse scheiding tussen materie en geest).

De rechtsgeleerden van de school van het natuurrecht (o.a. Leibniz190 en Pufendorf191) gaan
de stof rationaliseren en systematiseren, onder andere aan de hand van de idee van het

                                                  
186 Over het belang daarvan, zie P. GLENN, Legal traditions, p. 137 v. Het hangt samen met het
scheidingsdenken tussen wereld en observator in het more geometrico denken. Zie verder CAMMARATA, “Il
significato e la nozione di fatto nella esperienza giuridica”, Annali della Università di Macerata (1929)). De
opvatting dat rechtsgevolgen en rechtsverhoudingen aan rechtsfeiten worden vastgeknoopt is ons rechtsdenken
zo evident geworden, dat we ons moeilijk kunnen inbeelden hoe recent zij is. Nochtans is het begrip rechtsfeit
slechts een gevolg van de reductie van het recht tot een systeem van regels, waarin voor elk rechtsgevolg a priori
wordt bepaald onder welke voorwaarden dit ontstaat of kan worden toegekend.
187 Baruch (gelatiniseerd  Benedictus) de Spinoza, 1632-1677. Bekendste werken zijn de Ethica ordine
geometrico demonstrata ( p o s t h u u m  u i t g e g e v e n  1 6 7 7 ;  i n  h e t  L a t i j n  o p
h t t p : / / w w w . i n t r a t e x t . c o m / X / L A T 0 5 9 1 . H T M ; in  het  Engels  op
h t t p : / / w w w . m t s u . e d u / ~ r b o m b a r d / R B / S p i n o z a / e t h i c a - f r o n t . h t m l  en samengevat op
http://www.btinternet.com/~glynhughes/squashed/spinoza.htm), het Tractatus theologico-politicus (1670) en het
onvoltooide Tractatus politicus.
188 Een zeer rake en boeiende uiteenzetting hierover vinden we bij P. GLENN, Legal traditions.
189

190 Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz. Hij kiest tegen de rhetorisch-topische methode en voor de
cartesiaans-rationalistische in zijn Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae (1667). Leibniz
vertrekt van het onderscheid tussen recht en feit, het recht zijnde het normatieve, het feit zijnde het descriptieve,
en stelt de onmogelijkheid om de aldus gescheiden elementen uit elkaar af te leiden (zie verder). Bij Gaius
daarentegen wordt het recht geordend volgens een - op hun maatschappelijke waardering gegronde -
beschrijving van de dingen, meer bepaald een beschrijving van de juridische eigenschappen van de mensen en
dingen en hun handelen, en vandaar non ut ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est, regula fiat. Voor Leibniz
kan dit niet meer: het recht is een onderdeel van de zedelijkheid, en die kan uit de uitwendige, natuurlijke en
maatschappelijke, wereld niet afgelezen worden, maar is een voortbrengsel van de wil of de rede (zedelijheid en
wil werden zo vereenzelvigd dat de Groot virtus moralis als deugd des willes vertaalt). De dingen komen daar
maar subsidiair bij kijken, in de mate waarin ze weerspiegeld zijn in de zedelijke eigenschappen van het
individu. Het recht kan alleen nog subjektief werkzaam zijn. Leibniz is dan ook de eerste die de mens, de
persona niet meer als obiectum iuris, één van de rechtscategorieën, beschouwt en beschrijft, maar als
rechtssubject, of juister subiectum qualitatis moralis (Nova Methodus II,15) (R. ORESTANO, Diritti soggettivi e
diritti senza soggetto, nr.2). Er is dus geen recht meer zonder subject. Het personenrecht wordt beschreven in
termen van libertates  (potestas in se, persoonlijke vrijheden) (N.M. § 17) en potestates (potestas in alios ), het
vermogensrecht in termen van facultates (bevoegdheden, Gestaltungsrechten). Ook in zijn wijsbegeerte
radicaliseert Leibniz het individualisme. Het toebehoren tot de zedelijke orde geschiedt buiten elke
maatschappelijke verhouding om. De harmonie berust niet op enige betrekking tussen de monaden, maar op het
handelen van elke enkeling afzonderlijk volgens zijn eigen wet, volgens de zedelijke wet in hem. Reeds herkent
men zowel Smith's invisible hand als Immanuel Kant's zedelijke wet.
191 Samuel Freiherr von Pufendorf, 1632-1694, professor in Heidelberg en Londen, Geheimrat in Berlijn.
Pufendorf neemt als vertrekpunt dat zedelijk gedrag steeds regelgeleid gedrag is: na de methodenleer in het
eerste boek van zijn De jure naturae et gentium wordt in het tweede boek vooreerst de vraag behandeld
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“natuurrecht” (in feite een recht van de rede), als idee waartegenover het geldende (positieve)
recht kon worden afgewogen, en bij afwijking waarvan het positieve recht op zijn beurt
restrictief ging worden uitgelegd om de “rede” meer (althans datgene wat de denkers als
redelijk beschouwden) plaats te geven. In de 18e eeuw ordenden iusnaturalisten als Wolff192

de rechtsstof nog meer onder steeds abstractere begrippen. Zo ontwikkelde zich bv. het begrip
“rechtshandeling”193.

2.1.1.4.  Ontwikkelingen in de economische theorie en de markt

Deze “wetenschappelijke” ontwikkeling kan evenwel niet losgezien worden van
maatschappelijke ontwikkelingen: zij strekte ertoe bestaande particuliere verbanden en
instellingen te verzwakken en plaats te maken voor nieuwe sociale verbanden, gegrond op een
grotere maatschappelijke en ruimtelijke mobiliteit en vrije keuze van de betrokkenen. Het
abstraheren van begrippen impliceerde het losmaken van principes uit die particuliere
verbanden en het openstellen van zaken en handelingen voor een marktmechanisme. Een
unitair eigendomsbegrip betekent dat zaken losgemaakt worden van de particuliere
betekenissen die afzonderlijke zaken of soorten zaken uit het verleden meedragen. Een
abstract begrip van rechtshandeling194 betekent een overbeklemtonen van de individuele wil
van partijen met het wegcijferen van de sociale kontekst waarin die wil tot stand komt of geuit
wordt.

Over de opkomst van mercantilisme en langzame vrijmaking van de markt, zie hoger reeds. In
Frankrijk ontwikkelt zich in de XVIIIe eeuw de beweging van de “Fysiocraten” die het recht
wilden hervormen opdat de materiële dingen (rijkdommen) meer zouden kunnen worden

                                                                                                                                                              
(ontkennend natuurlijk) an conveniens fuerit, hominem sine omni lege vitam hancce transire (II,1,1; vgl. zijn De
officiis III,6). Vanuit de - in voortdurende uiteenzetting met Hobbes uitgewerkte - opvatting over de natuurstaat
van de mens wordt het natuurrecht opgebouwd, niet meer empirisch zoals in de oude opvatting - namelijk als de
gemeenschappelijke zeden van alle volkeren - maar deductief, syllogistisch. In de mate waarin daarbij in de
beschrijving van de natuurstaat een meer realistische opvatting van de enkeling als 'eigenliefde' en begeerte
verdedigd wordt, wordt aan het individualisme zijn rechtvaardiging ontnomen, vermits deze op het streven naar
zedelijke volmaaktheid en zekerheid, niet op dat naar stoffelijke zekerheid en eigenbelang berustte. Wanneer het
geloof verdwijnt dat de enkeling in zijn reflectie het eigenbelang overstijgt en het algemeen belang reflecteert
(geloof dat bij Leibniz nog aanwezig was), dan moet dit algemeen belang natuurlijk tegen de enkeling in
verzekerd worden door de overheid, door de staat. De eerste natuurwet (De jure naturae et gentium II,3,15; vgl.
De officiis III,9) is dan ook colendam et conservandam pacificam adversus alios socialitatem, indoli et scopo
generis humanae in universum congruentum: de socialitas, de vreedzame maatschappelijke orde, te cultiveren en
het algemeen belang te dienen. Vandaaruit volgt onmiddellijk weer de kortsluiting van het doel naar de
middelen: omnia quae ad istam socialitatem necessario faciunt, iure naturali praecepta, quae eandem turbant et
abrumpunt, vetita intelligi, alles wat de maatschappelijke orde bevordert is een zedelijke plicht.
192 Christian Wolff, auteur van Jus naturae 1740-48; Jus gentium 1749; Institutiones juris naturae et gentium
1754; Philosophia practica universalis 1738-39. De school van Wolff ontwikkelde de getrapte structuur van het
begrippensysteem die we nog in het BGB terugvinden, en waarbij de 'basisbegrippen' in het 'algemeen deel' van
het burgerlijke of privaatrecht uitgewerkt worden. Als leerling van G.W. v.Leibniz zette C. Wolff diens
'analytische' methode van aaneenschakeling van definities verder (zie J.-L. GARDIES, “La rationalité du droit
chez Leibniz”, Arch.Phil.Droit 1978, 115 v.).
193 We vinden het meer bepaald terug bij NETTELBLADT, Systema elementare universae jurisprudentiae
positivae (1749) I,I,V § 63v. als “actus iuridicus” - elders 'negotium iuridicum' – “dicitur qui iura et obligationes
concernit. Actuum iuridicorum praecipua species sunt nudae assertiones, quae sunt declarationes de eo quod
est, vel non est, et dispositiones quae sunt declarationes de eo quod fieri, vel non fieri quis vult”. 'Rechtsgeschäft'
en 'Willenserklärung' worden dan ook synoniemen. Van Nettelbladt gaat het begrip naar G. HUGO en komt zo
bij HEISE, Grundriss eines Systems des gemeinen Rechts,1807.
194 We hebben het hier niet over "abstractie" in de rechtstechnische betekenis van een handeling die
losgekoppeld wordt van zijn rechtsgrond of oorzaak, maar over het feit dat men een unitair begrip van
rechtshandeling ontwikkelde, waarop dezelfde regels worden toegepast ook als het om maatschappelijke gezien
geheel verschillende handelingen gaat.



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2006

57

gemobiliseerd en nuttig gemaakt (ze bij Frankrijk). In Duitsland ontwikkelde zich vanaf de
late 17e eeuw de zgn. Kameralwissenschaft of kameralistiek als bestuurskunde. In het Rooms-
Hollands recht werd het vermogensrecht geherinterpreteerd in functie van de bevordering van
de handel (bv. door soepele regels over de overdracht van schuldvorderingen) (vgl. ook de
herinterpretatie van het common law onder Lord Mansfield, besproken bij Engeland).

2.1.1.5.  Recht en staat in de 18e eeuw

Deze ontwikkeling ging ook samen met de toename van de staatsmacht en
overheidstussenkomst in het recht. De natuurrechtsleer legitimeerde de wetgevende
bevoegdheid van vorst of staat, in het bijzonder dan van de "verlichte" vorst die zich bereid
toonde hervormingen door te voeren in iusnaturalistische zin (en om die reden door de
filosofen verlicht werd genoemd). Aldus ontstond er een tegenbeweging tegen de
romeinsrechtelijke in zekere zin nog scholastieke methode van het ius commune, die
tegenover de complexiteit en genuanceerdheid daarvan idealen vooropstelde als eenvoud,
coherentie en begrijpelijkheid. Dat laatste vereiste ook het formuleren van rechtsregels in de
landstaal in plaats van het Latijn.

Naar het einde van de 18e eeuw toe resulteerde de combinatie van verlichting en
gecentraliseerde staat ook in het “verlicht despotisme”, waarbij de staat zich meer en meer op
terreinen begaf die voordien aan het middenveld, en vooral aan de kerk, waren overgelaten.
De vorsten gaan aldus ook een “cultuurpolitiek” voeren, waaronder een onderwijspolitiek. In
de 18e eeuw zien we aldus het ontstaan van de leerplicht (Pruisen 1717, 1736, 1763,
Oostenrijk 1774, enz.) en van ministeries van nationale opvoeding (Polen 1773). In de
Oostenrijkse gebieden (ook de Zuidelijke Nederlanden) probeerde de “keizer-koster” Jozef II
het maatschappelijke leven te disciplineren door rationalisatie, enz. Een grote invloed kregen
ook:
- de theorieën van Filangieri195 over de wetenschap van de wetgeving;
- die van Beccaria196 over de modernisering van het strafrecht (en vergelijkbare theorieën van
de Engelsen John Howard197 en Jeremy Bentham (zie verder – zijn pleidooi voor codificatie
werd snel in het Frans vertaald en had op het continent meer succes dan in Engeland); zij
legden de grondslag voor de "klassieke" school van strafrecht die de nadruk legde op de
preventieve functie van het strafrecht te realiseren door strikt voorzienbare straffen; dit leidde
tot het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel.

2.1.1.6.  Enkele kenmerken van het continentale privaatrecht voor de codificatie.

2.1.1.6.1.  Personen- en familierecht

(...)

2.1.1.6.2.  Zaken- en verbintenissenrecht

                                                  
195 Gaetano Filangieri (1752-1788), La scienza della legislazione, ook in Engelse vertaling uitgegeven in 1806.
196 Cesare Beccaria (1738-1794), bekendste werk: Dei delitti e delle pene (van misdrijven en straffen, 1764), in
het Italiaans op http://www.fausernet.novara.it/fauser/biblio/index024.htm. Hij wordt als stichter beschouwde
van de "klassieke" school van het strafrecht, gebaseerd op de ideeën der verlichting, met sterke nadruk op de
vrije wil van de mens.
197 1726-1790, hervormer van het Britse gevangeniswezen.
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(...)198

2.1.1.6.3.  Familiaal vermogensrecht

(...)

2.1.2.  Negentiende en twintigste eeuw.

2.1.2.1.  Constitutionalisme en verhouding der “machten”.

Vanaf het einde van de 18e eeuw ontwikkelde zich ook een nieuwe geestesstroming, die in
vele opzichten de tegenpool was van de rationalistische verlichting: de romantische en
historische filosofie. Zij stelden, tegenover de universele rede de concrete en particuliere
ervaring van elke persoon en elk volk. Een voorloper was Montesquieu (zie verder) en in
zekere zin Rousseau199 (zie verder) en belangrijke figuren Herder200, Goethe201, Schiller202,
Fichte203 en Schelling204, later F.C. von Savigny (zie de bespreking bij Duitsland), en in
Denemarken Grundtvig205; de romantiek was vooral invloedrijk in Duitsland, waar de
romantici streefden naar een culturele natie als antwoord op de politieke natie in Frankrijk. Ze
was ook zeer invloedrijk in de Scandinavische landen, bij de Slavische volkeren, e.d.m. De
romantiek wilde op zijn eigen manier ook terug "ad fontes", zij het dat dit niet beperkt bleef
tot de klassieke oudheid maar ook de middeleeuwen omvatte (of liever: niet alleen de antieke
canon, maar ook de bronnen van de andere Europese volkeren; daarvan was echter van voor
de Middeleeuwen erg weinig bekend, zodat de Middeleeuwen een grote rol speelden).

De gecombineerde invloed van Verlichting (rationalisme) en romantiek heeft de
staatsstructuren diepgaand beïnvloed206. Ze leidde in het grootste deel van Europa tot de
vervanging van de oude monarchieën, waarvan de eenheid dynastiek was en niet nationaal,

                                                  
198 Zie R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations.
199 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) neemt een bijzondere positie is, omdat sommige van zijn ideeën
aansluiten bij de romantiek, maar hij tegelijkertijd de grootste tegenstander was van belangrijke elementen van
de romantische school, zoals die in de tekst aangegeven.
200 Johann Gottfried Herder (1744-1803), auteur van onder meer Abhandlung über den Ursprung der Sprache
(1772), te vinden op http://gutenberg.spiegel.de/herder/sprache/sprache.htm.
201 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), vooral bekend voor zijn literair werk, maar ook sterk filosofisch
(bv. Faust).
202 Friedrich Schiller, 1759-1805 schrijver, historicus en filosoof. Hij was een van de kopstukken van het Duitse
idealisme, dat als voorwaarde voor politieke vrijheid vooropstelde dat de mens eerst innerlijk vrij zou zijn, en
zich daartoe - onder meer ook op esthetisch vlak - moest verheffen.
203 Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814, Duits filosoof van het “transcendentaal idealisme” (door hem
Wissenschaftslehre genoemd, de wetenschap van de wetenschap), hoogleraar te Jena 1794-1799 en te Berlijn
vanaf 1810. In 1808 publiceerde hij een beroemde lezingenreeks “Reden an die deutsche Nation” (integraal op
http://gutenberg.spiegel.de/fichte/dnation/dnation.htm); stierf in 1814 ten gevolge van een infectie als vrijwilliger
in de Duitse bevrijdingsoorlog tegen Frankrijk.
204 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, 1775-1854, hoogleraar te Jena 1798-1803 na 1803 in Würzburg, en
in Berlijn vanaf 1841. Zijn bekendste werken zijn verschillende versies van zijn Naturphilosophie, en van zijn
Die Weltalter, alsook zijn Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die
damit zusammenhängenden Gegenstände (1809).
205 Nikolas Frederik S. Grundtvig, 1783-1872, schrijver en dichter, wijsgeer, priester, historicus, pedagoog,
oprichter van de eerste volkshogeschool (1844), belangrijkste bezieler van een nationale herlevingsbeweging in
Denemarken, tegelijk religieus vernieuwer in de lutherse kerk.
206 Dit gaat ook gepaard met andere producten van het rationalisme, zoals bv. de invoering van het metriek en
decimaal stelsel van geld, maten en gewichten.
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door min of meer democratische natiestaten (dat laatste ofwel door het hergroeperen van
volkeren tot eigen staten (volksnationalisme), ofwel door gedwongen homogenisering van de
verschillende volkeren binnen één staat (staatsnationalisme), bv. Frankrijk). Deze
ontwikkeling vond natuurlijk niet overal gelijktijdig plaats (vnl. tussen 1789 en 1919).

Vooreerst werd in de verschillende romeins-germaanse landen het Parlement zoals gezegd de
hoogste regelgever (Frankrijk een eerste maal in 1789 en terug in 1830, Nederlanden min of
meer in 1815, België 1831, enz.), en werd de inspraak van het volk bij de samenstelling ervan
steeds groter. Nu zijn de identificatie van een burger met zijn natie (nationale identiteit) en de
eis tot inspraak elkaars keerzijde: promotie van de nationale identiteit leidt tot eisen van
inspraak, en omgekeerd leidt democratisering er noodzakelijk toe dat taalgrenzen en andere
volksgrenzen veel determinerender worden in de politiek, en multinationale staten op termijn
doet springen. De golf van revoluties die in 1848 door Europa ging (in vele landen na enkele
jaren van zware economische crisis), betrof dan ook zeer duidelijk nationaal-liberale
revoluties (waarin democratie ook duidelijk de macht aan het volk betekende als etnie of
natie).

De verhouding tussen de instellingen werd vastgelegd in een Grondwet (na de VS in 1787
onder meer Polen 1789, eerste Franse Grondwet 1789, Latijns-Amerikaanse staten vanaf
1819, Nederlanden 1815, België 1831, enz.). Grote invloed hadden de theorieën van o.a.
Montesquieu over de “scheiding der machten” (Trias politica)207. Volgens deze idee diende
de wetgever zich te onthouden van individuele beslissingen en mochten omgekeerd de
rechters geen algemene normen ontwikkelen. Deze theorie heeft onder meer in de Anglo-
Amerikaanse landen (en in de Byzantijnse landen) nooit dezelfde impact gehad.

Door het instellen van een Grondwet werden de bevoegdheden van de verschillende machten
beperkt:
- Het betekende een beperking van de macht van de wetgever (waar bv. het Engelse recht tot
op heden de “Sovereignty of Parliament” kent, die niet beperkt wordt door grondwettelijke
regels), of juister misschien nog van de overheid als dusdanig (zie ook verderop de
“fundamentele vrijheden”). Of die gebondenheid van de wetgever aan de grondwet ook
toetsbaar was is nog een andere vraag (in beginsel was er geen grondwettigheidstoetsing van
formele wetten)
- Vooral betekende dit de onderschikking van de beslissingen van de uitvoerende macht aan
die van de wetgevende macht – zij het dat dit zich daarbij een hele ontwikkeling heeft
voorgedaan (een groot deel van de negentiende eeuw hield de uitvoerende macht zich slechts
met een beperkt aantal zaken bezig en had het daarin een vrij ruime bevoegdheid omdat de
wetgeving de regering juist die ruimte liet; deze vrijheid van handelen van de overheid in de
publiekrechtelijke sfeer was het corrolarium van de vrijheid van handel en nijverheid en
andere vrijheden van individuen in de privaatrechtelijke sfeer. In de twintigste eeuw werd met
de toename van de overheidstussenkomst op alle domeinen van het maatschappelijk leven ook
die hele overheidsactiviteit meer en meer aan regels gebonden en nam het administratief recht
een hoge vlucht).
- Het betekende ook zoals reeds gezegd een beperking van de macht van de rechterlijke
macht. De bevoegheid van de rechter werd door wet ingeperkt. Dit zien we duidelijk in het
                                                  
207 Charles-Louis de Secondat baron de Montequieu (1689-1755), auteur van o.m. L’esprit des lois, samen met
z i j n  a n d e r e  w e r k e n  t e  v i n d e n  o p
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/classiques/montesquieu/montesquieu.ht
m l  (ook gedeeltelijk te vinden op o.m. http://www.ecn.bris.ac.uk/het/montesquieu/mindex1.htm of op
http:/ /gall ica.bnf.fr /scripts/ConsultationTout.exe?E=0&O=N070672 en in Engelse vertaling op
http://www.constitution.org/cm/sol.htm
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strafrecht, waar door een strikte toepassing van het legaliteitsbeginsel in de strafwetgeving
ook de vrijheid van straftoemeting door de rechter sterk wordt ingeperkt (bv. de Code pénal
van 1810). Maar ook in het privaatrecht wordt de rechter in theorie gereduceerd tot een
wetstoepasser, en wordt ontkend dat de rechtspraak nog een rechtsbron is (waar de
rechtspraak traditioneel een formele rechtsbron was, ook al kende men doorgaans niet de
formele leer van de binding force of precedent). Verder wordt aan de rechter een
motiveringsplicht opgelegd (waar de regel voor de 18e eeuw  op het continent veeleer was dat
er géén publieke motivering mocht worden gegeven voor de uitspraken).

Er moet wel worden opgemerkt dat ondanks het beginsel van de Trias politica de uitvoerende
macht (regering en/of president) in vele van deze landen een zelfstandige
wetgevingsbevoegdheid behield (zie verder bv. Frankrijk) of minstens een zelfstandige
verordeningsbevoegdheid (bv. België, zelfstandige regelgevingsbevoegdheid van de Koning,
zij het wel dat die verordeningen ondergeschikt blijven aan de wetten).

Ook de aard van de regelgevende bevoegdheid van de lokale besturen is overigens zeer
uiteenlopend (van een algemene bevoegdheid voor gemeenten en provincies in de Belgische
grondwet tot louter specifieke bevoegdheden in sommige andere landen).

Als keerzijde moet de afschaffing van de rechtstreekse democratie worden vermeld, behalve
(vooral) in Zwitserland. In de 20e eeuw zal de directe democratie in (zeer) beperkte vorm
terugkomen.

De toenemende macht van de overheid betekent ook dat de juristen als stand concurrentie
krijgen van de overheid (en meer bepaald ook van de vele niet-juristen binnen die overheid, in
de 20e eeuw vooral de sociale wetenschappers). Zij banen in de negentiende eeuw dan ook
nieuwe banen om de positie van de professionele jurist te versterken:
- zij eisen een rol op als vertolker van het recht, bv. in de historische school - met als
"stichter" Friedrich Carl von Savigny - die zich tegen codificatie verzet (zie de bespreking bij
Duitsland);
- zij ontwikkelen verder de leer dat ook de Staat volgens de regels van het recht moet
handelen: het concept van “rechtsstaat” (zoals ontwikkeld door de Duitse rechtsgeleerde
Rudolf v. Gneist in de 19e eeuw208, in sterke mate op basis van Engelse concepten).

2.1.2.2.   De verhouding staat – burgerlijke maatschappij en kerk; de grote vrijheden

Zoals hoger geschetst komt er in de meeste landen een nieuw evenwicht tot stand door de
maatschappelijke driedeling Staat – Markt - Burgerlijke maatschappij. De Staat krijgt het
geweldmonopolie (leger) en het monopolie van de wetgeving en de rechtspraak
(onderwerping van lokale rechtbanken aan een centrale hiërarchie, afschaffing van burgerlijke
bevoegdheden van kerkelijke rechtbanken, afschaffing van de private handelsrechtbanken,
enz.)209, en er vindt een scheiding plaats tussen kerk en staat. In beginsel worden zowel
afstamming als verhandeling (verkoop) afgeschaft als criteria voor de toewijzing van ambten
en andere publiekrechtelijke “waardigheden”, die onttrokken worden aan het privaatrecht
(lokale ambten zijn dan ook in tegenstelling tot voorheen – toen ze vaak verbonden waren aan
                                                  
208 Heinrich Rudolf von Gneist, 1816-1895, dr.iuris 1838, sedert 1844 hoogleraar te Berlijn, lid van het
Pruisishce parlement en de Duitse Rijksdag (nationaal-liberaal). Belangrijkste werken in dit verband: Das
heutige englische Verfassungs- und Verwaltungsrecht 1857-1863; Der Rechtsstaat, 1872; Englische
Verfassungseschichte 1882.
209 Wat de gerechtelijke organisatie betreft, blijven er merkelijke verschillen bestaan tussen de verschillende
landen.
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een onroerend goed dat gekocht werd - buiten de handel) zowel als aan de kerk. Op die
manier ontwikkelde het publiekrecht zich als autonoom tegenover het privaatrecht.

De activiteit van de staat wordt ook in die zin losgekoppeld van de kerk en de door haar
georganiseerde zingeving doordat het recht wordt losgekoppeld van elke verwijzing naar God
of het goddelijke; de idee dat het recht door God was gegeven of althans onder goddelijke
inspiratie tot stand kwam wordt volledig verbannen: alle macht gaat nu uit van de “natie”
(vgl. art. 25 GW) (in sommige grondwetten behield men toch nog de reserve “de natie onder
God”, bv. de Ierse; ook in andere wordt een verwijzing naar het goddelijke gezien als een
garantie tegen het totalitarisme). De katholieke kerk heeft zich lang verzet, niet zozeer tegen
de scheiding van kerk en staat, als wel tegen de te grote macht van de staat en de
secularisering van het maatschappelijk leven onder de liberale ideologie210.

Zonder de representatie ervan door de kerk (zoals het geval was in het “Ancien régime”)
verliest het natuurrecht in de 19e en 20e eeuw de mogelijkheid om een tegengewicht te
vormen tegen het “positieve”, d.i. door de wetgever gestelde, recht; het “positivisme” in het
recht wordt dominant (een zekere kentering kwam er wel na de bevrijding van het
totalitarisme in Duitsland in 1945 en Oost-Europa in 1989, al zal de secularisering grotendeels
beletten dat dit terug gekoppeld wordt aan een idee van transcendentie).

Omgekeerd wordt niet alleen de kerk, maar de hele burgerlijke maatschappij in beginsel
(maar zeer verschillend toegepast) bevrijd van overheidsinmenging. Grondwetten gaan
daartoe de grote “vrijheden” instellen als maatschappelijke instellingen. Zie bv. de juiste
bewoordingen van de Belgische Grondwet van 1830 (op dat ogenblik de meest “liberale” in
Europa) over o.m. de vrijheid van vereniging, de vrijheid van godsdienst, van drukpers, enz.
Hetzelfde geldt in grote mate voor de markt (vrijheid van handel en nijverheid, afschaffing
van het gildewezen door het decreet d’Allarde, enz.). Het privaatrecht krijgt daardoor een
tweedeling tussen enerzijds het recht van de goederen “binnen de handel” (vermogensrecht)
en anderzijds het recht van de verhoudingen buiten de handel (staat en bekwaamheid, en in
het algemeen familierecht, zijn “buiten de handel”, “van openbare orde”). Een juridische
activiteit in echte zin vonden we enkel in de markt en de overheid, daarbuiten was de
maatschappelijke ruimte in beginsel niet gejuridiseerd (bv. geen inmenging in de interne
verhoudingen binnen het gezin (gezag van de pater familias), de vereniging, de kerk, enz.).

Deze fundamentele vrijheden zijn enerzijds formeel door de Grondwet ingesteld, anderzijds
de erkenning van (individuele of collectieve) vrijheden die aan de staat voorafgaan en door de
Staat niet mogen worden afgeschaft noch in hun wezen aangetast (merk de tegenstrijdige
achtergrond van enerzijds de empiricistische traditie die ze als belangrijke maatschappelijke
verworvenheden ziet en anderzijds de Rousseau-achtige opvatting die ze beschouwt als
inherent aan de natuur van de individuele mens, los van de maatschappij).

Anderijds gaat de staat, die tot natiestaat wordt, ook een exclusiviteit opeisen inzake
aanhankelijkheid van het individu en erkent ze geen ander gezag meer naast zich (enkel
binnen de door de Staat gelaten vrijheidsruimten). Zo maakt de Staat zich ook meester van het
familierecht (bv. inrichting van de burgerlijke stand) en ten dele van het onderwijs. De
radicalen probeerden de religie te bannen uit het traditioneel door religieus geïnspireerde

                                                  
210 Zie in het bijzonder de encycliek Quanta cura van paus Pius IX (1864). De politieke stroming die de
pauselijke opvattingen verdedigde noemde men de ultramontanen (zij die de instructies van “over de bergen”
(ultra montes) volgden). Het ultramontanisme streefde naar een versterking van de kerk als internationale
organisatie om een greep van de staat op de kerk te beletten.
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organisaties bestreken domein van vorming (onderwijs) en verzorging. Ook deze
ontwikkelingen zijn minder sterk aanwezig in de Anglo-Amerikaanse traditie (zeker in de
VS).

Over de grondslag van die “fundamentele vrijheden” bestaan er dus tegenstrijdige
opvattingen:
- enerzijds diegene die de vrijheid ziet als door de Staat gegeven binnen bepaalde grenzen; de
staat heeft immers door zijn geweldmonopolie de natuurlijke vrijheid opgeheven; de rechten
zijn dus rechten toegekend aan de “burger” (citoyen).
- anderzijds diegene die de vrijheid ziet als een natuurlijk en onvervreemdbaar recht van het
individu, die ondanks de vorming van de Staat (door midden van het “contrat social”) niet is
opgeheven (rechten van “de mens”).
Tegelijk zijn deze “rechten van de mens” vooral in de twintigste eeuw (maar eerder reeds in
de Franse revolutie) toch een rationele constructie die door overheidsorganen van bovenaf aan
het volk wordt opgelegd en een instrument niet alleen tegen machtsmisbruik door de heersers,
maar ook steeds meer tégen de volkswil (zoals die in vertegenwoordigende organen of in
referenda wordt uitgedrukt) en tegen het uit het volk gegroeide recht (“droits de l’homme
contre droit des hommes”) (vgl. hierboven reeds dat de staat zich heeft “meester” gemaakt
van het familierecht); dit gebeurde onder meer door de uitbreiding van
grondwettigheidstoetsing tot formele wetten (bv. in Oostenrijk reeds vanaf 1918).

In de 19e eeuw was dit laatste zeker nog niet dominant; wel ontwikkelde zich de
legaliteitscontrole op de uitvoerende macht, legaliteitscontrole die ook een bescherming van
grondrechten tegen die uitvoerende macht inhield211.

2.1.2.3.   Rechtstheoretische onderbouwing en stromingen in het privaatrecht

Het begin van de negentiende eeuw kent belangrijke juridische hervormingen die alle
“productiefactoren” moeten losmaken uit de oude sociale banden waarin zij waren ingebed.
Arbeid wordt “vrijgemaakt”; de grond wordt “bevrijd” van niet alleen de feodale lasten, maar
ook vele andere zakenrechtelijke beperkingen (sterk terugdringen van het aantal zakelijke
rechten, terugdringen van mede-eigendom, afschaffing erfstellingen over de hand, enz.). Het
eigendomsbegrip wordt opnieuw een stuk individueler opgevat (met de nadruk op de
"romeinsrechtelijke" unitaire individuele eigendom, onder meer door F. C. v. Savigny).

Deze losmaking gaat gepaard, in het recht, met abstrahering van begrippen. De belangrijkste
voorbeelden zijn de begrippen “rechtshandeling” en “subjectief recht”. Recht wordt in handen
van de professoren een “wetenschap” van begrippen en kategorieën, een
“Rechtswissenschaft”. Deze kwam vooral tot ontwikkeling aan de Duitse universiteiten, maar
onder invloed van de intellectuele ontwikkelingen daar (verderop nader beschreven onder
Duitsland) ook in de andere romaans-germaanse landen. De rechtswetenschap spiegelde zich
methodologisch nog altijd aan de natuurwetenschappen, zij het niet alleen meer aan de
wiskunde (more geometrico) maar ook aan de scheikunde en de biologie (bv. het gebruik van

                                                  
211 Zo bv. kende de Beierse grondwet van 1818 (http://www.verfassungen.de/de/by/bayern18-index.htm) een
eerste vorm van grondrechtenklacht (art. VII § 21: Beschwerden über die Verletzung der constitutionellen
Rechte), die toen vooreerst door het parlement werden beoordeeld, dat een advies aan de koning voorlegde.
Vergelijk, doch zwakker, het petitierecht in de Belgische Grondwet van 1831: en in zekere zin vele eeuwen
eerder reeds de het beroep op the King's conscience in Engeland dat tot de rechtspraak van de Chancellor
leidde). Het parlement zelf kon ook bij de koning klagen over de schending van zijn prerogatieven. In Oostenrijk
werd de Verfassungsbeschwerde ingevoerd in 1867.
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boomstructuren als classificatieschemata). Om het “systeem”212 uit te bouwen (zoals een
scheikundig of biologisch wetenschapsmodel) worden nieuwe begrippen uitgevonden
(vandaar de benaming “Begriffsjurisprudenz”). De rechtswetenschappers proberen een
“zuivere” wetenschap te ontwikkelen, een rechtswetenschap die losgekoppeld is van de
geschiedenis, sociologie of economie213. Wat als waardenvrij wordt voorgesteld hangt
natuurlijk toch weer samen met bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen: door abstracte
begrippen te ontwikkelen als kategorieën van rechtsfeiten gaat men natuurlijk een heleboel
reëel aanwezige aspecten van de sociale relaties rechtens irrelevant maken (het abstracte
begrip rechtshandeling is daarvan het schoolvoorbeeld: een instrument om de
individualistische  contractstheorie door te drukken).

Tegelijk leidde de opkomst van de Romantiek naar de studie van de volkscultuur, naar een
herbezinning op de “nationale” geschiedenis zoals ze bestond voor de opkomst van de
absolute monarchie, e.d.m.  Het is onder meer onder invloed van deze stroming dat de
gewoonte in de meeste landen als rechtsbron erkend bleef naast de wetgeving.

2.1.2.4.   Codificatie

Niettemin was de negentiende eeuw in het recht in grote mate ook de eeuw van de codificatie
in de huidige betekenis van het woord. Het woord zelf werd uitgevonden door Jeremy
Bentham en kwam overeen met de nieuwe betekenis die het woord Code kreeg in de 18e

eeuw. Voorheen was “codex” steeds een al dan niet systematisch geordende verzameling
geweest van bestaande wetten of andere rechtsregels, maar geen wijzigend werk. Nieuw recht,
precies omdat het niet allesomvattend was, kreeg andere benamingen (Decreet, Edict,
Ordonnance, Statute).

De codificatie was enerzijds een verdere stap in de nationale eenmaking van het recht, met als
keerzijde juist de aantasting van de relatieve eenheid van het ius commune. De codificatie was
verder ook een bijna noodzakelijk gevolg van de ideologie van de Trias politica (scheiding
der machten). Zij vond plaats in omzeggens alle landen van de romaans-germaanse subtraditie
van de Westerse rechtstraditie, zij het in sommige pas veel later (van Frankrijk 1804 tot
Hongarije pas na W.O. II) (er zijn enkele kleine uitzonderingen, zoals bv. San Marino, alsook
de zgn. gemengde rechtsstelsels zoals Schotland en Zuid-Afrika).

Ook de mate waarin de codificatie alle recht vervangt, is wisselend. Waar dit gebeurt (bv.
onder Napoleon) is dit mede uitdrukking van de ideologie dat alle recht uitgaat van de
natie(staat). De – antihistorische – idee dat alle vorige recht kan worden afgeschaft “en bloc”
is vreemd aan het Anglo-Amerikaanse recht, aan het Scandinavische recht, en aan gemengde
stelsels als het Schotse en Zuid-Afrikaanse recht, die o.m. om die reden geen codificatie in de
huidige betekenis van het woord kennen (zie bv. de bespreking van de Civil Code van
Californië in het hoofdstuk over de VS) en elk als aparte subtradities van de Westerse traditie
zullen worden besproken. In de Oost-Europese landen is deze antihistorische idee door het
communisme niet alleen op het recht, maar op alle maatschappelijke verhoudingen
uitgeprobeerd (met de catastrofale gevolgen van dien). In het vuur van de Franse revolutie
leidde ze zelfs tot de idee van een recht zonder juristen (codificatie zou de juristen overbodig
maken ....); vandaag zijn het ten dele juristen die radicale antihistorische ideeën proberen door
te drukken (bv. in het hedendaagse familierecht).

                                                  
212 Het begrip “systeem” zou overigens uit de biologie komen.
213 terwijl de rechtsgeschiedenis, rechtssociologie en rechtseconomie allicht juist de enige
“rechtswetenschappen” zijn ...
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De codificatie-idee was historisch het product van het 18e-eeuwse rationalisme, maar werd
getemperd door de romantiek (blijvende erkenning van de gewoonte, ook tijdelijk
tegenhouden van de codificatie in bv. Duitsland (historische Schule, zie verder)). Ook de
inhoud van de Codes was sterk beïnvloed door de rationalistische rechtswetenschap. En
tenslotte zijn juristen na de codificatie de wetgeving vaak gaan interpreteren en
systematiseren in het licht van de voor de code bestaande rechtswetenschap; zij ontwikkelden
opnieuw een “système d’application” waarvan de categorieën uit het Romeinse ius commune
en/of het natuurrecht kwamen (zie de bespreking van dit “derde leven” van het Romeins recht
o.m. bij Duitsland).

2.1.2.5.  Rol van de rechter

Codificatie was de ene zijde van de ideologie uitgedrukt in de Trias politica, de opvatting
over de rechter een andere zijde.

In tegenstelling tot de rechters van het common law zijn de continentale rechters geen
personen, maar organen van een overheidsinstelling. Ze geven geen “persoonlijke” opinies
weer, en dat blijkt in de stijl van de arresten; de rechters zijn min of meer anoniem, wanneer
ze als college zetelen geven ze geen individuele “concurring” of “dissenting opinions” weer.
Het zijn ambtenaren, in veruit de meeste gevallen jong benoemd na een opleiding tot rechter,
en die aldus toetreden tot een carrière waarin ze promotie kunnen maken in de hiërarchie van
de rechterlijke orde.

Naast de rechters organiseert de overheid in continentale landen een “openbaar Ministerie”
(dat als dusdanig niet bestaat in Anglo-Amerikaanse rechtsstelsels). I.t.t. bv. Anglo-
Amerikaanse landen heeft dit niet enkel de rol van vervolgende instantie in strafzaken (public
prosecutor), maar ook tussenkomst en adviesverlening ter bescherming van het “algemeen
belang” in vele burgerlijke, sociale en administratieve geschillen. Het openbaar ministerie
heeft vaak een hybried statuut tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht.

De rol van de rechter is na de Trias politica en de codificatie gereduceerd tot een “bouche de
la loi”, de rol van een “iudex” die enkel maar de feiten moet kwalificeren onder de regel, in
plaats van die van een “praetor” (de rechters van de hoogste rechtscolleges hebben zich in de
loop van de 19e en vooral 20e eeuw evenwel terug de rol van praetor toegeëigend, zeker
wanneer ze bevoegd zijn tot grondwettigheidstoetsing; aparte grondwettelijke hoven zijn er
overigens juist vooral daar gekomen waar de rechters van het hoogste rechtscollege
vasthielden aan hun traditionele rol van bouche de la loi; meer in het algemeen houden de
hoogste rechters zich zoals de praetor in beginsel enkel bezig met “rechtsvragen” en geen
feitelijke vragen).

Het is ook de doctrine van de scheiding der machten die geleid heeft tot het verbod aan de
rechter om bindende kracht toe te kennen aan precedenten. In een eerste fase werd deze
scheiding strikt toegepast: in verschillende landen werd voorgeschreven dat bij
onduidelijkheid van de wet, de rechter verplicht was uitleg te vragen aan de wetgever (“référé
législatif”, bv. Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk); het Hof van cassatie is in zekere zin de
instelling aan wie die bevoegdheid werd gedelegeerd (oorspronkelijk was het een orgaan van
de wetgevende macht). De rechters hebben zich vanzelfsprekend hun natuurlijke bevoegdheid
tot uitleg van het recht terug toege-eigend. Maar aan het beeld dat zij dat niet doen hebben ze
lang vastgehouden. In de heersende ideologie was en bleef de rechter enkel een wetstoepasser.
Zijn oordeel zou slechts een syllogisme zijn, waarvan de maior in de wet te vinden is en de
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minor bestond uit zijn vaststelling van de feiten; de enige andere intellectuele activiteit die dit
syllogisme inhield was de “subsumptie” van de vastgestelde feiten onder de regel. Maar het
spreekt voor ons nu wel vanzelf dat de betekenis van de wetsartikelen grondig gewijzigd is
door de interpretatie die rechters er in de loop der jaren aan hebben gegeven ....

2.1.2.6.  Het recht als systeem

Het recht krijgt doorheen al deze ontwikkelingen (op staatkundig vlak, op vlak van
fundamentele vrijheden en liberalisering, op rechtswetenschappelijk vlak, op vlak van
codificatie) zijn moderne continentale vorm als een rechtssysteem van normen en begrippen,
met typische kenmerken zoals we die in de meeste inleidingen tot het recht vinden:
- een rechtsbronnenleer die als formele bron enkel de wet erkent (met veelal een hiërarchie
van normen) en subsidiair de gewoonte;
- een ideologie van de volledigheid van de rechtsorde, rechtsorde die gezien wordt als een
(statisch) systeem; dit is het tegengestelde van een rechtsopvatting die de nadruk legt op het
proces-karakter van het recht, als een proces voor het oplossen van problemen; het recht als
“rechtsorde” zien legt de nadruk op de gevestigde regels en instellingen, die doorheen de
toepassing van die regels worden verwerkelijkt; het benadrukt de inhoud van de regels veeleer
dan de processen die in het recht plaatsvinden;
- een leer van de interpretatiemethoden (letterlijke, wetshistorische, rechtshistorische,
systematische, teleologische, sociologische, evolutieve);
- een sterke nadruk op het deductief denken, met als gevolg de genoemde syllogistische
opvatting van het rechterlijk oordeel;
- de formulering van rechtsregels in abstracte vorm, als een propositie die aan een of meer
rechtsfeiten een bepaald rechtsgevolg toekent; en met een begrippenapparaat waarmee de
rechtsfeiten worden ingedeeld in categorieën;
- een recht ingedeeld in rechtstakken, met de indeling in privaat- en publiekrecht als
basisindeling (met de metafoor van de “horizontale” private verhoudingen tgo. De “vertikale”
publiekrechtelijke verhoudingen); binnen het privaatrecht een onderscheid tussen de
rechtsverhoudingen buiten de handel (staat en bekwaamheid, d.i. het personen- en
familierecht) en rechtsverhoudingen binnen de handel (vermogensrecht). Het procesrecht
begint zich tot een eigen rechtstak te ontwikkelen (niet louter meer als een hulpmiddel van het
materiële subjectieve recht) (zie de bespreking bij Duitsland);
- begrippen als “objectief recht” en “subjectief recht”;
- tot ver in de 20e eeuw de overtuiging dat de methoden en beginselen van het burgerlijk recht
(ius civile) het model zijn voor de andere rechtstakken, met daartegenover dan
tegenstromingen die proberen de “autonomie” van allerlei andere rechtstakken te
benadrukken (in plaats van in te werken op de beginselen van het burgerlijk recht);
- met een aparte rol voor de verschillende juridische beroepen die als sterk verschillend
worden gezien (niet als varianten van het ene juridische beroep zoals veeleer het geval is in
bv. de VS) (verandering van een juridisch beroep naar een ander komt in continentale stelsels
dan ook minder vaak voor); in de meeste landen ook een apart (d.i. “Latijns”) notariaat.

2.1.2.7.  Ontwikkelingen in het strafrecht

In de loop van de 19e eeuw evolueerde de strafrechtswetenschap van de klassieke naar de zgn. neo-klassieke
school, waarin de vrije wil van de dader nog steeds het uitgangspunt bleef, maar de morele functie van het
strafrecht meer werd benadrukt (de straf als een vergelding of moreel herstel, en niet meer alleen als preventie).
De rechter kreeg terug een zekere vrijheid van straftoemeting.
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In de 20e eeuw zou de strafrechtsheorie terug meer de nadruk leggen op de preventieve functie, of juister nog op
de beveiligingsfunctie van het strafrecht, gepaard aan een geloof in de verbeterbaarheid van de mens en een ten
dele deterministische opvatting (in tegenstelling tot het sterke geloof in de vrije wil voordien).

2.1.3.  Specifiek de twintigste eeuw.

2.1.3.1.  Ontwikkelingen in de rechtswetenschap

In de rechtswetenschap zien we ook op het continent opkomst van stromingen die tegen de
klassieke rechtswetenschap ingaan: Interessenjurisprudenz, Freirechtsschule, sociological
jurisprudence, legal realism; toenemende aandacht voor de rol van de rechter (gepaard met
toenemende rol van diezelfde rechter door de onmacht van de wetgever om nog alles te
regelen op de steeds meer domeinen waarin de overheid tussenkomt).

De klassieke natuurwetenschap verliest zijn paradigmatische betekenis voor de
rechtswetenschap; het model van de linguïstiek wordt omzeggens het belangrijkste
wetenschapsmodel (de verschillende stromingen in de linguïstiek hebben geleid tot
verschillende stromingen in de rechtswetenschap). Het rechtssysteem wordt gezien als een
soort taalsysteem. Overigens vindt zowel in rechts- als natuurwetenschap het
onzekerheidsbeginsel (Heisenberg) ingang: door naar het studie-object te kijken, verander je
het al; dit gaat in tegen de “moderne”  opvatting die juist van de scheiding subject-object
uitging. Toegepast in het recht: doordat de rechter een wet gaat toepassen, verandert hij steeds
in zekere mate het recht; doordat een auteur een probleem gaat bespreken, voegt hij reeds iets
toe aan het recht. Ook rechterlijke uitspraken en doctrine zijn dus “formanten” van het
recht214. De wetgeving verliest daardoor zijn bijna exclusieve plaats in de rechtsbronnenleer.
Het recht wordt terug meer een “hermeneutiek”, een kunst van de interpretatie, waarbij men
inziet dat interpretatie  niet gebeurd door een scheiding tussen subject en object, maar een
fusie van de beide horizonten; de interpretatie gebeurt vanuit een bepaald Vorverständnis215.
In de filosofie speelt het begrip “discours” een belangrijke rol, een taal waarvan het subject
geen meester is, maar aan deelneemt; ook het recht wordt meer zo begrepen, inbegrepen de
wetgeving. De wetgeving is niet langer meer het bevelende subject, en de wet is een element
geworden in een steeds voortdurende discussie, een element waarmee de discussie wordt
verdergezet en niet afgesloten216. In die opvatting wint de traditie van het ius civile terug aan
belang.

De gewijzigde opvatting van de rechter als rechtsvormer vindt mooi uitdrukking in art. 1 van
het Zwitserse ZGB (1912). Waar de Code civil de rechter verbiedt om recht te vormen, en
hem enkel in welbepaalde gevallen de vrijheid geeft om naar billijkheid te oordelen, geeft art.
1 hem de opdracht om bij het ontbreken van een rechtsregel die rechtsregel eerst zelf op te
stellen vooraleer hem toe te passen, en verbiedt art.1 hem dus om “naar billijkheid” te
oordelen in de zin van een oordeel dat enkel voor die ene zaak kan gelden en niet
generaliseerbaar is.

                                                  
214 De term “formanten” komt van R. SACCO en is gehaald uit de linguïstiek.
215 Hiermee alludeer ik op de hermeneutische filosofie van Gadamer (1900-2002) – o.a. Wahrheit und Methode -,
die de Duitse rechtsleer sterk heeft beïnvloed (Tübinger schule, o.a. Jozef ESSER, Vorverständnis und
Methodenwahl). Dit gaat radicaal in tegen de “moderne” hermeneutiek die de uitschakeling van vooroordelen
juist als de belangrijkste voorwaarde voor het verstaan zag.
216 Vgl. P. GLENN, Legal traditions of the world, p. 143 met verwijzing naar ATIAS, Epistémologie juridique
(1985), en naar Ph. REMY, “Eloge de l’exégèse” (1982).
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2.1.3.2.  Ontwikkelingen in de politiek en de weerslag daarvan op de burgerlijke
maatschappij:

De ontwikkeling naar algemeen (en gelijkwaardig) stemrecht werd hoger al aangestipt.

De twintigste eeuw is verder zoals gezegd vooral getekend door de grote Europese
burgeroorlog, die eigenlijk plaatsvond van 1917 tot 1945 (en nadien afzwakte tot “koude”
oorlog): meer dan ooit tevoren was de oorlog een oorlog tussen ideologische stromingen (veel
meer dan tussen naties): het communistische totalitarisme, het nationaal-socialistische
totalitarisme en de liberale democratie. In de totalitaire regimes werd alle recht onderworpen
aan het “algemeen belang” (zo was onder het socialisme in zekere zin alle recht publiekrecht).
Het totalitarisme kon ontstaan doordat de industriële revolutie de staat de technische middelen
had gegeven om de macht verregaand te centraliseren.

Verder zien we ook in West-Europa eerst een duidelijke toename van de overheidsinmenging
in de economie, zowel regulerend als door middel van rechtstreekse deelname. Deze laatste
wordt naar het einde van de 20e eeuw toe drastisch afgebouwd, de regulering daarentegen
verandert wel maar neemt zeker niet af. Er vindt zoals gezegd een verregaande juridisering
plaats van het hele maatschappelijk leven, van alles wat traditioneel de verantwoordelijkheid
was van de burgerlijke maatschappij. In een eerste fase was dit eerder uitdrukking van het
belang van het middenveld (vakbonden, verenigingen, enz.) die er zelf naar streefden drager
van rechten en plichten te zijn. Naar het einde van de 20e eeuw hing dit echter veeleer samen
met de commercialisering en individualisering van vele maatschappelijke verhoudingen.
Aldus bv. wordt de sport gecommercialiseerd, het onderwijs, e.d.m., en wordt ook het
familierecht veelmeer dan vroeger gecontractualiseerd, d.i. aan soortgelijke regels
onderworpen als de markt.

Het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht komt daardoor sterk onder druk te staan:
- Er vindt inhoudelijk een “socialisering” van het privaatrecht plaats217. Maar ook los daarvan
is het privaatrecht in de 20e eeuw veel meer overspoeld door overheidsinmenging, in de vorm
van dwingend recht, en in de vorm van grondwettigheidstoetsing (invasie van de
grondrechten in het privaatrecht)218.
- Anderzijds gaat de overheid in de laatste decennia van de 20e eeuw ook meer
privaatrechtelijke instrumenten gebruiken in plaats van eenzijdige administratieve regulering
(voordien was dat ook reeds het geval, maar dan omzeggens alleen in de gevallen waarin de
overheid zelf als economische actor ging optreden, niet in haar rol als regulerende instantie).

Ook het statelijk monopolie op de rechtspraak komt onder druk te staan, door toenemend
belang van niet-statelijke rechtscolleges, onder meer handelarbitrage en andere vormen van
alternatieve geschillenbeslechting. De facto schept de handelswereld ook nieuwe rechtsregels
(zodat ook het wetgevingsmonopolie van de overheid ten dele ondergraven wordt), en is er al
sprake van een nieuwe “lex mercatoria”. Anderzijds is het handelsrecht als autonome
rechtstak stilaan opgeslorpt door het burgerlijk recht, dat omgekeerd inhoudelijk sterker door
het handelsrecht is beïnvloed.

                                                  
217 Zie bv. reeds de bepaling in de GW van de Weimar Republik : Eigentum verpflichtet (eigendom schept ook
verplichtingen).
218 Het privaatrecht wordt “gedeconstitutionaliseerd” in de zin dat de basisbeginselen van het B.W. hun quasi-
constitutionele status verliezen, en “geconstitutionaliseerd” in die zin dat het privaatrecht ondergeschikt wordt
gemaakt aan nieuwe constitutionele bepalingen (i.h.b. grondrechten).
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De juristen als beroep ontwikkelen nieuwe methoden om het terrein dat ze aan de politiek
verloren te herwinnen. Het is ook mede in dit licht dat we de verderschrijdende
constitutionalisering (d.i. onttrekken van materies aan de bevoegdheid van de wetgever),
moeten zien, de toenemende grondwettigheidstoetsing, en de herleving van een nieuw, totaal
geseculariseerd, natuurrecht in de vorm van de “rechten van de mens” (zie reeds hierboven).
Inhoudelijk zijn deze ontwikkelingen evenwel gekaapt door radicale ideologieën. Het
resultaat van deze ontwikkelingen is ook:
- een versnippering van de regelgevende bevoegdheid over meerdere niveau’s en instellingen;
- een toenemend democratisch deficit (onmogelijkheid voor het volk om via zijn
vertegenwoordigers de regels te veranderen, aangezien ze in  toenemende mate onttrokken
zijn aan wijziging door nationale of regionale volksvertegenwoordiging).


