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WOORD VOORAF 

 

BRUNO DEBAENST 

 

 

  



 

 

Dit boek vormt de schriftelijke neerslag van een studiedag op 29 augustus 2014 te Gent, waarbij een aantal 

historici, rechthistorici en juristen samen gekomen zijn om elk vanuit hun specialisme een blik te werpen 

op het Belgisch recht tijdens de ‘Belle Epoque’ (de periode tussen ruwweg 1870 en het uitbreken van de 

Eerste Wereldoorlog in 1914). Elk van de bijdragen kan afzonderlijk gelezen worden, maar er zijn ook een 

paar klusters van complementaire teksten, rondom belangrijke figuren, zoals François Laurent en Edmond 

Picard, of rechtstakken, zoals het volkenrecht en het strafrecht. Samen vormen de bijdragen een 

bontgekleurde mozaïek, die een aantal schakeringen van het Belgisch recht tijdens die fascinerende periode 

belicht. 

 

De studiedag werd georganiseerd binnen de schoot van het Gentse Rechtshistorisch Instituut, waar ik sinds 

1 oktober 2005 achtereenvolgens als assistent, doctor-assistent, postdoctoraal onderzoeker bij het FWO en 

gastprofessor, deel van mocht uitmaken. Terugblikkend op het voorbije decennium kan ik twee krachtlijnen 

ontwaren.  

 

Allereerst is er de grote dynamiek van ons Instituut, onder de stuwende kracht van het complementaire duo 

Dirk Heirbaut en Georges Martyn. Hiervan getuigen niet alleen de talloze studiedagen en publicaties, maar 

ook de omvang van het Instituut, dat in de loop van de jaren exponentieel toegenomen is. Zo is het aantal 

vaste medewerkers meer dan verdubbeld en kan het Instituut ondertussen ook een beroep doen op een grote 

schare vrijwillige medewerkers. Te vermelden zijn ook de vele buitenlandse collega’s, zoals Heikki 

Pihlajamäki, Merike Restikivi of Laurens Winkel, die ons voor langere tijd kwamen vervoegen.  

 

Ten tweede is er de goede sfeer die er in het Instituut heerst. De spreuk ‘Daar alleen kan liefde wonen, daar 

alleen is het leven goed, waar men stil en ongedwongen, alles voor elkander doet’, is hier immers onverkort 

van toepassing. Het Instituut, als wetenschappelijke familie, waar de ouden kwaken en de jongen piepen, 

waar eeuwige broederbanden gesmeed worden en lief en leed met elkaar gedeeld. Een warm nest, als 

broedkamer van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. 

 

De studiedag is hiervan getuige: na de voorstelling van het idee op de instituutsvergadering van januari 

2014, werd er onmiddellijk collectief de schouders onder gezet, via de logistieke ondersteuning vanuit het 

secretariaat door Karin Pensaert en via de deelname van maar liefst zeven leden van ons Instituut: Dirk, 

Frederik, Sebastiaan, Maarten, Stefan, Bart en mezelf. Moge dit boek dan ook een illustratie zijn van de 

‘Belle Epoque’ van ons fiere Gentse Rechtshistorisch Instituut. 

 

 
 



 

 

Het Gentse Rechtshistorisch Instituut anno 2014  

Foto genomen na de Instituutsvergadering van 9 september 2014, voor de doctoraatsverdediging van 

Sebastiaan Vandenbogaerde. 

Staand, van links naar rechts: Matthias Van der Haegen, Dirk Heirbaut, Frederik Dhondt, Sebastiaan 

Vandenbogaerde, Marlies Eggermont, Amélie Verfaillie, Bruno Debaenst en Heikki Pihlajamäki. 

Zittend, van links naar rechts: Georges Martyn, Karin Pensaert, Stefan Huygebaert en Maarten 

Vankeersbilck. 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

HET BELGISCH RECHT IN DE ‘BELLE EPOQUE’: EEN 

‘BELLE EPOQUE’ VAN HET BELGISCH RECHT? 

 

BRUNO DEBAENST 
 

 



 

 

  

1. Inleiding 

 

Met de ‘Belle Epoque’ wordt de periode van 1870 tot 1914 aangeduid. De term dateert van na de Eerste 

Wereldoorlog, toen men met enige weemoed terugkeek naar de vooroorlogse periode met haar aanstekelijk 

ongebreideld vooruitgangsoptimisme, geschraagd door een plejade aan nieuwe ontdekkingen en 

baanbrekende ontwikkelingen op tal van gebieden. Zo bracht de Tweede Industriële Revolutie nieuwe 

technologieën zoals de verbrandingsmotor, de automobiel, de fiets, de elektriciteit, het vliegtuig, de 

telegraaf, de telefoon, de fotografie en de film. Op cultureel vlak waren er nieuwe kunststromingen zoals 

het impressionisme en de art nouveau. Op politiek vlak heerste er vrede tussen de grote Europese 

mogendheden, die elkaar via allianties in evenwicht hielden en voor het overige vooral bezigwaren met het 

binnenrijven van nieuwe kolonies in Afrika en Azië. 

 

De vraag rijst of de Belle Epoque ook als een bloeiperiode van het Belgisch recht beschouwd kan worden. 

In de enge zin herleidt deze vraag zich naar de directe invloed van de Belle Epoque op het Belgisch recht. 

Anders gesteld: in hoeverre en op welke manier kunnen we de specifieke maatschappelijke ontwikkelingen 

en kenmerken van deze periode weerspiegeld zien in de Belgische rechtscultuur? Daarnaast is er nog een 

andere, bredere interpretatie mogelijk, waarbij de periode 1870-1914 an sich als een bloeiperiode in de 

Belgische rechtscultuur beschouwd kan worden. Daarbij kan vooral gedacht worden aan de grote Belgische 

juristen van dat ogenblik, die niet alleen de Belgische rechtscultuur naar een hoger niveau tilden, maar ook 

internationaal grote uitstraling genoten, zoals François Laurent, Ernest Nys, de gebroeders Rolin, Adolphe 

Prins en last but not least, Edmond Picard.  

 

2. Directe invloed van de Belle Epoque op de Belgische rechtscultuur 

 

Om te beginnen kan hier het ontstaan van de sociale wetgeving vermeld worden. De ongebreidelde 

industrialisatie bracht niet alleen zegeningen met zich mee. De arbeiders, met inbegrip van vrouwen en 

kinderen, moesten lange uren werken, in harde, ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden, tegen een 

erg schamel loon. De uitspraak van Karl Marx dat België een paradijs voor kapitalisten was, was niet 

zomaar uit de lucht gegrepen. In 1873 brak bovendien een economische crisis uit, die zorgde voor een 

neerwaartse spiraal van de lonen en voor hoge werkloosheid. De uitzichtloze economische situatie leidde in 

1886 tot zware onlusten in het industriële Zuiden, die het land op zijn grondvesten deden daveren. Enkel 

een militaire ingreep, onder leiding van generaal Vandersmissen, kon de gemoederen bedaren. De regering 

kon niet zomaar lijdzaam toezien en voelde zich genoodzaakt om in te grijpen. Er werd een Commissie van 

Arbeid opgericht, die voorstellen voor ‘sociale wetgeving’ moest uitwerken. Deze inspanningen wierpen 

vrucht af en vanaf 1886 werden de eerste ‘sociale’ wetten gestemd, om de ergste misbruiken de wereld uit 

te helpen. De vraag rees al vlug naar het karakter van deze nieuwe wetgeving en hoe deze zich verhield ten 

opzichte van het publiek recht en het burgerlijk recht. In zijn bijdrage gaat Jo Deferme dieper in op deze 

problematiek. Hij bestudeert hoe de politici van diverse strekkingen (katholieken, socialisten en liberalen) 

omgingen met de nieuwe notie van ‘sociaal recht’, aan de hand van twee casussen: de wet op de 

arbeidsovereenkomst van 1900 en de wet op de arbeidsongevallen van 1903. Uit zijn betoog blijkt dat de 

meeste politici ernstig worstelden met de vraag of deze nieuwe wetgeving een nieuwe categorie in het recht 

deden ontstaan. Hierbij bestonden grote verschillen tussen de verschillende politieke strekkingen, waarbij 

de visie op het al dan niet bestaan van een nieuwe rechtstak ‘gepolitiseerd’ was: de socialisten 



 

 

beschouwden het als een nieuw, ‘sociaal recht’, terwijl de liberalen de omvang en impact van de sociale 

wetgeving minimaliseerden. De katholieken bevonden zich ergens tussenin en pleitten voor een geleidelijke 

aanpassing van het recht.  

 

Niet alleen in het parlement werd geijverd voor een verbetering van het lot van de arbeiders. In 1884 

lanceerde Charles-Xavier Sainctelette een nieuwe theorie, ‘de la responsabilité et de la garantie’, die onder 

andere een verbetering van de processuele positie van slachtoffers van arbeidsongevallen impliceerde. 

Volgens de nieuwe theorie hadden de werkgevers een contractuele verplichting om de veiligheid van hun 

werknemers te waarborgen. Wanneer zich een arbeidsongeval voordeed, moesten zij het bewijs leveren dat 

zij er alles aan gedaan hadden om het ongeval te voorkomen. Bij gebreke aan dit bewijs, moesten zij hun 

werknemer en/of diens nabestaanden een schadevergoeding betalen. In de praktijk kwam dit neer op een 

omkering van bewijslast: volgens de vigerende regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid moest 

het slachtoffer namelijk het moeilijke bewijs leveren dat zijn werkgever een fout begaan had, die geleid had 

tot het arbeidsongeval. In mijn bijdrage ga ik dieper in op de positie van Sainctelette binnen de toenmalige 

doctrine, aan de hand van een grondige analyse van zijn studie uit 1884. Een eerste vaststelling is dat 

Sainctelette grote kritiek had op de (toen) dominante exegetische school, die hij omschrijft als “la fâcheuse 

école du texte”. Hij verweet hen wereldvreemdheid, door veel te theoretisch te zijn en al te ver te staan van 

de realiteit. Een andere kritiek van Sainctelette was hun overdreven fixatie op de wet, die zij te letterlijk 

namen, waardoor een “despotisme du texte” ontstond. Voor Sainctelette was het duidelijk: in plaats van 

alles via de wet te willen regelen, moesten de lacunes opgevuld worden via een interpretatie van de wet 

door de rechtspraak. Hierbij had hij ‘actieve rechters’ voor ogen, naar Engels voorbeeld. Deze benadering 

kan volgens mij omschreven worden als het ‘Belgisch rechtsrealisme’, waartoe bijvoorbeeld ook Edmond 

Picard gerekend kan worden. Deze Belgische rechtsrealisten vertrokken, zoals de term laat vermoeden, 

vanuit de realiteit. Ze waren van mening dat het recht zich moest aanpassen aan de groeiende noden van de 

maatschappij, en niet omgekeerd. Zij werden daarbij gedreven door een grote maatschappelijke 

betrokkenheid. Binnen het ruimere perspectief van de ontwikkeling van de Belgisch-Franse rechtsleer 

kunnen zij als missing link beschouwd worden tussen de exegetische school en de wetenschappelijke 

school, die vanaf 1900 opgang zou maken in Frankrijk, met leidende figuren als François Gény en 

Raymond Saleilles.  

 

De specifieke Zeitgeist van de Belle Epoque liet nog meer sporen na in het recht, waarbij allereerst het 

strafrecht vermeld kan worden. De opkomst van de positivistische wetenschappen (fysiologie, 

antropologie, psychiatrie, sociologie, …) leidde tot de vaststelling dat niet alle criminelen als rationeel 

denkende wezens beschouwd konden worden (= het klassieke strafrechtsdenken) en dat er ook criminelen 

waren die tot de misdaad gepredestineerd waren – ‘l’uomo criminale’ van Lombroso – waartegen de 

maatschappij beschermd moest worden. Maarten Vankeersbilck gaat dieper in op deze problematiek, 

waarbij hij onder andere aandacht heeft voor een aantal belangrijke wetgevende innovaties, zoals de wet op 

de voorwaardelijke invrijheidsstelling van 1888, de wet op de landloperij en bedelarij van 1891, de wet op 

de kinderbescherming van 1912 en de wet tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en 

gewoontemisdadigers van 1930. 

 

Complementair daarmee is de bijdrage van Guy Schrans, die in een narratieve stijl verhaalt over de 

openingsrede uit 1896 van de Vlaamse Conferentie van de Balie van Gent, uitgesproken door Arthur 

Buysse. Hij baseert zich voor zijn bijdrage op een fragment uit het lijvige dagboek van Louis D., die in 

1894 ondervoorzitter werd van de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Schrans begint met een 

gedetailleerde beschrijving van de beau monde die aanwezig was op de openingszitting. Daarna gaat hij 



 

 

dieper in op de inhoud van de rede van Buysse, die handelde over de verhouding tussen de anarchisten en 

de strafwet, toentertijd een bijzonder actueel onderwerp. Buysse’s rede (gepubliceerd in 1897 op 31 

bladzijden) valt uiteen in drie delen. In het eerste deel behandelt hij het onderscheid tussen anarchisten en 

socialisten. Het tweede deel gaat over de anarchisten “door de daad”, die het anarchisme gebruikten als 

dekmantel “voor hunne moorderijen”. In het derde en laatste deel tenslotte spreekt hij over het anarchisme 

als “sociale ziekte”. In zijn analyse merkt Schrans op dat Buysse’s gedachtengoed zich duidelijk situeert in 

de leer van het sociaal verweer, zoals ontwikkeld door Ferri en Prins.  

 

3. Een bloeiperiode an sich van de Belgische rechtscultuur 

 

Het rijtje ‘grote Belgische juristen van de Belle Epoque’ kan geopend worden door François Laurent, de 

Gentse hoogleraar die ooit door Dirk Heirbaut omschreven werd als de grootste Belgische jurist van de 

hedendaagse tijd.
1
 De enige, terechte bedenking daarbij is de vraag of deze grote rechtsgeleerde überhaupt 

wel tot de Belle Epoque gerekend kan worden, aangezien zijn leven zich voornamelijk daarvoor afgespeeld 

heeft – hij leefde van 1810 tot 1887. Daartegen kan ingebracht worden dat zijn voornaamste werken 

gepubliceerd werden op het eind van zijn leven – en op die manier dus binnen het vooropgestelde 

tijdsbestek vallen. Heirbaut geeft evenwel nog andere, meer fundamentele redenen om Laurent als een 

rechtsgeleerde van de Belle Epoque te beschouwen. Zo probeert hij te weerleggen dat Laurent zomaar bij 

de exegetische school ondergebracht kan worden, de dominante stroming gedurende het merendeel van de 

negentiende eeuw. Volgens hem respecteerde Laurent weliswaar de primauteit van de wetgever, maar dan 

als legist en niet als exegeet. Ook voorzag hij een belangrijke rol voor de professoren en gebruikte hij in 

zijn werken rechtspraak bij de vleet. Laurent had verder ook veel aandacht voor rechtsvergelijking, 

internationaal privaatrecht en maatschappelijke problemen, wat hem een erg eigentijdse look gaf. Dit is een 

mogelijke verklaring waarom zijn Principes de droit civil ook na zijn dood nog zoveel succes kenden. Wat 

niet betwist kan worden, is dat Laurent op veel vlakken zijn tijd ver vooruit was. Het volstaat om er zijn 

Avant-projet op na te slaan, om te zien dat hij bijzonder progressieve stellingen innam ten aanzien van een 

aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld vrouwenrechten. Heirbaut besluit dat Laurent door dit alles dus 

zeker zijn plaats bij de grote figuren van de Belgische Belle Epoque verdiend heeft.  

 

Dat is ook de mening van Frederik Dhondt, die dieper ingaat op de rol van François Laurent en diens 

leerling Ernest Nys als ‘historiografen van het Volkenrecht’. Dhondt, zelf een begeesterd historicus van het 

volkenrecht, gaat in zijn bijdrage uit intellectuele nieuwsgierigheid na wat die twee grote heren over zijn 

vakgebied, de volkenrechtsgeschiedenis, geschreven hebben. Hij komt tot de vaststelling dat beide 

Belgische juristen dringend aan rehabilitatie toe zijn. Hun talrijke publicaties, die dankzij de digitale 

ontsluiting zomaar voor het rapen liggen, bieden immers een schat aan rechtshistorische informatie, die 

volgens Dhondt over de grenzen van tijd en ruimte heen nog steeds een onuitputbare bron van inspiratie 

vormen. Hij besluit hierop dat België voor de uitbouw van het volkenrecht als historisch en juridisch veld 

in de Belle Epoque zonder meer een sleutelrol gespeeld heeft. 

 

                                                           
1 Aldus Dirk Heirbaut in een artikel uit 2008. D. HEIRBAUT en M. STORME, De Belgische rechtstraditie: van een lang zoeken naar 

onafhankelijkheid naar een verlangen van afhankelijkheid, TPR 2008, 979-1041; In een artikel in de Juristenkrant uit 2009 openbaarde Dirk 
Heirbaut nochtans wel nog zijn voorkeur voor Filips Wielant in de verkiezing van grootste Belgische jurist. De juristenkrant 27 november 

2009. De kandidatuur van François Laurent als grootste Belgische jurist werd toen verdedigd door Geneviève Boliau. Zie De Juristenkrant 

15 oktober 2009.  



 

 

In de bijdrage van Tom Ruys komt het internationaal recht eveneens aan bod, maar dan vanuit de 

invalshoek van het geslacht Rolin en hun rol in het ontstaan van het moderne internationaal recht. Hij 

begint met een korte schets van de familie, die heel wat prominente figuren voortbracht zoals stamvader 

Hyppolite Rolin (1804-1888), Gustave Rolin-Jaequemyns (1835-1902), baron Albéric Rolin (1843-1937), 

baron Edouard Rolin (1863-1936) en Henri Rolin (1891-1973). Voor ons verhaal zijn Albéric en vooral 

Gustave Rolin-Jaequemyns van belang. Laatstgenoemde stond immers in 1869 samen met de Brit John 

Westlake en de Nederlander Tobias Asser aan de wieg van het Revue de droit international et de législation 

comparée, het eerste internationaalrechtelijke tijdschrift. Enkele jaren later leidde dit internationaal 

initiatief tot de oprichting in het Gentse stadhuis van het Institut de Droit International, dat in 1904 de 

prestigieuze Nobelprijs voor de vrede in de wacht sleepte. Op die manier was Gustave Rolin-Jaequemyns 

volgens Koskenniemi een sleutelfiguur in het ontstaan van het moderne internationaal recht. 

 

Alle hierboven reeds vermelde Belgische juristen mogen dan wel elk op hun manier hun belang gehad 

hebben in de door ons bestudeerde periode, maar dé belichaming van de Belgische Belle Epoque is 

evenwel zonder enige twijfel de Brusselse advocaat, rechtsgeleerde, politicus en mecenas Edmond Picard 

(1836-1924). Deze enigszins enigmatische figuur werd een aantal jaren geleden reeds uitvoerig bestudeerd 

door Bart Coppein, die er een proefschrift aan wijdde. Ondanks het feit dat zijn onderzoek overal erkend 

werd als baanbrekend, beklemtoont Coppein zelf dat er nog veel blinde vlekken overblijven. In zijn 

bijdrage belicht hij daarom de academische carrière van Edmond Picard. Of misschien beter, zijn gefaalde 

academische carrière. Het zag er oorspronkelijk nochtans rooskleurig uit. Picard studeerde op 14 april 1860 

af als doctor in de rechten met de grootste onderscheiding. Vier jaar later, op 21 mei 1864, verdedigde hij 

succesvol zijn aggregatieproefschrift Essai sur la certitude dans le droit naturel, waardoor hij in 

aanmerking kwam voor een professoraat. Aangezien er op dat ogenblik niet onmiddellijk uitzicht was op 

een vacature, legde hij zich ondertussen toe op zijn bloeiende advocatenpraktijk. Om in de academische 

running te blijven schreef Picard in die periode wel een aantal traktaten. In 1875 leek het dan eindelijk 

zover, toen de leerstoel strafrecht van Adolphe Roussel aan de ULB vrij kwam. Tot grote verbijstering en 

frustratie van Picard ging de stoel evenwel naar Charles Graux, die niet eens over een aggregatiediploma 

beschikte. De reactie van Picard sprak boekdelen: hij stuurde zijn aggregatiediploma terug naar de ULB en 

vroeg bij het vijftigjarig bestaan van de ULB in 1884 ook om zijn naam te laten schrappen in de lijst van de 

geaggregeerden, met vermelding van de reden waarom. Het is duidelijk dat de academische afwijzing een 

persoonlijk trauma betekende voor Picard, maar evenzeer is duidelijk dat deze jammerlijke gebeurtenis 

retrospectief een zegen voor de Belgische rechtscultuur gebleken is: in plaats van langzaam te fossiliseren 

aan de universiteit, ontwikkelde Picard een onvoorstelbare dynamiek om zijn gekwetste ego te sussen. Om 

te beginnen startte hij in 1878 de Pandectes Belges, die zou uitgroeien tot de monumentale reeks die nog 

steeds menig juristenbureau siert. Enkele jaren later, in 1881, stond hij bovendien aan de wieg van de 

Journal des Tribunaux, die al snel uitgroeide tot hét toonaangevende juridisch tijdschrift in België. Nog 

later, in 1894, zette hij zijn schouders onder de Université Nouvelle, waar hij verschillende doceerde, als 

surrogaat voor zijn ‘gestolen’ academische loopbaan. 

 

Het onmiskenbare belang van Edmond Picard voor de Belgische rechtscultuur in de Belle Epoque blijkt 

nog uit twee andere bijdragen. Om te beginnen is er de bijdrage van Stefan Huygebaert over het Brusselse 

justitiepaleis, dat tussen 1866 en 1883 opgericht werd naar de plannen van architect Joseph Poelaerts 

(1817-1879). Huygebaert stelt zich terecht de vraag naar het verband tussen kunst en recht in die periode, 

aangezien het justitiepaleis enerzijds rijkelijk gedecoreerd werd met tal van kunstwerken en anderzijds de 

dagelijkse werkplek en ontmoetingsplaats was van advocaten en magistraten. Gezien de grote interesse van 

Edmond Picard voor kunst en cultuur is het niet verbazingwekkend dat wij hem hier opnieuw tegenkomen. 

Picard was immers niet enkel de oprichter van het Journal des Tribunaux, maar ook van L’Art Moderne, 



 

 

dat de spreekbuis vormde van de artistieke wereld. Concreet gaat Huygebaert de rol na van Picard in drie 

casussen betreffende (nooit gerealiseerde) beeldhouwwerken bedoeld voor het Brusselse justitiepaleis: 

Juliaan Dillens’ beeldengroep De Gerechtigheid tussen de Clementie en het Recht, Charles Van der 

Stappens kolossale Themis en De beschermende gerechtigheid en De straffende gerechtigheid van Jacques 

graaf de Lalaing.  

 

Picard komt – eveneens niet verwonderlijk –ook aan bod in de bijdrage van Sebastiaan Vandenbogaerde 

over de Belgische juridische tijdschriften in de Belle Epoque. We hebben Picards immers reeds vermeld in 

verband met het ontstaan van de Journal des Tribunaux in 1881. Vandenbogaerde plaatst dit tijdschrift in 

de context van de tijd, als reactie tegen de Belgique Judiciaire en als geesteskind van Picard, die ermee zijn 

ideeën om justitie dichter bij de burger te brengen in de praktijk wilde omzetten. De JT was overigens niet 

het enige juridisch tijdschrift dat tijdens de Belle Epoque het levenslicht zag. Zo waren er ook een aantal 

nieuwe gespecialiseerde juridische tijdschriften, voor specifieke beroepsgroepen zoals het notariaat en de 

vrederechters en voor exponentieel toenemende rechtstakken zoals het handelsrecht, het 

vennootschapsrecht en het industrieel recht. Een ander fenomeen dat voor het eerst de kop opstak tijdens 

deze periode, was de opkomst van de eerste Nederlandstalige juridische tijdschriften, in het kielzog van de 

Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 

 

4. Besluit 

 

Was de Belle Epoque nu een bloeiperiode van het Belgisch recht, of niet? De vraag is moeilijk te 

beantwoorden. Er liepen zeker een aantal (rechts)historisch belangrijke figuren rond, met een grote 

nationale en/of internationale uitstraling. Er waren ook belangwekkende ontwikkelingen, met de 

ontwikkeling van nieuwe rechtstakken zoals het sociaal recht en het moderne internationaal recht, of de 

transformatie van bestaande rechtstakken, zoals het strafrecht en het burgerlijk recht. Het was ook een 

periode met tal van nieuwe tijdschriften en verenigingen en een gloednieuw, majestueus justitiepaleis in 

Brussel. Maar dit alles is niet uniek voor de periode 1870-1914: voorheen en nadien waren er ook grote 

Belgische juristen, ontwikkelde het recht zich ook en verschenen er ook nieuwe tijdschriften en 

verenigingen. Toch is de vraag interessant, omdat zij de perfecte aanleiding vormt om via deze bundel 

dieper in te gaan op de Belgische rechtscultuur tijdens deze boeiende periode.  
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1. Inleiding  

 

Het lijkt weinig zinvol om de juridische evoluties in de Belle Epoque te bespreken zonder aandacht te 

besteden aan het sociaal recht. Of op zijn minst: aan het ontstaan van sociale wetgeving. Want dit was de 

periode waarin de sociale kwestie zich in alle hevigheid deed gelden, en de katholieke regering wel 

maatregelen moest nemen. De vraag die ons hier zal bezighouden, is hoe deze regering dat gedaan heeft, en 

vooral, hoe politici van verschillende strekkingen deze evoluties juridisch geïnterpreteerd hebben.
2
 

 

Het is bekend: ook op sociaal vlak vormde de Belle Epoque een uiterst bewogen periode. In maart 1886 

barstte een heftige stakingsgolf los, die het land geruime tijd in de ban zou houden. De katholieke regering 

kon niet anders dan ingrijpen, en startte met de oprichting van een Commissie van Arbeid, die voorstellen 

voor sociale wetgeving moest uitwerken. Enkele jaren later richtte ze onder meer ook een Hogere 

Arbeidsraad (°1892) op, om sociaal beleid op structurele manier voor te bereiden. 

 

In dit artikel zullen we bekijken hoe politici in het parlement en in deze beleidsvoorbereidende organen, de 

ontwikkeling van sociale wetgeving juridisch interpreteerden. We zullen dat doen aan de hand van de 

debatten over twee belangrijke sociale wetten: die op het arbeidscontract (10 maart 1900) en die op de 

arbeidsongevallen (24 december 1903). 

 

2. De notie sociaal recht 

 

Tot op de dag van vandaag heeft het sociale recht een wat apart statuut, betreffende zijn verhouding tot het 

burgerlijk en publiek recht. Ook in de jaren rond 1900 vroegen politici zich al af hoe deze nieuwe sociale 

maatregelen begrepen moesten worden in verhouding tot publiek en vooral burgerlijk recht. Met name de 

verhouding tot de waarden van het Burgerlijk Wetboek beroerde de geesten regelmatig. Aan dat burgerlijk 

recht werd een veelal individualistisch waardenpatroon toegeschreven, een model waarmee de sociale 

wetgeving dan zou breken. 

 

Het lijkt wel duidelijk dat de sociale politiek in de loop van de voorbije eeuw een hele evolutie doorlopen 

heeft. Mogelijk zijn er goede argumenten om het ontstaan van een volwaardig sociaal recht pas diep in de 

twintigste eeuw te situeren. Na WO II werd het sociaal beleid uitgewerkt tot een geheel aan maatregelen 

dat vaak voor alle categorieën van de bevolking werd uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld de sociale zekerheid. 

 

Aanvankelijk leek de sociale wetgeving niet zozeer op alle burgers gericht, maar op zeer specifieke 

categorieën, zoals fabrieksarbeiders. Op dat vlak brak deze wetgeving met de waarden van het burgerlijk 

recht. Het burgerlijk recht, zoals dat rond 1800 ontstond, wilde net àf van privileges voor bepaalde 

categorieën, en huldigde – in de visie van sommigen – een individualisme en een veeleer 'abstract 

egalitarisme'. Abstract, in de zin dat de gelijkheid van de burgers wel theoretisch geproclameerd werd, 

maar niet altijd in de realiteit toegepast werd. 

                                                           
2  Dit artikel biedt een uitgewerkte versie van enkele passages uit mijn boek J. DEFERME, Uit de ketens van de vrijheid, Leuven, 

Kadoc-UPL, 2007, 510 p.  



 

 

 

Aansluitend bij de waarden van het burgerlijk recht was de vrijheid van arbeid. Die impliceerde dat 

arbeidsovereenkomsten gesloten moesten worden tussen de individuele werkgever en individuele 

werknemer. Op die manier probeerde men de inmenging van bijvoorbeeld beroepsverenigingen tegen te 

gaan. Maar al gauw rees het idee dat op deze manier 'de facto' een recht van de sterkste gold. Dat, met 

andere woorden, in de praktijk de werkgever alles te zeggen had en werknemer niets. Voor de arbeider zou 

de echte vrijheid pas ontstaan, niet door de vrijheid van arbeid, maar door inbreuken op die vrijheid van 

arbeid. De Amerikaanse jurist Robert Steinfeld schreef dat de echte sociale vrijheid geen gevolg van 

vrijheid van arbeid was maar een inbreuk erop.
3 

De Franse historicus Jacques Donzelot poneerde dat de 

'burgerlijke vrijheid' pas werkelijk gerealiseerd werd wanneer ze werd aangevuld of uitgedaagd door de 

rechtvaardigheid en de solidariteit van het sociale recht:
4
 “Le droit social se constitue donc sur la base de 

la socialisation du risque, et non dans le prolongement du droit classique.”
5
 De Franse politoloog Patrick 

Hassenteufel stelde dat de nieuwe sociale rechten, in tegenstelling tot de burgerlijke rechten, gebaseerd 

waren op verschil in plaats van gelijkheid.
6
 

 

Een oude maar nog steeds interessante theorie over het voortschrijdende en veranderende karakter van 

wetgeving is geformuleerd door de Britse socioloog T.H. Marshall. Hij stelde dat, in de evolutie van het 

burgerschap, de burger rond 1800 burgerlijke rechten verwierf, in de negentiende eeuw de politieke rechten 

(stemrecht) en in de twintigste eeuw de sociale rechten.
7
 

 

 

3. De politieke ideologieën over sociale wetgeving 

 

Hoe stonden de grote politieke ideologieën van de negentiende en twintigste eeuw tegenover de notie van 

sociaal recht? Vanzelfsprekend zullen we hun ideeën later verder uitwerken, maar hier lijken enkele 

inleidende bedenkingen wel op zijn plaats. 

 

De meeste liberalen pleiten voor een veeleer minimale staat, en geven, ter regulering van de 

maatschappelijke verhoudingen, blijk van een groter vertrouwen in de markt dan in de overheid. En 

wanneer zij wel de politieke verhoudingen centraal stellen, proberen zij doorgaans zoveel mogelijk rechten 

en vrijheden op het niveau van het individu te garanderen, met een louter bemiddelende rol voor de 

overheid. Niet de staat, maar het individu zelf dient in zo groot mogelijke mate zijn eigen leven vorm te 

geven. Dat geldt ook op het sociale vlak. Daarom houden zij vaak vast aan het 'asbtracte egalitarisme' van 

het burgerlijk recht: individuen dienen hun eigen arbeidswerkelijkheid vorm te geven. Wanneer op het 

einde van de negentiende eeuw specifieke maatregelen voor de arbeiders gevraagd werden, klaagden de 

liberalen vaak dat het een terugkeer van privileges betrof. Tegen die achtergrond lijkt het weinig 

waarschijnlijk dat zij een afwijking van de waarden van het burgerlijk recht zouden bepleiten. Niettemin 

zullen we merken dat er in liberale kringen ook wel onenigheid hierover bestond. 

 

Bij het socialisme moeten we een onderscheid maken tussen het revolutionair en het reformistisch 

socialisme. Toegegeven, op het terrein waren die strekkingen niet altijd even helder afgebakend, en liepen 

                                                           
3  R. STEINFELD, Coercion, contract and free labor in the 19th century, Cambridge, CUP, 2001, 243. 
4  J. DONZELOT, L'invention du social, Essai sur le déclin des passions politiques, Parijs, Fayard, 1984, 123. 
5  J. DONZELOT, L'invention du social, Essai sur le déclin des passions politiques, Parijs, Fayard, 1984, 139. 
6  Zie daarover: P. HASSENTEUFEL, ‘L’Etat-providence ou les métamorphoses de la citoyenneté’, Année sociologique 1996, 127-49. 
7  Zie daarover bijvoorbeeld ook: G. HANDEL, Social welfare in Western societies, London, Transaction Publishers, 2009, 169. 



 

 

ze meestal door elkaar, maar niettemin bestond er een onderscheid. Het revolutionair socialisme wilde de 

burgermaatschappij niet bijsturen, maar vervangen door een geheel andere maatschappijvorm, die niet meer 

gebaseerd op kapitalisme zou zijn. Van een sociale wetgeving verwachtten zij dus maar weinig heil. 

Immers, die hield het bredere kader van de burgerlijke maatschappij in stand en zou dus nooit iets 

wezenlijk kunnen veranderen aan de fundamentele conditie van de arbeiders. Volgens Marx zelf waren vele 

van de zogenaamde ‘beschermende rechten’ juist tegen het proletariaat gericht.
8 

Echte rechten konden pas 

ontstaan nadat de bourgeoismaatschappij zou zijn afgeschaft.
 
De reformisten, daarentegen, poogden de 

omstandigheden van de werklieden te verbeteren binnen de context van de bestaande liberale 

burgermaatschappij. Hier rijst dus meteen de vraag hoe zij zich positioneerden tegenover de notie van 

sociale wetgeving en sociaal recht. 

 

De katholieke partij noemde zichzelf 'le parti conservateur', en het hoeft dus niet te verbazen dat velen 

onder hen zich in deze periode verzetten tegen de moderne staat. Bill MacSweeney stelde volgend schema 

op omtrent de evoluerende houding van de katholieken tot de moderniteit. In de periode voor 1878 zag hij 

de katholieken de moderniteit vooral verwerpen, tussen 1878 en 1960 streefden zij naar een competitie met 

de moderniteit, om vanaf ongeveer 1960 een partnerschap met de moderniteit te gaan beogen
9
. In de Belle 

Epoque bevonden we ons dus in de periode van 'competitie' met de moderne staat, en die vertaalde zich in 

een grotere waardering van het sociale verenigingswezen dan de staat, op sociaal vlak. Maar ook hier dient 

uiteraard een onderscheid gemaakt te worden tussen verschillende strekkingen binnen de katholieke wereld. 

Zo zullen we zien dat de prille christendemocraten, veel meer dan de rest van de 'parti conservateur', vaak 

wel een rol voor de staat zagen weggelegd. De vraag rijst welke impact die visie had op hun inschatting van 

het 'sociaal recht'. 

 

4. Politici over sociale wetgeving en sociaal recht in het parlement en de beleidsvoorbereidende 

organen 

 

In maart 1900 kreeg België een wet op het arbeidscontract.
10

 Jean-Pierre Nandrin bespeurde in deze wet 

nauwelijks sporen van een nieuwe sociaal-theoretische visie. Integendeel, in het discours over de wet zag 

hij nog steeds de dominantie van het atomistische contractdenken en van de individualistische principes 

van het Burgerlijk Wetboek. Hij schreef in dat verband over een “obsession civiliste”.
11

 

 

Het lijkt de moeite de verschillende standpunten hierover wat verder te belichten. We bespreken eerst 

enkele opvattingen over de individualistische grondslagen van het recht, om daarna – uitgebreider – in te 

gaan op de verschillende inschattingen over het 'sociaal recht'. 

 

4.1 De wet op het arbeidscontract en de individualistische grondslag van het recht 

 

Diende de nieuwe wet op het arbeidscontract te breken met de als individualistisch ervaren waarden van het 

burgerlijk recht?  

                                                           
8  K. MARX, ‘Manifest der Communistische Partij’, in: K. MARX, Klassieke teksten, Den Haag, Boucher, s.d., 158. 
9  Aangehaald in: S. HELLEMANS, ‘From Catholicism against modernity to the problematic modernity of Catholicism’, Ethical 

Perspectives 2001, 2, 117-127. 
10  Over de Belgische wet op het arbeidscontract, zie: J.-P. NANDRIN, ‘L’histoire du contrat de travail’, Revue interdisciplinaire 
d’études juridiques 1985, 41-88; J.-P. NANDRIN, ‘La genèse de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat du travail’, in: Congrès de Nivelles. 

XLVIIe congres van de Federatie van kringen voor oudheidkunde en geschiedenis van België, Nijvel, 1984, 154-155 ; J. DEFERME, ‘Het 

ontstaan van de wet op het arbeidscontract (10 maart 1900) in het kader van de uitbouw van de sociale wetgeving’, in: B. DEBAENST (ed.), 
Van status tot contract. De arbeidsovereenkomst in België vanuit rechtshistorisch perspectief, Brugge, Die Keure, 2013, 85-100. Zie ook het 

overzichtswerk: B.S. CHLEPNER, Cent ans d'histoire sociale en Belgique, Brussel, Institut Solvay, 1958. 
11  J.-P. NANDRIN, ‘L’histoire du contrat de travail’, passim. 



 

 

 

In de Hogere Arbeidsraad speelde Adolphe Prins een belangrijke rol. Prins geniet vooral bekendheid als 

criminoloog, maar leverde ook bijzonder waardevolle bijdragen aan het sociale denken en de sociale 

wetgeving. Zo functioneerde hij in het voorjaar van 1896 als voorzitter van de commissie die in de Hogere 

Arbeidsraad de kwestie van het arbeidscontract bestudeerde. Daarnaast publiceerde hij ook uitvoerig over 

sociale maatregelen. Prins gold ideologisch als een liberaal, maar was eigenlijk moeilijk in één hokje te 

plaatsen. Over het arbeidscontract stelde hij dat het niet 'niet werd opgesteld tussen twee individuen, maar 

tussen twee organismen, de industrie en het proletariaat'... een visie die behoorlijk lijkt af te wijken van het 

burgerlijk recht. Net zoals het algemeen maatschappelijk contract, moest ook het arbeidscontract 

geïnspireerd zijn door sociale in plaats van individuele belangen. Alleen op die manier kon het uitstijgen 

boven louter atomistische opvattingen
12

. Uit Prins’ rapport voor de Hogere Arbeidsraad bleek dat hij een 

uitgebalanceerde tussenweg zocht tussen de traditionele waarden van het burgerlijk recht enerzijds en 

nieuwe opvattingen (zoals het beroepsrisico, cf infra) anderzijds
13

. Alvast het christendemocratische La 

justice sociale onthaalde Prins’ rapport met enthousiasme, omdat zijn uitgebreide aandacht voor de kwestie 

van het arbeidscontract fel contrasteerde met de àl te korte behandeling ervan in het Burgerlijk Wetboek
14

. 

 

Bij de socialisten fungeerde Hector Denis als cruciaal sociaal denker. Denis was jurist, hoogleraar en 

socialistisch politicus. Naar zijn mening diende het arbeidscontract afstand te nemen van de 

individualistische waarden van het burgerlijk recht. Immers, tijdens het werk stelde de arbeider niet alleen 

zijn arbeid, maar zijn gehele persoon ter beschikking
15

. Daarom wilde Denis, bij het afsluiten van een 

arbeidscontract, ook een rol voor de beroepsverenigingen weggelegd zien. Op die manier beoogde de 

socialist te komen tot een ‘waarlijk organisch systeem’ waarin het arbeidscontract werd afgesloten tussen 

de beroepsverenigingen van arbeiders enerzijds en die van de werkgevers anderzijds.
16

 

 

Uiterst veelzeggend was de reactie van Adolphe Prins daarop. Prins had uitvoerig en ijverig gepubliceerd 

over de ‘georganiseerde vrijheid’ en het arbeidscontract expliciet beschreven als een relatie, niet tussen 

twee individuen, maar tussen industrie en proletariaat.
17

. Wanneer het er echter op aankwam dat 

gedachtegoed te concretiseren in een specifieke wettekst, toonde hij zich meer terughoudend. Hij diende 

Denis van antwoord met de wat eigenaardige stelling dat de behandeling van het arbeidscontract een 

'veeleer technische aangelegenheid' vormde en dat ‘sociale kwesties’ zoals Denis’ voorstel apart opgelost 

moesten worden.
18 

Zo’n terughoudendheid tegenover alles wat neigde naar een ‘collectief arbeidscontract’ 

bleef overigens nog lang aanhouden.
19

 

 

4.2 Arbeidscontract en de notie sociaal recht 

 

Wat betekende de wet op het arbeidscontract nu voor het al dan niet ontstaan van een notie zoals 'sociaal 

recht'? Blijkbaar bestond er daarover maar weinig eensgezindheid, en varieerden de interpretaties 

naargelang de politiek-ideologische overtuiging van de betrokken politicus en/of jurist. 

 

Concreet rezen er stemmen om deze sociale wetten aansluiting bij het publiek recht (veeleer dan het 

burgerlijk recht) te doen vinden. Adolphe Prins bewandelde een tussenweg. Over dit juridisch vraagstuk 

schreef hij dat ook in het oude Romeinse en Germaanse recht de contractuele relaties van het burgerlijk 

recht eigenlijk een publiek karakter hadden.
20

 Hoewel Prins in zijn bekende werk La défense sociale aan 

het burgerlijk recht een té absoluut moreel getint (en te weinig wetenschappelijk) karakter toeschreef, wilde 

hij het burgerlijk recht in dit debat toch niet helemaal verlaten.
21

 

 

                                                           
12  A. PRINS, ‘La conception individualiste’, Revue de Belgique 15 december 1893, 329-351 (334-342). 
13  MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, Conseil supérieur du travail. Troisième session 1895-96. Contrat de travail, 97. 
14  J. HENNEBICQ, ‘Avant projet de loi sur le contrat de travail’, La Justice Sociale 26 april 1986. 
15  MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, Conseil supérieur du travail, 1895-96, Contrat de travail, 236-37. 
16  ibid., 155. 
17  A. PRINS, ‘La conception individualiste’, Revue de Belgique 15 december 1893, 342. 
18  MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, Conseil supérieur du travail 1895-96. Contrat de travail, 158. 
19  Voor de evolutie op langere termijn, zie: G. MAGREZ-SONG, ‘Un siècle de relations collectives de travail’, in : P. Van der Vorst, 
1886/1887-1986/1987. Honderd jaar Belgisch sociaal recht, Brussel, Bruylant, 1992, 281-322. 
20  A. PRINS, La défense sociale et les tranformations du droit pénal, Brussel, Misch & Thron, 1910, 37 en 45. 
21  MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, Conseil supérieur du travail 1895-96. Contrat de travail, 99. 



 

 

Hector Denis betreurde dat men, in zijn bezorgdheid om het behoud van het burgerlijk karakter van de wet, 

aan het arbeidscontract een veelal individualistische invulling had toegekend. Denis wilde wat anders: een 

nieuw recht met een concrete, andere invulling. Precies daarom had hij ook aan de beroepsverenigingen 

graag een rol toegekend. De Brusselse hoogleraar illustreerde zijn opvattingen aan de hand van heel 

tastbare voorbeelden van de manier waarop het werk vaak collectief gebeurde
22

. In het parlement zou de 

discussie over de rechtsvormen weer opgenomen worden en tot heel wat onenigheid aanleiding geven. 

 

Net als in het debat in de Hogere Arbeidsraad, rezen er in het parlementaire debat heel wat vragen over de 

implicaties van deze wet voor het bestaande rechtssysteem. In zijn eerste toespraak maakte Gerard 

Cooreman, katholiek minister van Arbeid, al onmiddellijk duidelijk dat hij de mening was toegedaan dat de 

aansluiting bij het burgerlijk recht overeind moest blijven.
23

 

 

In christendemocratische kringen oordeelde men daar evenwel anders over. Zo stelde Jules Renkin een 

week later dat het ‘bijzonder ongelukkig’ was om zo’n wet te bespreken zonder de aspecten van sociale 

orde aan te raken, want, zo poneerde hij, in deze materie liepen burgerlijk en sociaal recht door elkaar
24

. In 

een boekje over de arbeidsduurbeperking had hij enkele jaren voordien geschreven dat hij de 

gelijkschakeling van verhuur van zaken en verhuur van arbeid zoals die in het burgerlijk recht vastgelegd 

was, onaanvaardbaar achtte. Die gelijkschakeling druiste immers ‘in tegen de rede en de menselijke 

waardigheid’. Op die manier negeerde het Burgerlijk Wetboek een principe dat eigenlijk in 

overeenstemming was met het natuurrecht
25

. 

 

Niet alle katholieken gingen daarmee akkoord. Cooreman bleef erop hameren dat het hier ging om een 

voorstel van burgerlijk en niet van sociaal recht.
26

 Ook de conservatieve voorman Charles Woeste toonde 

zich misnoegd over het onderscheid dat de christendemocraat Carton de Wiart gemaakt had tussen 'droit 

civil' en 'droit social'.
27 

Overigens probeerde Carton de Wiart tot een zeker evenwicht te komen. Enerzijds 

gaf hij toe dat het Burgerlijk Wetboek bulkte van de lacunes. Anderzijds maande hij ook aan tot 

voorzichtigheid en stelde hij dat men niet in één dag een compleet wetboek over arbeid kon opstellen.
28

 

 

Bij de socialisten achtte niet iedereen zichzelf even bekwaam om deze moeilijke theoretisch-juridische 

kwestie te analyseren. Zo vroeg Anseele uitdrukkelijk dat de geleerde juristen in het parlement een 

helpende hand zouden toesteken om deze kwestie in goede banen te leiden. Denis leek zich hierdoor 

geviseerd te voelen, want hij repliceerde dat hij dat in de Hogere Arbeidsraad al gedaan had. Waarop 

Anseele verzuchtte dat dat blijkbaar niet veel resultaat had geboekt.
29

 

 

Mogelijk voelde de Brusselse hoogleraar zich aangemaand door die kritische opmerking van Anseele. In 

elk geval sprak hij de volgende dag vier volle uren aan een stuk over deze netelige kwestie. Hij stelde dat 

hij een geleidelijke synthese van burgerlijk en publiek recht beoogde. Een grotere rol voor het publiek recht 

zou impliceren dat de contractuele band tussen twee individuen vervangen werd door bepalingen van de 

wetgever. Op die manier kon het publiek recht het 'domein van de abstractie' verlaten. Zo kon men ook 

evolueren van een negatieve vrijheid naar een positieve vrijheid. Denis bracht hier in enkele regels een 

aantal cruciale elementen samen. Het lijkt dan ook relevant om hem even aan het woord te laten:
30

 

 

                                                           
22  ibid., 130. 
23  Hand. Kamer, 24 februari 1899, 693. 
24  Hand. Kamer, 3 maart 1899, 746. 
25  J. RENKIN, De la limitation de la journée de travail, Brussel, Larcier, 1891, 12. 
26  Hand. Kamer, 15 maart 1900, 838 
27  Hand. Kamer, 27 maart 1900, 951 
28  Hand. Kamer, 8 maart 1899, 776. 
29  Hand. Kamer, 7 maart 1899, 763. 
30  Hand. Kamer, 8 maart 1899, 771. 



 

 

“Le droit public est alors l’oeuvre de redressement accomplie par la conscience collective, il vient 

fortifier le plus faible (...). Tous les modes d’intervention protectrice de l’état, toute la législation 

régulatrice des conditions du travail, l’abolition de toutes les mesures d’exception, toutes celles 

qui tendent à fortifier les travailleurs, à consolider leur puissance collective, à équilibrer leur 

forces inégales, tout cela appartient au droit public progressif, dont le développement est 

assurément l’honneur des nations les plus avancées de l’Europe. Cette législation, toutes ces 

mesures de droit public, tendent alors à faire de l’égalité de droit au sens civil l’égalité réelle au 

sens social, à faire de la liberté contractuelle du travailleur une liberté positive. ” 

 

Denis benadrukte verder nog dat de sociologen in de Hogere Arbeidsraad aan de hand van erg concrete 

voorstellen geprobeerd hadden ‘zoveel mogelijk elementen van publiek recht’ in de wettekst binnen te 

brengen, met name op het vlak van de verantwoordelijkheid bij arbeidsongevallen. Ook verzuchtte hij dat, 

als men wat meer naar hem geluisterd had, het burgerlijk recht ‘helemaal zou zijn opgeslorpt door het 

publiek recht’.
31

 

 

In verband met de interpretatie van het sociaal-theoretische belang van de wet, kan men Jean-Pierre 

Nandrin in zekere zin gelijk geven: de uiteindelijke wet brak zeker niet radicaal met de waarden van het 

Burgerlijk Wetboek. Nochtans leert een grondige lezing van de verschillende politieke debatten dat heel 

wat politici niettemin aanvoelden dat dit toch een aanzet naar een heel nieuwe sociaal recht vormde. Het 

vraagstuk van het nieuwe, sociale recht kwam echter pas écht centraal te staan op het moment dat de 

kwestie van de arbeidsongevallen besproken werd. 

 

4.3 Arbeidsongevallen en de notie sociaal recht 

 

Net zoals Nederland en Frankrijk dat deden in deze jaren, stemde ook België in december 1903 een wet op 

de arbeidsongevallen.
32

 Voordien werd de verantwoordelijkheid van een arbeidsongeval steevast 

toegeschreven aan de schuld van één of ander individu: óf de werkgever had zijn machines niet goed 

onderhouden, óf de arbeider had zijn werk nonchalant uitgevoerd. De nieuwe wet introduceerde echter het 

principe van 'het beroepsrisico'. Die notie impliceerde dat, in een moderne industriële maatschappij, 

arbeidsongevallen nu eenmaal konden gebeuren. Het bleek niet altijd mogelijk om een verantwoordelijk 

individu aan te duiden, ook de maatschappelijke context en zelfs het toeval konden een rol spelen. Daarom 

diende de arbeider (op enkele uitzonderingen na) altijd een vergoeding te krijgen. Het mag duidelijk zijn 

dat deze innovatie een radicale aanval op het liberale waardenpatroon vormde. 

 

De Nederlandse socioloog Abram de Swaan noemde de invoering van arrangementen zoals de 

arbeidsongevallenverzekering “de meest ingrijpende stroomversnelling in het collectiviseringsproces van 

de afgelopen eeuw” en sprak over “een nieuwe fase in het proces van staatsvorming”.
33

 Met name de 

Franse historicus François Ewald heeft de arbeidsongevallenwetgeving opgevoerd als een cruciaal keerpunt 

tussen liberale politieke cultuur enerzijds, en sociale staat anderzijds. Naar zijn mening vormde dit nieuwe, 

sociale recht niet zomaar het technisch knip- en plakwerk van een derde weg tussen liberalisme en 

socialisme, maar betekende het een geheel nieuwe configuratie van het recht.
34

 Hij sprak in termen van een 

nieuw sociaal pact, waardoor de maatschappij als een grote verzekering werd bekeken.
35 

Hij redeneerde, 

mogelijk ietwat simplistisch, dat aangezien de notie beroepsrisico de individuele verantwoordelijkheid op 
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32  Over de Belgische arbeidsongevallenwet, zie onder andere: J.-P. NANDRIN, ‘Entre l'Etat libéral et l'Etat assurantiel, un Etat 
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de helling zette, ook het gehele Burgerlijk Wetboek in vraag werd gesteld
36

. Hoe dan ook, de 

arbeidsongevallenwetgeving is vaak geïnterpreteerd als een keerpunt in sociale wetgeving en sociaal 

denken.
37

 

 

Reeds in de ontstaansperiode van de ongevallenwet vormde de vraag of het al dan niet ging om de creatie 

van een nieuw recht een discussiepunt. Enkele jaren later noemde de socioloog Emile Waxweiler in een 

artikel in het tijdschrift van het Brusselse Institut de sociologie, de notie van het beroepsrisico “une 

révolution juridique”
38

. Ook in andere artikels in dat tijdschrift werd herhaaldelijk gesteld dat er, naast het 

burgerlijk recht, voor sociale kwesties een heel nieuw recht nodig was.
39

 

 

Uit de afremmingsmechanismen die in de uiteindelijke wet werden ingebouwd, zou men met Jean-Pierre 

Nandrin kunnen concluderen dat het geenszins de bedoeling van de wetgever vormde ‘iets geheel nieuws’ 

te introduceren. Toch leert een lectuur van de politieke debatten dat die kwestie op alle niveaus van de 

debatten minstens een punt van discussie vormde. Dat gebeurde met name in de vorm van de vraag of dit 

nu binnen het burgerlijk recht bleef dan wel beter als een maatregel van publiek recht beschouwd moest 

worden.
40

 

 

4.3.1 Arbeidsongevallen en sociaal recht in het parlement: de katholieken 

 

Ook in eerdere parlementaire debatten was de vraag al eens opgeworpen of men hier eigenlijk een nieuw 

soort recht aan het creëren was. Maar nooit kreeg de kwestie zoveel aandacht als in de discussies over de 

arbeidsongevallenwet. Geheel in overeenstemming met hun opstelling als 'parti conservateur', deden nogal 

wat katholieken hun best om het idee van een radicale breuk te vermijden.
41

 

 

Reeds in de Arbeidscommissie was de vraag over het al dan niet nieuwe karakter van dit recht aan de orde 

gebracht. Op dat moment had de verslaggever, de katholieke jurist Charles Dejace, echter duidelijk 

gemaakt dat dat voor hem niet het geval mocht zijn.
42 

Toen het arbeidsongevallenvraagstuk eind januari 

1903 als apart onderwerp voor de Kamer kwam, zweeg minister van Arbeid Gustave Francotte in alle talen 

over het vraagstuk van het nieuwe recht. Blijkbaar achtte hij de kwestie niet relevant. Toen het ontwerp in 

december 1903 in de senaat belandde, poneerde hij expliciet dat het niet relevant was of de wet al dan niet 

een nieuw recht bracht.
43

 Nochtans werd de kwestie al tijdens de eerste dagen van de parlementaire 

debatten door prominente leden van de oppositie aan de orde gebracht.
44

 

 

In het katholieke kamp sloofden velen zich uit om elke indruk van een revolutionaire breuk met het 

verleden te vermijden. Dat gold niet alleen voor minister Francotte, ook nogal wat katholieke 

parlementairen bewandelden die weg. Onder hen viel onder meer de visie van de Leuvense jurist Léon 

Mabille op. Hij verwierp de opvattingen over een nieuw recht als te radicaal, en stelde dat hij maar één 

recht kende. Immers, er werd vaak gesteld dat er een nieuw sociaal recht nodig was om redenen van 

rechtvaardigheid, maar ook het ‘oude’ burgerlijke recht achtte Mabille reeds geïnspireerd door waarden van 

rechtvaardigheid. Wel gaf hij toe dat dat recht nu aan nieuwe economische omstandigheden moest 

aangepast worden.
45

 Zijn professionele positie als docent burgerlijk recht zal aan zijn terughoudendheid 

mogelijk niet vreemd zijn geweest.
46

 Ook verslaggever Van Cleemputte vond niet dat de wet een nieuw 

sociaal recht invoerde. Naar zijn mening beantwoordde alleen het privaat recht aan de eis van sociale 
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rechtvaardigheid.
47

 In de senaat stelde Alexander Braun dat deze wet geen ander recht bracht, maar gewoon 

het privaat recht doordrong van een christelijk rechtvaardigheidsbegrip.
48

 Dat het getouwtrek over 

juridische categorieën ook zeer concrete gevolgen kon hebben, bleek bijvoorbeeld in de senaat. Daar 

onthield De Pitteurs Hiégaerts zich bij de stemming omdat de wet een systeem invoerde dat geen ‘zuiver 

recht’ meer vormde.
49

 

 

In het katholieke kamp weerklonken echter ook andere stemmen. Sommigen onder hen oordeelden dat er in 

het recht wel degelijk wat aan het schuiven was, maar dan wel op een gestage en dus aanvaardbare manier. 

Zo wilde Charles De Ponthière niet spreken over een nieuw recht, maar sprak hij liever in termen van een 

'vernieuwing van het recht'.
50

 In de senaat gaf Eugeen Keesen toe dat het ontwerp gekenmerkt werd door 

een zekere juridische incoherentie. Niettemin achtte hij die grotendeels onvermijdelijk. De maatschappij 

bevond zich rond 1900 immers in een overgangsfase. Op zo’n moment was het normaal dat men zich 

tegelijk progressief en reactionair gedroeg. Keesen vond het dan ook normaal dat de arbeidsongevallenwet 

een 'mengeling van sociaal en individueel recht' etaleerde.
51

 

 

4.3.2 Arbeidsongevallen en sociaal recht in het parlement: de socialisten 

 

Opnieuw ging vooral Denis heel ver in zijn interpretatie over het gewenste sociale karakter van deze 

nieuwe wetgeving. Hij stelde niet enkel dat arbeider of patroon alléén niet konden zorgen voor de nodige 

veiligheid, maar oreerde dat ze dat tesamen ook niet konden.
52

 Het nieuwe sociale recht werd niet bepaald 

door de particuliere verhoudingen tussen individuen, noch door de verhoudingen tussen groepen. Van 

doorslaggevend belang was een apart, sociaal niveau dat de samenstellende delen oversteeg. Denis 

betreurde dat de katholieke regering dat allemaal nogal minimaal implementeerde.
53

 Toch bracht hij ook 

hommage aan de man die deze evolutie volgens hem in gang had gezet, Albert Nyssens, want die had voor 

het eerst een mengeling van burgerlijk en publiek recht voorgesteld.
54

 Ook in zijn publicaties pleitte Denis 

overvloedig voor zulke evoluties in recht en wetenschap. Het hoeft niet te verbazen dat ook zijn 

parlementaire redevoering ervan doordrongen bleek. Minister Francotte leek behoorlijk geïrriteerd door 

Denis' visie, want hij onderbrak hem om het belang van de wetenschap in deze te relativeren.
55

 

 

Ook de andere socialisten toonden zich vragende partij voor een nieuw sociaal recht, maar de theoretische 

onderbouw daarvoor bleek bij de meesten van hen heel wat magerder dan bij de Brusselse professor. Eén 

uitzondering: Edmond Picard, de man die in de notie van beroepsrisico de voorbode zag van een ‘waarlijk 

broederlijk recht’. Het ‘nieuwe recht’ vormde dan ook niets minder dan Picards stokpaardje.
56

 Op 23 

november 1903 publiceerde hij in Le Peuple een artikel over het beroepsrisico.
57

 Twee weken na het 

verschijnen van zijn artikel in Le Peuple, hield hij zijn redevoering in de senaat. Daarin voerde hij een 

discours dat leek aan te sluiten bij dat van Hector Denis
58

 Ook Jules Destrée toonde zich in zijn geschriften 

verheugd dat de maatschappij evolueerde van een recht dat alleen een 'heilige eerbied voor vrije 

overeenkomsten' leek te hebben, naar meer aandacht voor sociale gelijkheid.
59

 Jurist Armand Libioulle leek 

nog verder te gaan en kondigde zelfs de dood van het burgerlijk recht aan.
60

 

 

4.3.3 Arbeidsongevallen en sociaal recht in het parlement: de liberalen 
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In de liberale fractie was Paul Hymans de mening toegedaan dat het nieuwe systeem alle eerder bestaande 

ideeën en praktijken omver wierp.
61

 Erg enthousiast toonde Hymans zich evenwel niet over die evolutie, 

meteen een belangrijk verschil met een socialist als Denis. Bij Denis leek het sociale karakter ook 

diepgaander, minder verankerd in de betrokken individuen en meer in het maatschappelijke gebeuren zelf. 

Hymans erkende weliswaar dat naast individuele, ook collectieve aspecten een rol konden spelen. Hij wilde 

die collectieve aspecten echter niet loskoppelen van hun 'samenstellende delen'.
62

 Andere liberalen (zoals 

Janson en in de senaat Magis en De Selys Longchamps) leken wel een nieuw recht te willen, maar 

expliciteerden niet altijd even duidelijk welke invulling zij daaraan gaven. Paul Janson, die in zijn eigen 

voorstel van 1890 elementen van de aansprakelijkheid had willen behouden, erkende niettemin dat er met 

de wet onmiskenbaar een nieuw recht kwam. Dat zou op solidariteit berusten, maar had daarom nog niets 

met collectivisme te maken. Die solidariteit wilde gewoon tegemoetkomen aan de uitdagingen van wat 

Ernest Solvay “l’inégalité du point de départ” had genoemd.
63

 

 

Jaren later verscheen in de Revue de Belgique een artikel dat de terughoudendheid van de liberalen over 

deze kwestie mooi illustreert. Auteur Emile Royer schreef er een bijtende aanklacht tegen de gebrekkige 

toepassing van het arbeidsrecht in de juridische wereld. Veelzeggend bleek echter vooral een voetnoot bij 

het artikel, waarin de redactie van het tijdschrift de auteur op een aantal vlakken terugfloot. Zo had hij 

bijvoorbeeld het arbeidsrecht teveel willen afschermen van andere rechtscategorieën.
64

 In het Bulletin van 

het Institut de sociologie toonde Maurice Bourquin zich ontvankelijker: het recht was immers vervreemd 

geraakt van de sociale werkelijkheid en moest daar dringend opnieuw aansluiting bij vinden. Ook prees de 

auteur de enorme invloed die Edmond Picard op dat vlak had uitgeoefend, een invloed die hij bijzonder 

vruchtbaar achtte.
65

 Niet alle liberalen toonden zich echter terughoudend. Zo bevestigde de Brusselse jurist 

Samson Wiener dat deze wet zich inderdaad afkeerde van de ideeën van het burgerlijk recht. Wiener stelde 

echter dat dat gedaan werd ‘omdat we willen meegaan met een nieuwe geest, één die zich niet beperkt tot 

vage liefdadigheid, maar daadwerkelijke sociale rechtvaardigheid’.
66

 

 

5. Conclusie 

 

Concluderend valt ten eerste op dat de meeste politici worstelden met de vraag of deze sociale wetten al 

dan niet een nieuwe categorie in het recht brachten. Niet iedereen wilde in deze wetten nieuwe 

rechtsvormen erkennen. Doorgaans werd dit debat gekoppeld aan de verhouding van deze wetten tot het 

Burgerlijk Wetboek, maar ook daarover bestond geen eensgezindheid. Evenmin als over de verhouding tot 

het publiek recht. Het valt overigens op dat deze kwestie, hoewel ze relevant werd geacht, veeleer zelden 

een theoretische uitwerking kreeg. 

 

Er bestonden verschillen tussen de diverse politiek-ideologische strekkingen. Grosso modo kwamen de 

posities hierop neer: de liberalen probeerden de vernieuwingen te minimaliseren, omdat ze zich 

ongemakkelijk voelden bij een sociaal recht. De socialisten pleitten onomwonden voor een echt sociaal 

recht en de katholieken vroegen over het algemeen een geleidelijke aanpassing van het recht. 
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1. Inleiding 

 

De rechtsleer in Frankrijk en België werd gedurende het grootste deel van de negentiende eeuw 

gedomineerd door de zogenaamde exegetische school (école de l’exégèse), met figuren als Troplong, 

Demolombe en Marcadé in Frankrijk en François Laurent
67

 in België. Interessant genoeg is de benaming 

‘exegetische school’ niet afkomstig uit de negentiende eeuw zelf, maar gaat het om een label dat post 

factum toegekend werd.
68

 De Franse rechtshistoricus Ernest Glasson gebruikte deze term voor het eerst, in 

1904, naar aanleiding van het eeuwfeest van de Code civil.
69

 Hij verwees hiermee naar de overmatige 

aandacht van de exegeten voor de Code civil, waarvan de tekst – zoals bij de Bijbel – artikel per artikel 

bestudeerd, geanalyseerd en becommentarieerd werd.
70

 De term kreeg brede verspreiding toen Julien 

Bonnecase in 1924 een uitgebreide monografie wijdde aan deze school.
71

  

 

De belangrijkste inhoudelijke kritiek op de exegetische school werd reeds in 1899 geformuleerd door 

François Gény in zijn Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, waarin hij brandhout 

maakte van het werk van zijn illustere voorgangers.
72

 Hij verweet hen onder andere een fetisjisme van de 

geschreven wet, het negeren van extralegale bronnen en een buitenmatige toepassing van de 

wetsvervolledigende analogie. Gény stelde een wetenschappelijke benadering in de plaats, waardoor hij en 

zijn volgelingen bestempeld werden als de École de la libre recherche scientifique.
73

 

 

Interessant genoeg bevindt er zich tussen beide scholen een interval van zo’n twintig jaar, ruwweg de 

periode 1880-1900, toen de exegetische school over haar hoogtepunt heen was en de wetenschappelijke 

school nog geen alternatief bood. In de wetenschappelijke literatuur wordt deze periode nogal 

stiefmoederlijk behandeld, omdat de nadruk steeds ligt op de grote figuren van de beide scholen. Een 

andere lacune is dat er vooral onderzoek gevoerd werd naar de Franse rechtsleer en dat de Belgische 

situatie hierbij steevast onderbelicht bleef. Hierop zijn twee grote uitzonderingen. Als eerste is er de Gentse 

hoogleraar François Laurent, die onder andere in 1987 uitgebreid herdacht werd naar aanleiding van de 

honderdste verjaardag van zijn overlijden en waar Dirk Heirbaut recent onderzoek naar voert.
74

 Een tweede 

uitzondering is Edmond Picard, waar Bart Coppein onlangs een uitgebreid proefschrift over schreef.
75
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Deze bijdrage zal inzoomen op een Belgische auteur uit deze periode, Charles-Xavier Sainctelette,
76

 die 

ietwat in de plooien van de geschiedenis terecht gekomen is. Nochtans publiceerde hij in 1884 een 

baanbrekende studie, De la responsabilité et de la garantie, die niet alleen interessant is op zich, maar ook 

een mooie inkijk geeft in de wijzigende juridische tijdsgeest op dat ogenblik. In zijn studie neemt 

Sainctelette namelijk geen blad voor de mond, maar uit hij bijvoorbeeld geregeld kritiek op de exegetische 

school. Een analyse van zijn studie kan daarom helpen om een beter beeld te krijgen van de onderbelichte 

overgangsperiode tussen exegetische en wetenschappelijke school.  

 

2. De studie van Sainctelette uit 1884 

 

Charles-Xavier Sainctelette (1825-1898) was vanaf 1847 advocaat aan de balie van Mons. Daarnaast was 

hij ook actief als politicus, waarbij hij tot de progressieve liberalen gerekend kan worden. Het hoogtepunt 

van zijn politieke carrière situeert zich in de periode 1878-1882, toen hij minister van openbare werken was 

in de regering van Walthère Frère-Orban. In die hoedanigheid stond hij aan het hoofd van zowel de 

Mijnadministratie, de Administratie van de Staatsspoorwegen, de Administratie van Bruggen en Wegen als 

de Administratie inzake Stoomtuigen. In die periode werd de Belgische Staat een aantal keer voor de 

rechter gedaagd in navolging van spoorongevallen, waarbij zij veroordeeld werd om schadevergoeding te 

betalen aan de nabestaanden van de slachtoffers.
77

 Interessant genoeg baseerden de Brusselse rechters hun 

uitspraak niet op basis van de buitencontractuele aansprakelijkheid, zoals tot dan het geval geweest was, 

maar op basis van contractuele aansprakelijkheid, binnen het kader van de vervoersovereenkomst. De 

machinist, die eveneens slachtoffer geworden was van het spoorongeval, kon zich als werknemer evenwel 

niet beroepen op de vervoersovereenkomst en diende zich te baseren op de buitencontractuele 

aansprakelijkheid, met een veel zwaardere bewijslast tot gevolg. Deze discriminatie zette Sainctelette aan 

het denken, wat leidde tot de ontwikkeling van een nieuwe theorie, die hij omstandig uiteenzette in zijn 

magnus opus van 1884, ‘De la responsabilité et de la garantie’.
78

  

 

Volgens Sainctelette was er in de loop van de tijden verwarring geslopen tussen de begrippen 

‘responsabilité’ en ‘garantie’, die hierdoor in een aantal gevallen foutief gebruikt werden. Nochtans was 

het erg eenvoudig: in het geval van een overeenkomst was er sprake van contractuele aansprakelijkheid of 

‘garantie’ en wanneer er geen onderliggende overeenkomst was, dan kon er (eventueel) schadevergoeding 

gevorderd worden op basis van de buitencontractuele aansprakelijkheid of ‘responsabilité’. Na de 

uiteenzetting van de algemene principes van zijn theorie paste hij deze toe op een aantal veelvoorkomende 

contracten, met in de eerste plaats de vervoersovereenkomsten, die aan de basis gelegen hadden van de 

vernieuwende rechtspraak van het Hof van Beroep te Brussel. Een andere grote groep betrof de 

arbeidsovereenkomsten. Sainctelette had als advocaat in het industriële arrondissement van Mons veel 

ervaring met procedures inzake arbeidsongevallen, die frequent voorkwamen in de gevaarlijke 

steenkoolmijnen. Volgens de gangbare (liberale) juridische theorie bestond de overeenkomst tussen 

werkgever en werknemer louter uit de uitwisseling van arbeid in ruil voor loon. De rechtsgeleerden stelden 

verder dat er geen gezag was van de werkgever over zijn werknemers en dat de werknemers het risico op 

                                                           
76 Charles Sainctelette (1825-1898) was een Belgisch jurist, advocaat en politicus. Voor een uitgebreide biografie van Sainctelette, zie vooral: 

E. DISCAILLES, “Sainctelette (Charles-Xavier)”, Biographie Nationale, XXI, Brussel, Académie Royale des Lettres et des Beaux Arts, 1911-
13, 51-86. 
77 Zie hiervoor B. DEBAENST, Een proces van bloed, zweet en tranen. De juridisering van arbeidsongevallen in de negentiende eeuw in 

België, Brussel, KVAB, 2011, 161 ev.  
78 Hij publiceerde reeds in 1883 een bijdrage in La Belgique Judiciaire, waarin hij reeds de essentie van zijn ideeën uiteenzette. C. 

SAINCTELETTE, “Droit commercial. Du contrat de transport. Transport des choses. Obligations du voiturier. Difficultés principales”, BJ 1883, 

385-389. 



 

 

ongevallen aanvaard hadden bij de indiensttreding. Ingeval van ongeval moesten de slachtoffers of hun 

nabestaanden het bewijs leveren op basis van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, bijvoorbeeld 

dat het ongeval te wijten was aan een fout van hun werkgever (artikel 1382 BW) of een medewerknemer 

(artikel 1384 BW).
79

 Sainctelette was het hier niet mee eens. Hij stelde dat er duidelijk een overeenkomst 

aan de grondslag lag van de arbeidsrelatie en dat de werkgever op basis van deze ‘arbeidsovereenkomst’ 

gehouden was om de veiligheid van zijn werknemers te garanderen. Ingeval van ongeval moest de 

werkgever dan het bewijs leveren dat hij er alles aan gedaan had om dat ongeval te vermijden en dat hem 

geen (contractuele) schuld trof.  

 

3. Kritieken op de exegetische school 

 

In zijn studie geeft Sainctelette regelmatig grote kritiek op de exegetische school, die hij omschrijft als “la 

fâcheuse école du texte”.
80

 Hij verweet hen allereerst veel te theoretisch te zijn en te ver weg te staan van de 

realiteit. In die context nam hij Raymond-Théodore Troplong een paar keer in het vizier. Zo noemde hij 

hem een fantast,
81

 die de zaken nodeloos ingewikkeld maakte
82

 en over tal van vooroordelen beschikte,
83

 

waarbij hij verwees naar een van zijn arresten inzake spoorovereenkomsten.
84

 De verklaring hiervoor was 

eenvoudig: de rechtsgeleerden waren wereldvreemd en schreven hun boeken zonder ooit hun bibliotheek te 

verlaten.
85

 Men vergat de werkelijkheid gade te slaan en op die manier werden de meest onwaarschijnlijke 

zaken verkondigd.
86

  

 

Sainctelette had ook kritiek op de exegetische school omwille van hun overdreven fixatie op de wet, die zij 

veel te veel macht gaven en veel te letterlijk namen. Op een bepaald ogenblik sprak hij zo over het 

“despotisme du texte” en het “fétichisme de la lettre”.
87

 Een mooi voorbeeld hiervan vinden we terug naar 

aanleiding van zijn analyse van de huur van diensten. Volgens hem vloeiden op basis van het natuurrecht 

uit deze overeenkomst tal van rechtsgevolgen voort, waaronder de verplichting van de werkgever om de 

veiligheid van zijn werknemers te garanderen.
88

 Zijn tegenstanders weerlegden deze stelling, met het 

argument dat deze gevolgen nergens opgenomen waren in de wettekst, onder het motto “pas de texte, point 

de droit”.
89

 Volgens Sainctelette sloeg deze stelling nergens op: “Elle n’a ni crédit, ni valeur”.
90

 Dit motto 

hield immers enkel in dat men niet contra legem mocht interpreteren: “Quand un texte est clair, c’est violer 

la loi de l’appliquer dans un sens différent de celui qu’il exprime”.
91

 Maar dit betekende helemaal niet dat 

men voor het overige de lacunes in de wet niet mocht opvullen met de rede, de wijsheid en de 

                                                           
79 Voor een bespreking van de verschillende buitencontractuele gronden van aansprakelijkheid, zie: B. DEBAENST, “Als de tak te zwaar 
wordt, breekt hij af! Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht inzake arbeidsongevallen in België (1870-1903)”, in: B. DEBAENST en B. 

DELBECKE, Vangnet of springplank? Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in een moderne samenleving (1804-heden), Brugge, 

2014, 47-66. 
80 C. SAINCTELETTE, De la responsabilité et de la garantie, Brussel, 1884, 91. 
81 C. SAINCTELETTE, De la responsabilité, 114. 
82 “Si, au lieu de chercher midi à quatorze heures, Troplong avait parlé le langage de tout le monde, jamais il n’eût osé écrire que (…)” C. 
SAINCTELETTE, De la responsabilité, 56. 
83 “bourré de préjugés contre les exploitants de chemins de fer” C. Sainctelette, De la responsabilité, 62. 
84 Het ging concreet om een arrest van 26 januari 1859, opgenomen in de Recueil de Sirey onder de rubriek « chemin de fer – avaries – 

responsabilité – garantie ». Sainctelette hechtte zoveel belang aan het arrest, dat hij het integraal hernam in zijn studie. C. SAINCTELETTE, De 

la responsabilité, 61. 
85 “Voilà ce que c’est d’écrire des livres de droit sans sortir de sa bibliothèque!” C. SAINCTELETTE, De la responsabilité, 125. 
86 “A force de lire, on désapprend d’observer. Si sensé et si savant que l’on soit, on est exposé, par l’ignorance volontaire où l’on se tient du 

fait, à professer des choses invraisemblables.” C. SAINCTELETTE, De la responsabilité, 125. 
87 C. SAINCTELETTE, De la responsabilité, 228. 
88 “La formule légale du louage des services comporte donc toutes les suites que donne à ce contrat le droit naturel.” C. SAINCTELETTE, De la 

responsabilité, 114. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 



 

 

rechtvaardigheid.
92

 Hij voegde eraan toe: “Laissons Bentham enseigner que le droit est la création de la 

loi, mais ne prêtons pas aux auteurs du droit de la Révolution un sentiment qui, jamais, n’a été le leur”.  

 

Het was nu eenmaal volgens hem niet mogelijk om alles via de wet te willen regelen. De maatschappij was 

veel te complex geworden en de wetgever kon nu eenmaal niet alles voorzien:
93

  

 

“Se représente-t-on un droit qui ne serait que la créature de la loi ? Se figure-t-on une société, non 

de fantômes, mais d’êtres humains, vivant, pensant, agissant par ordre, réglée dans tous les détails 

de son existence par les volontés de la puissance publique, attendant, avant de faire le moindre 

mouvement, que le législateur positif s’en soit rendu compte et ait bien voulu l’autoriser ? Où 

trouve-t-on quelque exemplaire éphémère d’un pareil état social ? Voilà cependant l’idéal, qu’en 

matière de législation, on propose, au XIX siècle, dans les pays latins, à la civilisation la plus 

complexe, la plus active, la plus féconde qui fût jamais.” 

 

4. Sainctelette’s alternatief 

 

Het alternatief lag volgens Sainctelette voor de hand: in plaats van alles via de wet te willen regelen, 

moesten de lacunes opgevuld worden via een interpretatie van de wet door de rechtspraak en de rechtsleer. 

Het is trouwens vanuit die optiek dat zijn nieuwe theorie uit 1884 bekeken moet worden. Sainctelette had 

uit eigen ervaring de vele processuele moeilijkheden vastgesteld waarmee de slachtoffers van een 

arbeidsongeval of hun nabestaanden geconfronteerd werden.
94

 Via zijn contractuele theorie, die in feite 

niets meer of minder was dan een interpretatie van het burgerlijk recht uit de Code civil, wenste hij de 

arbeiders tegemoet te komen, zonder dat de wetgever tussenbeide hoefde te komen.  

 

Deze opvatting vinden we heel duidelijk terug naar aanleiding van zijn bespreking van het debat in de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers over de vervoersovereenkomst.
95

 Men was concreet aanbeland bij 

artikel 4 van het ontwerp tot hervorming van het wetboek van koophandel, dat de aansprakelijkheid van de 

vervoerder voor vervoerschade behandelde.
96

 Kamerlid Scailquin diende een amendement in, om de 

vervoerder ook aansprakelijk te stellen voor de ongevallen waarbij de personen die hij vervoerde schade 

leden.
97

 De minister kon zich hiermee akkoord verklaren, voor zover de term ‘personen’ vervangen zou 

worden door ‘reizigers’. Kamerlid Charles Woeste verzette zich hiertegen, omdat hij van mening was dat 

het personeel van de spoorwegen eenzelfde bescherming moest kunnen genieten als de passagiers. Het 

amendement werd evenwel verworpen op aandringen van Eudore Pirmez, de voorzitter van de commissie 

                                                           
92 “Les préceptes de la raison, de la sagesse, de la justice, ne peuvent-ils se faire entendre que s’ils portent la livrée de l’Etat?” Ibid. 
93 Ibid. 
94 Om slechts één voorbeeld te geven : “Enfin, il ne faut pas oublier l’état de détresse dans lequel tout accident grave plonge l’ouvrier. Il perd 

son salaire au moment où, pour se pourvoir de médicaments, de soins et de fortifiants, il aurait besoin de ressources extraordinaires. A peine 
convalescent, il devra courir au travail, loin de pouvoir employer son temps à former un dossier et à prendre l’avis d’un avocat. Trop souvent, 

il est tué sur le coup ou meurt sans avoir revu les siens.” C. SAINCTELETTE, De la responsabilité, 165-166. 
95 Sainctelette schetst dit debat op de pagina’s 136-139 van zijn boek, zonder te verwijzen naar een datum. Een vlugge opzoeking leert dat het 
hier concreet om de zitting van 12 december 1883 gaat. Hand. Kamer, 1883-1884, 191-204. 
96 “Il (le voiturier) est responsable des avaries ou pertes de marchandises, à moins que ces avaries ou pertes ne proviennent du vice propre de 

la chose ou de la force majeure.” De tekst van dit artikel werd overgenomen door Sainctelette in zijn tekst. Zie: Parl. St. Kamer, 1882-1883, 
nr. 20 (‘Titre du Code de commerce concernants les contrats de transport. Amendements du Gouvernement’).  
97 “Il est responsable de tout accident survenant aux personnes qu’il transporte, à moins que l’accident ne provienne d’un cas fortuit, de force 

majeure ou de la faute de la partie lésée.” 



 

 

tot hervorming van het wetboek van koophandel, die wilde vermijden dat er een uitzonderingsregeling zou 

ingevoerd worden voor het personeel van de spoorwegen. Hij was immers van mening dat er, naar Engels 

voorbeeld,
98

 nood was aan een wetgevend optreden om de aansprakelijkheid van werkgevers voor 

arbeidsongevallen te regelen, zonder onderscheid naar industrietak.
99

 Sainctelette was het hier niet mee 

eens:
100

  

 

“A la différence de mon illustre ami, je crois la loi faite ; il ne s’agit que de la bien interpréter. Le 

progrès qu’il attend et qu’il attendra longtemps de la législation, je le demande à un revirement de 

jurisprudence.” 

 

Wanneer de rechtspraak zijn nieuwe theorie zou toepassen, zouden de slachtoffers van een 

arbeidsongevallen en/of hun nabestaanden automatisch geholpen worden via een omkering van bewijslast, 

zonder dat hiervoor enig wetgevend optreden nodig was. Na de publicatie van zijn boek waren er inderdaad 

een aantal rechters die open stonden voor zijn nieuwe ideeën, maar het ging toch vooral om de lagere 

rechtspraak. De hogere rechtspraak, tot en met het Hof van Cassatie verwierp zijn theorie. 

 

Er was dan ook behoefte aan een speciaal soort rechters, die vooral de vinger aan de pols van de 

maatschappij hadden en die op die manier steeds konden inspelen op de steeds wijzigende behoeften van 

die maatschappij. Sainctelette omschreef het bijzonder kleurrijk als volgt:
101

  

  

“Telle doit être aussi la contenance de la magistrature. Vraie vigie de la société, elle peut, sans 

doute, devoir, parfois, signaler des brisants, mais quand, du haut des mâts, elle voit le port au bout 

de l’horizon, son devoir est d’encourager l’équipage, quelque grain vînt-il troubler le temps. Elle 

doit être l’expression, sans doute très pure et très élevée, mais très exacte et très complète de son 

temps et de son pays. A un peuple viril, il faut une magistrature hardie. A une nation entreprenante 

et industrieuse, il faut des juges accessibles aux idées nouvelles, étrangers à tout entêtement. A une 

génération de chercheurs, il faut des tribunaux féconds en ressources, plus intelligents encore 

qu’instruits.” 

 

Een interessant element hierbij is het feit dat Sainctelette voor zijn “actieve rechters” vooral inspiratie vond 

in Engeland. Hij was gecharmeerd door de praktische manier van werken van de Engelsen, die de 

problemen oplosten wanneer ze zich stelden, eerder dan af te wachten tot de wetgever de koe bij de horens 

                                                           
98 Pirmez verwees hiermee naar de Employers’ Liability Act van 1880. Voor meer uitleg over deze Engelse wetgeving: P. BARTRIP en S. 

BURMAN, The wounded soldiers of industry: industrial compensation policy, 1833-1897, Oxford, 1983. 
99 “Je crois que l’on devra faire une loi sur la responsabilité des chefs d’industrie vis-à-vis de ceux qu’ils emploient. Je signale à la Chambre 

qu’en Angleterre, une loi spécialse a été faite à cet égard et il serait convenable d’étudier ici cette grave matière. On déterminera dans cette 

loi, les principes de la responsabilité incombant à tout entrepreneur d’industrie. Ces principes seront appliqués aux entrepreneurs de 
transports comme aux autres industriels.” C. SAINCTELETTE, De la responsabilité, 138. 
100 C. SAINCTELETTE, De la responsabilité, 139 
101 C. SAINCTELETTE, De la responsabilité, 228. 



 

 

zou vatten.
102

 Hij was ervan overtuigd dat deze Engelse werkwijze de correcte was en dat de ‘Latijnse 

landen’ meer en meer in de foute richting evolueerden.
103

  

 

5. Sainctelette in perspectief geplaatst 

 

Na deze uiteenzetting over Sainctelette, zijn theorie, zijn kritieken en zijn alternatief, loont het de moeite 

om deze te kaderen binnen een ruimer perspectief. Allereerst is het een onbetwistbaar feit dat Sainctelette 

zich duidelijk afzet tegen de stroming in de rechtsleer die hij “la fâcheuse école du texte” noemt en die later 

omschreven zou worden als de “exegetische school”. Hierbij is het enigszins problematisch, zoals ook 

opgeworpen werd tijdens de discussie over deze bijdrage op de studiedag, dat deze “exegetische school” 

geen neutraal gegeven is en dat er wel een en ander op aan te merken valt. Het gaat immers over een 

benaming die achteraf gegeven werd door een aantal rechtsgeleerden die zich duidelijk wilden afzetten 

tegen hun voorgangers. Hierbij werden heel uiteenlopende auteurs, die vaak onderling weinig tot niets 

gemeenschappelijk hadden, op een hoopje gegooid. De verschillen zijn in bepaalde gevallen zo groot dat 

men zich zelfs de vraag kan stellen of er überhaupt sprake is van eenzelfde “school”.
104

  

 

Ik kan mij tot op zekere hoogte in deze kritiek terugvinden, maar niet helemaal. Om te beginnen is het een 

vaststaand feit dat er in hoofde van Sainctelette zelf duidelijk sprake was van een “school”, net zoals het 

niet ernstig betwist kan worden dat hij er kritiek op had en dat hij zichzelf niet tot deze school rekende. De 

woorden “la fâcheuse école du texte” laten hierbij niets aan de verbeelding over. Verder zijn er toch een 

aantal gemeenschappelijke elementen terug te vinden bij diegenen die tot de exegetische school gerekend 

worden. Ik verwijs hiervoor naar een interessant overzicht uit 1923 door Eugène Gaudemet in verband met 

de interpretatie van de Code civil in Frankrijk sinds 1804.
105

 Bij de bespreking van Aubry en Rau
106

 

bijvoorbeeld geeft hij duidelijk aan dat (ook) zij tot de ‘klassieke school’ behoorden, waarbij zij 

gemeenschappelijk hadden met alle andere rechtsgeleerden sinds 1804 (!) dat zij het belang van de wet 

onder de rechtsbronnen overdreven (“Toute la loi, mais rien que la loi”).
107

 Een tweede gebrek omschrijft 

hij als volgt: “De même, comme à tous leurs contemporains, il leur arrive d’abuser de l’abstraction 

logique, et des principes métaphysiques a priori qui n’ont point de base dans l’observation des faits”.  

 

En laat dit nu net de twee grote kritieken van Sainctelette zijn. Er is dan ook duidelijk sprake van een 

paradigmawisseling, waarbij deze twee premissen van de exegetische school omgedraaid werden. 

Sainctelette vertrok hierbij vanuit de realiteit (“l’examen du fait”) en niet vanuit de theorie, zoals de 

exegetische school. Volgens de exegeten stond de wet centraal en moest de maatschappij zich hieraan maar 

aanpassen. Sainctelette daarentegen was van mening dat het recht ten dienste stond van de snel 

veranderende maatschappij. Dit kon best bereikt worden via een doorgedreven interpretatie van de wet door 

                                                           
102 “Ainsi, ces législateurs si pratiques, que l’on appelle les Anglais, ont été amenés par l’étude des faits à admettre (…)” C. SAINCTELETTE, 

De la responsabilité, 80. 
103 “Je crois que les Anglais ont raison et que nous, Latins, nous nous engageons de plus en plus dans une fausse voie.” C. SAINCTELETTE, 

De la responsabilité, 48. 
104 Zie bijvoorbeeld de volgende bijdrage, die een aantal interessante vragen opwerpt: M. XIFARAS, “L’École de l’Exégèse était-elle 

historique? Le cas de Raymond-Théodore Troplong (1795-1869), lecteur de Friedrich Carl von Savigny”, in: J.-F. KERVEGAN & H. 

MOHNHAUPT, Wechselseitige Beeinflussungen und Rezeptionen von Recht und Philosophie in Deutschland und Frankreich/Influences et 
réceptions mutuelles du droit et de la philosophie en France et en Allemagne, Frankfurt am Main, 2001, 177-209. 
105 Dit werk vormt de schriftelijke neerslag van een reeks lezingen gehouden door Gaudemet aan de universiteit van Bazel tussen 30 

november en 21 december 1923. E. GAUDEMET, L’interprétation du Code civil en France depuis 1804, Parijs/Bazel, 1935. 
106 Charles Aubry (1803-1883) en Charles-Frédéric Rau (1803-1877) waren beiden Frans jurist en professor aan de rechtsfaculteit van 

Straatsburg. Ze schreven samen een juridisch standaardwerk, waarbij zij de Duitse methode toepasten op het Franse recht.  
107 De woorden zijn afkomstig van Aubry in een beroemd verslag van 1857. E. GAUDEMET, L’interprétation, 54. 



 

 

de rechtspraak, eerder dan te vertrouwen op de wetgever, die dikwijls lang op zich liet wachten en 

überhaupt nooit de volledige complexiteit van de maatschappelijke problemen kon vatten. 

 

Sainctelette stond hierbij overigens niet alleen. Hij maakt deel uit van een ruimere traditie die omschreven 

kan worden als het ‘Belgisch rechtsrealisme’, waartoe bijvoorbeeld ook de grote Edmond Picard (1836-

1924) gerekend kan worden.
108

 Deze ‘Belgische rechtsrealisten’ vertrokken niet alleen vanuit de realiteit, 

maar hadden ook een grote maatschappelijke betrokkenheid. Hun vernieuwende ideeën stonden vooral ten 

dienste van de zwakkeren in de maatschappij. Bij Sainctelette ging dit dan bijvoorbeeld om de slachtoffers 

van arbeidsongevallen en bij Picard over de arbeidersklasse in het algemeen. Deze houding hoort perfect 

thuis in de Belle Epoque, met een groeiende aandacht voor de zogenaamde ‘sociale kwestie’, de gehele 

problematiek waarmee (vooral) de verpauperende arbeidersklasse te maken had ten gevolge van de 

industrialisering.  

 

Het Belgisch rechtsrealisme kan verder als wegbereider van de (Franse) École de la libre recherche 

scientifique beschouwd worden. Heel wat zaken die karakteristiek zijn voor die laatstgenoemde stroming 

zijn immers reeds aanwezig bij de Belgische rechtsrealisten. Om te beginnen delen zij de kritiek op de 

exegetische school, met hun al te theoretische benadering en fixatie op de wet. Beiden vertrekken verder 

ook van de werkelijkheid en van de gedachte dat het recht een ondersteunende taak heeft om de problemen 

van de moderne maatschappij aan te pakken.  

 

Op die manier heeft het Belgisch rechtsrealisme geholpen om de juridische geesten rijp te maken voor een 

bredere benadering van het recht. Dit wordt door Gény in zijn Méthode van 1899 als volgt geformuleerd:
109

 

 

“Mais, je crois que je ne serai démenti par aucun de ceux, qui ont suivi attentivement le 

mouvement des idées juridiques, soit dans notre enseignement, soit dans les publications 

scientifiques, soit dans la jurisprudence concrète et dans les études critiques qu’elle a suscitées, 

particulièrement en matière civile et commerciale, et au cours des vingt dernières années (pour 

parler surtout de ce qui m’est plus familier), si j’affirme que, de cet ensemble, se dégagent fort 

nets, chez bon de jurisconsultes français ou belges, le sentiment et comme le besoin d’un horizon 

plus ouvert, d’une élaboration plus personnelle et plus profonde, dans le champ de l’interprétation 

et de l’application du droit positif en vigueur.” (eigen onderlijningen)  

 

In voetnoot verwees hij hierbij naar de ‘belangrijke publicaties’ van Sainctelette.
110

 Ook Raymond 

Saleilles, een Franse specialist inzake arbeidsongevallen en prominent figuur van de wetenschappelijke 

school, bewees in zijn werken de nodige eer aan Sainctelette, die hij omschrijft als de promotor van de 

                                                           
108 Ik verwijs hiervoor naar de bijdrage van Bart Coppein in deze bundel en naar de volgende publicaties van zijn hand : B. COPPEIN, “ ‘Le 
droit qu’une partie de la nation n’a pas.’ Edmond Picard en de vermaatschappelijking van het recht in België tijdens het fin de siècle, 

Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 2008, 375-409; B. COPPEIN, Edmond Picard (1836-1924), actor en getuige van een 

veranderend Belgisch rechtsdenken in Europees perspectief aan het einde van de negentiende eeuw, Leuven, 2010 (onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling Faculteit Rechtsgeleerdheid, K.U.Leuven); B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving. Intellectuele biografie 

van Edmond Picard, Brussel, 2011, 423 p.  
109 F. GENY, Méthode d‘interprétation et sources en droit privé positif: essai critique, 1899, 11. 
110 F. GENY, Méthode, Voetnoot (1), 11: “Parmi les travaux, ayant eu des visées principalement pratiques, et qui ont remué pourtant les plus 

gros problèmes de méthode, qu’il me suffise de rappeler ici les “Questions de droit maritime de A. de Courcy, 4 vol. 1877 1888 et les 

importantes publications de Sainctelette.” 



 

 

beweging op het terrein van de juridische interpretatie, die bij het uitblijven van een wetgevend optreden 

van belang kon zijn om de lacunes in de wetgeving op te vullen en de nodige praktische hervormingen door 

te voeren.
111

 

Toch zijn er ook verschillen tussen het Belgisch rechtsrealisme en de wetenschappelijke school. Zo blijft 

het Belgisch rechtsrealisme al bij al binnen het klassieke juridische kader. Er treedt enkel een 

accentverschuiving op, waarbij de dominantie van de wetgeving afgezwakt wordt ten voordele van de 

andere rechtsbronnen, maar voor het overige zijn de Belgische rechtsrealisten zuivere juristen. Dit blijkt 

bijvoorbeeld duidelijk uit de studie van Sainctelette: het gaat om een werkstuk van een klassieke jurist, die 

volop verwijst naar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, om een eigen, nieuwe theorie uit te bouwen. De 

wetenschappelijke school zal de pluraliteit van de rechtsbronnen evenwel verder uitbreiden, door ook plaats 

te ruimen voor de sociale wetenschappen, wat overigens haar naam verklaart.  

 

6. Besluit 

 

De studie van Sainctelette is een mooi voorbeeld van het Belgisch rechtsrealisme. Deze stroming kan 

beschouwd worden als de “missing link” tussen de exegetische en wetenschappelijke school. Het vormde 

een breuk met de dominante exegetische school, via een dubbele paradigmawissel. Enerzijds verloor de wet 

haar dominante positie ten voordele van de rechtspraak (en in mindere mate de rechtsleer). Anderzijds 

vertrokken de rechtsrealisten eerst en vooral vanuit de werkelijkheid, waarbij het recht zich moest 

aanpassen aan de maatschappij en niet omgekeerd. Hiermee waren zij de wegbereiders van de 

wetenschappelijke school, die rond de eeuwwisseling zou doorbreken in Frankrijk. 

 

  

                                                           
111 “Pour ce qui est de la jurisprudence belge, on la trouvera dans les importantes et nombreuses publications de M. SAINCTELETTE, si 

connues de tous ceux qui se sont occupés de la question. On peut dire que c’est M. SAINCTELETTE qui a été comme le promoteur du 
mouvement sur le terrain de l’interprétation juridique ; et l’on ne saurait assez lui rendre justice à cet égard. D’autres ont fait davantage 

peut-être en vue de la solution législative de la question ; mais, lorsque les lois sont si difficiles à élaborer, il faut surtout être reconnaissant 

à ceux qui, par un mouvement de doctrine et de jurisprudence, permettent d’aboutir à des changements d’interprétation qui équivalent à de 
véritables réformes pratiques, en attendant l’intervention de la loi. C’est cet hommage qu’il importe de rendre à M. Sainctelette ; il a été en 

cette matière un promoteur et un merveilleux agitateur, au sens le meilleur et le plus honorable du mot.” R. SALEILLES, Les accidents du 

travail et la responsabilité civile, Paris, 1897, 2, voetnoot 2. 



 

 

  



 

 

DE BELLE EPOQUE VAN HET BELGISCHE 

(STRAF)RECHT. KOPLOPER OF WIELTJESZUIGER? 

 

MAARTEN VANKEERSBILCK 

 

  



 

 

1. Inleiding 

 

Bij de studie van de zogenaamde Belle Epoque (1870 – 1914) mag het strafrecht niet ontbreken. De 

ontwikkelingen die deze rechtstak (en aanverwante wetenschappen) in deze periode doormaakte(n), 

weerklonk(en) immers tot diep in de twintigste eeuw. Zo gold de wet op de voorwaardelijke 

invrijheidsstelling van 1888 tot 1998 toen in de nasleep van de zaak-Dutroux de wet gewijzigd werd,
112

 

werd de wet op landloperij en bedelarij uit 1891 pas in 1993 afgeschaft,
113

 vormde de wet op de 

bescherming van de maatschappij uit 1930 de basis voor de gelijknamige wet uit 1964
114

 en leidde de wet 

op de kinderbescherming uit 1912 tot de jeugdbeschermingswet van 8 april 1965.
115

  

 

In deze bijdrage ligt de focus op een aantal vooraanstaande figuren uit de Belgische strafrechtswetenschap 

en wordt nagegaan in welke mate zij voorlopers zijn/waren binnen hun vakgebied. Hierbij wordt onder 

meer gekeken naar de internationale organisaties waar zij deel van uitmaakten. Ten slotte wordt onderzocht 

in hoeverre de Belle Epoque een bloeiperiode was voor deze rechtstak en volgt er een klein overzicht van 

de belangrijkste wetgevende innovaties van deze periode. Maar eerst dringt zich een korte schets van het 

strafrechtsdenken in de Belle Epoque op.  

 

2. Het strafrechtsdenken in de Belle Epoque 

 

Het uitgangspunt van het zogenaamde klassieke strafrecht was de strafbare daad. Die werd in het 

Strafwetboek van 1867 omschreven en beschouwd als de veruitwendiging van de morele 

verantwoordelijkheid van de delinquent, de schuld. De individuele morele verantwoordelijkheid 

rechtvaardigde de straf en daartoe werd de strafmaat bepaald in datzelfde Strafwetboek en als het ware 

automatisch toegepast door de strafrechter, die slechts de keuze had tussen de wettelijke minima en 

maxima.
116

 Deze klassieke benadering van het strafrechtsdenken kwam eind negentiende eeuw onder druk 

te staan toen de economische crisis toesloeg in de geïndustrialiseerde landen. De snelle industrialisering, de 

demografische transitie en de migratiestromen van platteland naar stad zorgden voor een grote toename van 

het volume van misdaad. Toen de wetgevers in een eerste repressieve reactie de reikwijdte en maat van de 

straffen verhoogden, kwamen zowel de werking van het gerecht als de gevangenispopulatie onder druk te 

staan.
117

  

 

Tegelijk beleefde het positivisme een boom met grote ontwikkelingen in een aantal wetenschappen zoals de 

fysiologie, de antropologie, de psychiatrie, de sociologie,… Het gebruik van de positivistische methode 

                                                           
112 Loi 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle dans le système pénal, BS 3 juni 1888, 01606 (hierna: ‘wet Lejeune’). 

Marc Dutroux werd ondanks negatief advies van het openbaar ministerie in 1992 voorwaardelijk in vrijheid gesteld door de toenmalige 

minister van Justitie, Melchior Wathelet (sr.). Deze feiten werden bekend tijdens het proces-Dutroux en onder druk van de publieke opinie 
werd de wet gewijzigd opdat niet meer de minister zelf maar de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling over de 

invrijheidsstelling zouden beslissen. Voorts werd de noodzaak van een reclasseringsplan ingevoerd en werden de voorwaarden voor seksuele 

delinquenten verstrengd. 

Wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling, BS 2 april 1988, 10017 en volgende. 
113 Loi 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, BS 3 december 1891, 03531 (hierna: ‘landloperswet’). 
114 Respectievelijke Wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en gewoontemisdadigers, BS 11 mei 

1930, 2447 (hierna: ‘wet bescherming maatschappij’) en Wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de 

gewoontemisdadigers, BS, 17 juli 1964, 7818 en volgende 
115 Wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming, BS 27 mei 1912, 3457 (hierna: ‘kinderbeschermingswet’); Wet van 8 april 1965 

betreffende de jeugdbescherming, BS 15 april 1965, 4014 en volgende. 
116 B. DE RUYVER,”De transformatie van het Belgisch strafrecht tegen de achtergrond van de politieke en sociaaleconomische 
ontwikkelingen in het laatste kwart van de negentiende eeuw” in D. HEIRBAUT en D. LAMBRECHT (eds.), Van oud en nieuw recht, 

handelingen van het XXVde Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch congres, 1998, Mechelen, Kluwer, 194. 
117 Ibid. 



 

 

leidde hier ook tot het ontstaan van een nieuw mensbeeld: dat van de mens als gedetermineerd wezen. Al 

deze nieuwe inzichten droegen op hun beurt bij tot de ontwikkeling van een nieuw wetenschapsdomein, de 

criminologie. De nadruk lag daarbij in de eerste plaats op het onderzoek naar de oorzaken van criminaliteit 

en meer in het bijzonder naar de studie van de delinquente persoonlijkheid. Achtereenvolgens waren er de 

school van de criminele antropologie (met onder meer Cesare Lombroso),
118

 de sociologische school van 

Lyon (met Tarde en Lacassagne) en de bio-sociologische school van Enrico Ferri.
119

  

 

Ook in België zat men niet stil en ontstond er aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) een ware hub 

van mensen met gedeelde interesses in de criminologie, zoals fysioloog professor Paul Héger,
120

 psychiater 

Auguste Ley en professor in de gerechtelijke geneeskunde Fernand Héger-Gilbert. Eerder werd in 1890 aan 

deze universiteit de Cercle universitaire de Criminologie opgericht door o.a. Adolphe Prins, Henri Jaspar 

en Léon Hennebicq.
121

 Dit heterogene gezelschap was illustratief voor de multidisciplinariteit die deze 

nieuwe discipline tekende. Brussel, en bij uitbreiding België,
122

 bleef op het internationale toneel overigens 

een belangrijke rol spelen. Zo ontving de stad onder andere de eerste bijeenkomst van de Union 

internationale de droit pénal (UIDP) in 1889,
123

 het derde Congrès internationale d’Anthropologie 

criminelle in 1892,
124

 het Internationaal Penitentiair congres in 1900
125

 en een tweede maal een 

bijeenkomst van het UIDP in 1910.  

 

De voedingsbodem voor nieuwe ontwikkelingen in de strafrechtswetenschap was dus aanwezig, zowel 

nationaal als internationaal, met het engagement van wetenschappers uit verschillende disciplines. Er was 

echter nood aan een charismatisch persoon met voldoende autoriteit in zowel wetenschappelijke kringen als 

in het publieke leven om ook op wetgevend vlak resultaten te boeken. Die figuur kwam er in de persoon 

van Adolphe Prins.
126

 Door zijn centrale rol in de ontwikkeling van de criminologie
127

 op zowel 

internationaal als Belgisch niveau had hij met zijn theorie van het sociaal verweer invloed op het beleid van 

                                                           
118 Cesare Lombroso (Ezechia Marco Lombroso),(°Verona 6/11/1835, †Turijn 19/10/1909). Zijn bekende boek ‘L’uomo delinquente’ dateert 
van 1876. Lombroso linkte het criminele denken aan een fysiologische degeneratie, die bovendien ook waargenomen kon worden aan de 

hand van uiterlijke kenmerken 
119 Enrico Ferri (°San Benedetto Po 25/02/1856, †Rome 12/04/1929). De Ruyver omschrijft Ferri’s opvattingen als volgt: “Enrico Ferri koos 
in de dualiteit individu/samenleving resoluut voor de samenleving en ging op zoek naar een beter antwoord op de vraag: hoe kan de 

samenleving zich beveiligen tegen delinquent gedrag? Het misdrijf was voor Ferri een symptoom van een onderliggend probleem dat met 

maatregelen van individuele criminele profylaxie kon worden weggewerkt. Op voorwaarde dat tezelfdertijd de voedingsbodem (armoede, 
huisvesting, gezondheidszorg, alcoholisme) werd aangepakt met sociale maatregelen.” B. DE RUYVER, “Het strafrechtelijk beleid in een 

postmoderne samenleving”, in Update in de criminologie, het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer, 2004, 156. Naast 

zijn betrokkenheid bij de UIDP was Ferri ook actief op de internationale penitentiaire congressen. Op beide fora zal hij in contact gekomen 
zijn met Jules Lejeune. Enrico Ferri was bovendien tussen 1895 en 1905 visiting professor aan de Université Nouvelle van Brussel. Zie over 

dit alles H. CARTON DE WIART, “Enrico Ferri et Jules Lejeune. Leur influence sur la réforme pénale en Belgique” in Revue de droit pénale, 

Bruylant, Brussel, 1929, 157-162.  
B. DE RUYVER ,”De transformatie van het Belgisch strafrecht tegen de achtergrond van de politieke en sociaaleconomische ontwikkelingen 

in het laatste kwart van de negentiende eeuw” in D. HEIRBAUT en D. LAMBRECHT (eds.), Van oud en nieuw recht, handelingen van het 

XXVde Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch congres, 1998, Mechelen, Kluwer, 206 e.v.. 
120 Ook Paul Héger was een prominent lid van de UIDP. Zie infra. 
121 Een jaar eerder werd ook de Société de médecine légale de Belgique opgericht, naar analogie met de internationale organisatie. 
122 Ook Antwerpen ontving een sessie van de UIDP in 1894, waar onder meer de hervorming van het gevangeniswezen op het programma 
stond. B. DE RUYVER, “Het strafrechtelijk beleid in een postmoderne samenleving”, in Update in de criminologie, het strafrechtsysteem in de 

laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer, 2004, 155 e.v.. 
123 Zie infra en Bulletin de l’Union Internationale de Droit Pénal, J. Guttentag, Berlin, 1889. 
124 Zie “Troisième Congrès Internationale d’Anthropologie criminelle” in Archives d’Anthropologie Criminelle, Lyon, Stock, 1892, tome 

VIII, 465 – 591. Lejeune was hier één van de keynote speakers en kon er zijn filosofie over de plaats van landelopers, bedelaars, kinderen en 

abnormalen in het strafrechtssysteem uiteenzetten. En zie infra. 
125 Zie Actes du Congrès Pénitentiaire International de Bruxelles. Aôut 1900, Imprimerie Staempli & cie, Berne, 1901. 
126 Over Adolphe Prins zie M. VAUTHIER, “Notice sur Adolphe Prins” in ACADEMIE ROYALE DE BELGIQUE (ed.), Annuaire 1922, Brussel, 
1922, 33-74. Adolphe Prins (°Brussel 02/11/1845, †Ixelles 29/09/1919) vervoegde de balie van Brussel op 8 april 1868 maar stopte als 

advocaat in 1883 en legde zich toe op het departement justitie waar hij inspecteur-generaal werd van het gevangeniswezen. Hij vervulde die 

functie tot in 1917. Sinds 2 juli 1878 was hij ook professor strafrecht en strafprocesrecht aan de ULB waar hij les bleef geven tot 1 februari 
1919. Prins was ook voorzitter van het Institut International de Droit Pénal en hij maakte deel uit van de Conseil permanent de législation. 

Zie ook S. CHRISTAENSEN, “Adolphe Prins (1845-1919)” in C. FIJNAUT (red.), Gestalten uit het verleden: 32 voorgangers in de 

strafrechtswetenschap, de strafrechtspleging en de criminologie, Brussel, Kluwer, 1993, 109-123 en P. MARY, en P. VAN DER VORST,(eds.), 
Cent ans de criminologie à l'ULB : Adolphe Prins, l'Union internationale de droit pénal, le Cercle universitaire pour les études 

criminologiques, Brussel, Bruylant, 1990, 328 p. 
127 Naast stichter van de UIDP werd hij later ook voorzitter van dit orgaan. 



 

 

achtereenvolgens de ministers van Justitie Lejeune, Renkin, Carton de Wiart en Vandervelde.
128

 In deze 

theorie maakte hij een synthese van de abstracte wilsvrijheid van de klassieke school, die toen al sterk 

tanende was,
129

 en het determinisme van de Italiaanse school als toenmalige dominante stroming .
130

 Zo 

startte Prins wel bij de individuele morele verantwoordelijkheid uit het klassieke strafrecht, maar haalde hij 

ook uit de positivistische leer dat bepaalde categorieën van delinquenten niet moreel aansprakelijk konden 

zijn. Dit resulteerde in een tweesporenstelsel met straffen voor de toerekeningsvatbare, en dus 

strafrechtelijk aansprakelijke, dader en beveiligingsmaatregelen voor zij die niet aan de premisse van 

wilsvrijheid voldeden. Aan die personen kon dus geen straf opgelegd worden. Maar om hen te beschermen 

en belangrijker om de maatschappij tegen hen te beschermen, voorzag Prins in de invoering van 

beveiligingsmaatregelen.
131

  

 

3. Wetgevende realisaties in de Belle Epoque 

Het sociale verweer van eind negentiende eeuw bepleitte de facto het weghalen uit het strafrecht van 

achtereenvolgens de landlopers en bedelaars, de min-16 jarigen en de krankzinnige daders. De vertaalslag 

hiervan kwam er respectievelijk met de wetten op de voorwaardelijke invrijheidsstelling en 

voorwaardelijke veroordeling van 31 mei 1888,
132

 de wet van 27 november 1891 op de landloperij en 

bedelarij,
133

 de wet op de kinderbescherming van 15 mei 1912
134

 en de wet van 9 april 1930 op de 

bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers als sluitstuk.
135

 Hoewel dit 

laatste wetgevend wapenfeit sensu strictu niet gerealiseerd werd in het tijdsgewricht van de Belle Epoque 

sloot die wel aan bij het strafrechtsdenken uit die tijd. Bovendien dateren de eerste pogingen om 

abnormalen uit het gewone strafrecht te halen uit 1890.
136

  

 

In de vertaling van die ideeën naar de nieuwe Belgische wetgeving had minister van Justitie Jules Lejeune 

een grote hand.
137

 Zo was hij verantwoordelijk voor de gelijknamige wet op de landloperij en bedelarij en 

lag hij met zijn wetsontwerp
138

 ook aan de basis van de kinderbeschermingswet van 1912. Met zijn 

                                                           
128 Prins genoot de steun van de verschillende partijen om zijn ideeën te verwezenlijken. Zo waren er bij de katholieke partij Jules Lejeune 

(minister van Justitie tussen 1887 en 1994) en Henri Carton de Wiart (minister van Justitie tussen 1911 en 1918). Bij de socialisten was er 
Emile Vandervelde (minister van Justitie tussen 1919 en 1922) en bij de liberalen genoot Prins de steun van Henri Jaspar en Paul Janson. 

Zie B. DE RUYVER, “De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische ministers van Justitie, E. Vandervelde, P. Vermeylen en A. 

Vranckx” in Interuniversitaire reeks criminologie en strafwetenschappen, Antwerpen, 1988, 74-77.  
129 B. DE RUYVER, “Het strafrechtelijk beleid in een postmoderne samenleving”, in Update in de criminologie, het strafrechtsysteem in de 

laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer, 2004, 155 e.v.. 
130 Over de Italiaanse School en de UIDP en haar opvolger; zie ook C. BASSIOUNI, AIDP: International association of penal law: over a 
century of dedication to criminal justice and human rights, geraadpleegd op: 

http://www.penal.org/IMG/histoire%20de%20l'AIDP%20version%20anglaise%20Tabita.pdf en zie ook P. CORNIL, “Reflexions sur le 

Cinquantenaire de l’Association Internationale de droit Pénal” in Revue Internationale de droit Pénal, 1975. 
131 B. DE RUYVER, “De transformatie van het Belgisch strafrecht tegen de achtergrond van de politieke en sociaaleconomische 

ontwikkelingen in het laatste kwart van de negentiende eeuw” in D. HEIRBAUT en D.LAMBRECHT (eds.), Van oud en nieuw recht, 

handelingen van het XXVde Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch congres, 1998, Mechelen, Kluwer, 207. 
132 Wet Lejeune. Deze wet liet ook een verdere individualisering van de straffen toe en bood door de rechters een alternatief te bieden een 

antwoord op de problematiek van de korte gevangenisstraffen. 
133 Landloperswet. 
134 Kinderbeschermingswet. 
135 Wet op de bescherming van de maatschappij. 
136 Zie infra: 2.4 Wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers.  
137 Over Jules Lejeune zie J. DUPREEL, “Lejeune (Jules-Ange-Ladislas)” in Biographie nationale, XXXIII, Brussel, Académie, 1965, 438-

441. Jules Lejeune (°Luxemburg 05/05/1828 †Brussel 18/02/1911) was professor aan de ULB waar hij staatsrecht doceerde. Daarnaast was 

hij ook advocaat aan de balie in Brussel om uiteindelijk de balie van het Hof van Cassatie te vervoegen in 1860, waar hij tot zijn dood bleef. 

In zijn hoedanigheid als advocaat belandde hij ook bij het departement financiën en publieke werken. In de periode van 24 oktober 1877 tot 

17 maart 1894 was hij minister van Justitie. Zie ook S. CHRISTAENSEN, Tussen klassieke en moderne criminele politiek. Leven en beleid van 
Jules Lejeune, Leuven, Universitaire pers Leuven 2004, 745 p (hierna S. CHRISTAENSEN, Lejeune). 

Lejeune had natuurlijk ook nog andere verwezenlijkingen in het straf- en strafprocesrecht op zijn conto, maar we beperken ons in deze 

bijdrage tot de voornaamste. Daarnaast beperkte het wetgevende werk van Lejeune zich niet tot de periode waarin hij minister van Justitie 
was; hij zette zich ook in als lid van het parlement voor de verwezenlijking van zijn politieke project. Toen hij bijvoorbeeld tijdens zijn 

ambtstermijn als minister er niet in slaagde om een wetgevend project wet te laten worden, bracht hij die, zij het in geamendeerde vorm, 

opnieuw onder de aandacht als senator. Dat was bijvoorbeeld het geval voor de wetsontwerpen rond de abnormalen, de strengere bestraffing 
van recidivisten en de bescherming van het kind. S. CHRISTAENSEN, Lejeune, 560. 
138 Projet de loi pour la protection de l’enfance, Parl. St., Kamer, 1888-89, nr. 302. Dit zal later in een geamendeerde vorm wet worden onder 

minister van Justitie Henri Carton de Wiart. 

http://www.penal.org/IMG/histoire%20de%20l'AIDP%20version%20anglaise%20Tabita.pdf


 

 

wetsontwerp uit 1890 richtte hij zich bovendien ook al op de abnormalen. Lejeune onderhield goede 

contacten met Adolphe Prins,
139

 die niet enkel zijn collega was aan de ULB maar als inspecteur-generaal 

van het gevangeniswezen ook medewerker was van Lejeune als minister van Justitie. Christiaensen stelt in 

die zin dat het waarschijnlijk is dat de internationaal bedrijvige Prins, die reeds enkele jaren vóór het 

aantreden van Lejeune benoemd was, al enkele beleidsconcepten klaar had waarmee hij bij zijn nieuwe 

“chef” in belangrijke mate gehoor vond.
140

 Een andere link tussen beiden volgde uit de pragmatische natuur 

van Lejeune, die open stond voor nieuwe oplossingen en inzichten.
141

 Zo onderhield hij evenzeer contacten 

met buitenlandse wetenschappers en toonde hij een actieve belangstelling voor wetenschappelijke 

manifestaties in het buitenland. De prominente rol die Prins daarin vervulde bracht hen bij elkaar.
142

 Hun 

vruchtbare samenwerking zorgde ervoor dat het nieuwe gedachtengoed op sociologisch, antropologisch en 

strafrechtelijke vlak kon gedijen op de hoogste regionen van Lejeune’s ministerie van Justitie.  

 

3.1 Wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling en voorwaardelijke veroordeling (31 mei 1888)  

Het wetsontwerp werd op 23 maart 1888 neergelegd door minister van Justitie Lejeune en na een korte 

studieronde onder leiding van rapporteur J. Thonissen al op 31 mei 1888 afgekondigd als wet.
143

 Lejeune 

gaf op de zitting van 9 mei 1888 zelf toelichting bij zijn ontwerp
144

 en motiveerde de voorwaardelijke 

invrijheidsstelling door (naast uitgebreid te citeren uit Belgische en internationale statistieken) onder meer 

te stellen dat de bepalingen analoog waren aan de regeling die in Frankrijk al in 1885 uitgewerkt werd.
145

 

De Franse wet werd door het parlement geloodst en gestemd op initiatief van René Bérenger. Die was, net 

zoals Adolphe Prins en Jules Lejeune, lid van de UIDP en vertegenwoordigde op die manier in zekere zin 

de strafrechtswetenschap binnen de Franse Senaat. Dat Frankrijk België voorafging, kan onder meer 

verklaard worden door het feit dat het cellenregime in België de regel was (bij wet nog eens vastgelegd in 

1870), terwijl dit in Frankrijk eerder de uitzondering was. Zo kon hier ook minder sprake zijn van 

contagion pénitentiaire bij korte gevangenisstraffen en was er minder hoogdringendheid om hier iets aan te 

veranderen. Een ander deel van de ‘oplossing’ in Frankrijk bestond in “l’internement perpétuel sur le 

territoire des colonies ou possessions françaises”, een vorm van verbanning van bepaalde delinquenten
146

 

die in België op minder enthousiasme kon rekenen.
147

 Naast Frankrijk gingen volgende landen België 

vooraf (en er werd hier ook naar verwezen): het Verenigd Koninkrijk,
148

 de Verenigde Staten, Nederland en 

Duitsland. In Oostenrijk, Italië, Spanje en Portugal voorzagen de ontwerpen van de nieuwe strafwetboeken 

deze mogelijkheid. Lejeune zelf besloot: “Je puis donc dire que, pour ce qui concerne la libération 

conditionelle, le projet de la se présente devant vous, messieurs, … a pour lui les résultats d’une 

expérience complète et déjà ancienne.”
149

 

 

Met betrekking tot de voorwaardelijke veroordeling lagen de zaken volledig anders. Die werd in België ten 

onrechte door sommigen geclaimd als wetgevende innovatie,
150

 hoewel Jules Bara reeds in de debatten 

                                                           
139 S. CHRISTAENSEN, Lejeune, 562. 
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141 Ibid., 91. 
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149 Ibid. 
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was met de voorwaardelijke invrijheidsstelling, het eerste continentaal land was om de voorwaardelijke veroordeling in het moderne 

strafrecht in te voeren. Zie ook S. CHRISTAENSEN, Lejeune, 316-317. 



 

 

over de wet van 31 mei 1888 verwees naar het feit dat die ontleend was aan het buitenland.
151

 Janson 

voegde daar in 1907 nog het volgende aan toe:
 152

  

 

“Il doit m’être permis, en ces temps de nationalisme, de rappeler que tout l’honneur de cette 

innovation si heureuse, dans le domaine du droit pénal, revient à l’un de nos concitoyens. Mais les 

bonnes choses sont si ignorées chez nous, que la loi, qui devait s’appeler la loi Le Jeune (sic), est 

connue de tous sous le nom de loi Bérenger. (Rires et applaudissements).”  

 

Het ging in casu over de wet Bérenger van 26 maart 1891 die zowel de voorwaardelijke veroordeling als de 

strafverzwaring voor recidivisten bevatte.
153

 Zowel de voorwaardelijke veroordeling als de voorwaardelijke 

invrijheidsstelling maakten deel uit van het beleid van Lejeune. Dit wilde enerzijds de nefaste gevolgen 

aanpakken van (korte) gevangenisstraffen, maar was er anderzijds van overtuigd dat op onverbeterlijken en 

gevaarlijken gereageerd moest worden door hen af te schrikken door harde(re) bestraffingen en door 

langere maatschappelijke eliminatie.
154

 Dit tweede luik van Lejeune’s politiek leidde tot de wetsontwerpen 

van 15 april 1890
155

 en 26 juli 1893.
156

 

 

3.2 Wet op de landloperij en bedelarij (27 november 1891) 

Landloperij en bedelarij zijn van alle tijden. Maar de industrialisatie en de hiermee verbonden 

verstedelijking maakten doorheen de negentiende eeuw van landloperij ook een structureel stedelijk 

probleem. Tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) werd gepoogd dit probleem te 

bestrijden met de oprichting van de Maatschappij van weldadigheid (1818). Die organisatie wilde 

landloperij tegengaan door de stedelijke zwervers over te brengen naar landbouwgebieden en ze daar aan 

het werk te zetten. In Vlaanderen ontstonden zo de landloperskolonies van Wortel en Merksplas. Na de 

Belgische onafhankelijkheid verdween het vrijwillig karakter en sloeg men (begin jaren 1840) de Engelse 

weg in die koos voor gedwongen landloperskolonies.
157

 Landlopers konden zichzelf vrijwillig aanbieden of 

werden door de politie opgepakt. De uit de Nederlandse tijd geërfde landloperkolonies deden verder dienst 

en werden aangevuld met een kolonie voor vrouwen in Brugge. De landloperswet van 1891 verfijnde 

eigenlijk de wet van 1866 op de landloperij en bedelarij.
158

 Die wet maakte een onderscheid tussen 

enerzijds gewone bedelaars die bedelden omdat ze structureel arm waren door ouderdom, werkloosheid, 

gebrek of ziekte en anderzijds beroepsbedelaars die arm waren uit luiheid, losbandigheid of dronkenschap. 

De eerste groep kwam terecht in Wortel, de tweede werd opgesloten in Merksplas. De ratio achter dit 

optreden vormt een rode draad doorheen de politiek van Lejeune. Hij ging er van uit dat een zwervend, 

bedelend of arbeidsloos bestaan vroeg of laat moest leiden tot criminaliteit. Het onderscheid in categorieën 

moest dan een gediversifieerde aanpak toelaten. Zo wilde men onvrijwillige landlopers re-

integratiemogelijkheden bieden, terwijl als maatschappelijke parasieten beschouwde landlopers tot inzicht 
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(kans)spel en tegen de zedeloosheid. Lejeune was er immers van overtuigd dat men de criminaliteit kon inperken door individuen uit de 
‘criminele klassen’ te houden door hen te verwijderen uit verderfelijke oorden, heropvoeding en integratie in voorbeeldige sociale milieus 

waar men waarden zoals werkzaamheid en spaarzin kon aankweken. In dezelfde zienswijze moet ook de kinderwet gezien worden. Zie S. 

CHRISTAENSEN, Lejeune, 92 e.v.. 



 

 

gebracht moesten worden door middel van een streng regime.
159

 In 1935 werden deze categorieën nog 

aangevuld met geesteszieke landlopers en andere zieken uit andere overbevolkte psychiatrische 

instellingen, een (ongewild) gevolg van de wet op de bescherming van de maatschappij.
160

  

 

Pas met de wet van 12 januari 1993 werden de artikelen uit het Strafwetboek opgeheven die de 

gekwalificeerde bedelarij strafbaar stelden (onder meer als verzwarende omstandigheid bij een misdaad). 

 

3.3 Wet op de kinderbescherming (15 mei 1912)
161

 

De voorgeschiedenis van de wet op de kinderbescherming gaat terug tot 1889 met een wetsontwerp van de 

hand van Lejeune.
162

 Dit ontwerp werd pas na zijn dood, in geamendeerde vorm, de wet van 15 mei 1912 

op de kinderbescherming.
163

 Die wetgeving beoogde de fysieke en morele opvoeding van het kind. Lejeune 

vertrok hiervoor vanuit de vaststelling dat er in het hele land, in het bijzonder in de industriële en 

handelscentra, kinderen waren die ‘materieel of moreel’ verwaarloosd werden. Die situatie vormde een 

voedingsbodem voor landloperij, prostitutie en criminaliteit. Het wetsontwerp stelde een aantal maatregelen 

voor die de bestaande toestand moesten verhelpen, zoals bijvoorbeeld het investeren in de (her-) opvoeding 

van kinderen als de ouders of voogden onwaardig geacht werden. Hiervoor liet Lejeune zich onder meer 

inspireren door het Verenigd Koninkrijk
164

 dat met de wetten van 10 augustus 1866 en 2 augustus 1880 al 

voorzag in de heropvoeding van jonge delinquenten, heropvoedingsscholen en een aantal preventieve 

maatregelen. Ook in Frankrijk werden al stappen gezet in deze richting. Een wetsontwerp werd op 10 juli 

1884 aangenomen door de Senaat, maar niet tijdig doorgestuurd naar de Kamer waardoor het ontwerp het 

einde van de legislatuur niet overleefde. Op 22 december 1888 werd een nieuwe poging ondernomen door 

de Franse regering. Die werd uiteindelijk de wet van 24 juli 1889, die eveneens kinderen wilde beschermen 

tegen onwaardige ouders, door ze te onttrekken aan het ouderlijke gezag en ze onder het toezicht te 

plaatsen van liefdadigheidsorganisaties, private personen,… In Duitsland creëerde de (Pruisische) wet van 

13 maart 1878 op de plaatsing van verlaten kinderen al een systeem van gedwongen (her)opvoeding met 

gewone scholen enerzijds en heropvoedingsscholen anderzijds.
165

 Lejeune was dus op de hoogte van de 

ontwikkelingen in die landen. Zijn rechtsvergelijkend werk ging echter niet verloren en werd hernomen bij 

de behandeling van het voorstel in 1912.  

 

3.4 Wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers (9 april 1930) 

De voorgeschiedenis van deze wet gaat terug naar een wetsontwerp van 15 april 1890 m.b.t. de oprichting 

van speciale asielen en de bejegening van gevaarlijke en criminele krankzinnigen.
166

 Lejeune wenste 
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immers dat gevaarlijke, als abnormaal beschouwde, individuen niet langer in de gewone asielen tussen niet-

gevaarlijke abnormalen of in de gevangenissen tussen de gewone gedetineerden zouden worden opgesloten. 

Deze wet volgde dezelfde redenering als de wet van 15 mei 1912 op de bescherming van het kind en had 

een dubbel doel: de geïnterneerden de zorg geven die hun toestand vereist en op hetzelfde moment de 

maatschappij beschermen tegen het onrechtmatig optreden van deze individuen. Het criterium was het 

ontbreken van schuld in hoofde van de geestesgestoorde bij het plegen van een misdrijf. In de toelichting 

bij het wetsontwerp viel Lejeune onmiddellijk met de deur in huis
167

   

 

“L’Angleterre et l’Amérique ont des asiles spéciaux pour l’internement des aliénés qui se trouvent 

sous le coup d’une condamnation à l’emprisonnement ou qui ont été renvoyés, à raison de leur état 

mental, de poursuites exercées contre eux, du chef de faits prévus par la loi pénale. En France, un 

quartier spécialement approprié, dans la prison de Gaillon, est affecté à l’internement de ces 

aliénés qu’il est d’usage de désigner sous la dénomination d’aliénés criminels.” 

 

Lejeune verwees verder ook nog naar de aanbevelingen van wetenschappers ter zake, waaronder de 

Belgische Société de médecine mentale. De problematiek was dus gekend, alsook de mogelijke 

oplossingen. Het wetsontwerp was echter, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het probleem van recidive, geen 

prioriteit voor de regering en werd tijdens de Belle Epoque nooit tot wet gestemd.
168

 Meer nog, het duurde 

tot 1923 vooraleer de problematiek terug onder de aandacht kwam van de parlementaire vergaderingen en 

uiteindelijk leidde tot de wet op de bescherming van de maatschappij. 

 

4. Internationale ontwikkelingen en de Belgische aanwezigheid 

Zoals hierboven al aangegeven, werd de Belle Epoque gekenmerkt door een internationalisering en 

verwetenschappelijking van de studie van het strafrecht. Zo ontstonden verschillende internationale 

organisaties in dit vakgebied, met op kop de Union internationale de droit pénal (UIDP).
169

 Die organisatie 

werd in 1889 in Wenen gesticht door de Duitse jurist en criminoloog Franz von Liszt, de Nederlandse 

hoogleraar Gerard Van Hamel en de Belg Adolphe Prins. Van Hamel en von Liszt ontmoetten elkaar al in 

1883 in Rome,
170

 in de schoot van een andere internationaal forum, het internationaal penitentiair 

congres.
171

 Maar hoewel ook Prins één van de deelnemers te Rome was, trok hij pas écht hun aandacht met 

zijn publicatie Criminalité et répression. Essai de science pénale.
172

 Zowel de aard van de UIDP 

(multidisciplinariteit) als het doel (een forum bieden voor de ontwikkeling van de criminologie en het 

uitwisselen van informatie)
173

 spraken nog andere Belgen tot de verbeelding. Bij de oprichting vielen naast 

Prins in het bestuur ook Lejeune (in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van België),
174

 Henri Jaspar 

(een oud-leerling van Prins)
175

 en de Kamer van Volksvertegenwoordigers
176

 op.  
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die de weg vrij maakte voor de forensische psychiatrie in de gevangenissen. 
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De UIDP wilde misdaad en straf niet enkel bekijken vanuit een louter juridisch perspectief, maar ook 

vanuit een sociologisch perspectief. Ze verzette zich tegen de klassieke school die volgens hen te weinig 

aandacht besteedde aan het sociale element van criminaliteit en deed in dit kader onderzoek naar de 

oorzaken en omstandigheden van criminaliteit.
177

 Ze stond verder voor voorwaardelijke en opschortende 

straffen, het verwijderen van jeugdcriminaliteit uit het gewone strafrecht en verzette zich onder meer tegen 

de rechter uit het klassieke strafrecht die enkel mathematisch straffen kon toepassen.
178

 Toen de UIDP in 

1889 voor de eerste maal bijeenkwam in Brussel, resulteerde dit in een agenda die beheerst werd door 

discussies over de wenselijkheid van voorwaardelijke straffen, alternatieven voor de (onwenselijke) korte 

gevangenisstraffen, de gebreken van de moderne wetgevingen met betrekking tot recidivisten en het 

probleem van de jeugddelinquentie. Rond dit laatste ging het in het bijzonder over de organisatie van de 

heropvoeding en de minimale leeftijd waaronder geen strafrechtsvervolging zou mogen plaatsvinden.
179

 

Ook Lejeune was op deze bijeenkomst aanwezig en de wetsvoorstellen die hij in deze periode neerlegde, 

een voorloper op de kinderwet en een wetsvoorstel om recidive aan te pakken,
180

 doen vermoeden dat hij 

een aandachtige deelnemer was. 

 

Naast de directe aanwezigheid en betrokkenheid van bepaalde personen verspreidde de UIDP haar 

boodschap ook op een andere manier. De werkzaamheden werden immers via jaarverslagen verspreid in de 

gerechtelijke en academische kringen van de verschillende landen. Zo trachtte men een dynamiek te 

creëren waarbij best practices en andere informatie verzameld en vervolgens verdeeld werden in de overige 

landen. Dat was in het bijzonder het geval in België. Toen in 1907 het eerste Belgische strafrechtelijke 

tijdschrift, Revue de droit pénal et de criminologie (hierna verkort als Revue), opgericht werd door Henri 

Jaspar en Raymond De Ryckere voorzag die in een rubriek waarin de verslagen van de UIDP 

verschenen.
181

 Aldus trad de Revue de facto op als een orgaan van de Belgische afdeling van de UIDP. 

Bovendien speelde Lejeune binnen dit tijdschrift een belangrijke rol. Hij kon dit doen vanuit zijn patronage, 

maar ook door zijn goede contacten met Henri Jaspar die destijds door Adolphe Prins met hem in contact 

gebracht werd.
182

 Ook na het overlijden van Lejeune en Prins bleef dit tijdschrift en haar boodschap en bij 

uitbreiding die van de UIDP relevant op het beleidsniveau. Zo fungeerden een aantal medewerkers van de 

Revue ook als directe medewerkers van minister van Justitie Vandervelde.
183

 Dit was bijvoorbeeld het 

                                                                                                                                                                                     
1894), deel van uitmaakte. Zijn aanwezigheid was bovendien niet enkel pro forma maar hij nam ook actief deel aan de werkzaamheden. Zo 

sprak Lejeune onder meer op de bijeenkomst van juni 1893 in Parijs. 
175 Henri Jaspar was niet enkel een oud-leerling van Prins aan de ULB maar mocht zich later ook tot zijn vrienden rekenen. Dit resulteerde 
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178 Art. 1 van de statuten van de UIDP. (zie Statuts de l’Union internationale de Droit pénal in Mitteilungen der Internationalen 

kriminalistischen Vereinigung. Butelltin de l’Union internationale de droit pénal, J. Guttentag, Berlin). 
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uitspraken,… G.A. VAN HAMEL, “The International union of criminal law”, in Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 2, 1911 , 26. 
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bestrijden van recidive ‘comme on le fait partout à l’étranger’. Lejeune’s vele buitenlandse verwijzingen, naar onder meer Italië en Rusland 

maar ook Frankrijk lijken hier op te wijzen. 
181 S. VANDENBOGAERDE, Vectoren van het recht. Geschiedenis van de Belgische juridische tijdschriften, onuitgegeven doctoraatsthesis 

Rechten Ugent, 2014, 148 - 150.  
182 Ibid., 149 en S. CHRISTAENSEN, Lejeune, 562. 
183

 Vandervelde studeerde bovendien aan de ULB onder Prins en was bij zijn tweede passage ook student van Dollo en Héger.  L. CORNIL, 

“Les débuts de la revue de droit pénal et de criminologie” in Cinquante ans de droit pénal et de criminologie, Publication Jubilaire (1907-

1957), Brussel, 1957, 13-28. 



 

 

geval voor Louis Vervaeck,
184

 die in 1907 een centrum voor criminele antropologie oprichtte aan de ULB, 

en de professoren Fernand Héger-Gilbert en Auguste Ley (cf. supra).  

 

Die laatste twee namen brengen ons bij een andere internationale organisatie die tijdens de Belle Epoque 

furore maakte, want ook de internationale congressen voor criminele antropologie vormden een vruchtbare 

voedingsbodem voor de nieuwe ontwikkelingen binnen de strafrechtswetenschap.
185

 Dit soort congres werd 

voor het eerst georganiseerd in 1885 in Rome onder impuls van Cesare Lombroso.
186

 Door de organisatie 

van de bijeenkomst in 1892 in Brussel, onder het voorzitterschap van Paul Héger,
187

 konden ook de Belgen 

op de voorgrond treden.
188

 Een bezoek aan de gevangenis van Sint-Gillis, de ontvangst door de Koning op 

het Paleis in Brussel en een receptie aangeboden door het ministerie van Justitie zetten alvast de toon.
189

 

Maar het was de lezing van dr. Emile Houzé en dr. Leo Warnots van de ULB die het meest besproken 

werd. Zij weerlegden hierin het bestaan van Lombroso’s geboren crimineel en noemden de opdeling 

bovendien arbitrair en niet wetenschappelijk. Dit was geheel in de geest van het congres die, in afwezigheid 

van de Italiaanse school, gedomineerd werd door de Franse school.
190

 

 

Net zoals voor de UIDP was het opzet om een forum te bieden voor het wetenschappelijk debat, het 

uitwisselen van informatie, techniek en statistiek. Bovendien werd het debat gevoed door de bijeenkomst 

zelf en door de verspreiding van de werken:
191

 

 

“Ce Mouvement se construit autour de sa revue, organe moteur essentiel à la diffusion et à 

l’échange des idées. Un deuxième pôle de rencontre permet à ce mouvement d’exister, d’être un 

corps vivant, il s’agit des congrès internationaux où vont se jouer les querelles d’écoles et d’idées 

et qui nous permettent de suivre l’évolution politique de la criminology française et 

européennes…”  

 

Bovenal was ook de aard van deze bijeenkomsten multidisciplinair. Waar het deelnemersveld aanvankelijk 

voornamelijk bestond uit artsen en antropologen toonden ook steeds meer juristen belangstelling. Begin 

twintigste eeuw verdrong deze laatste groep de artsen steeds meer waardoor de strikt crimineel-

                                                           
184 Over Louis Vervaeck zie J. DUPREEL, “Vervaeck (louis)”, Académie, Biographie Nationale, tome XXXI, 708-710 en R. DE BONT, 

“Meten en verzoenen. Louis Vervaeck en de Belgische criminele antropologie circa 1900 – 1940” in BEG-CHTP, nr.9/2001, 63 – 104. 
185 Deze congressen gingen door in de periode tussen 1885 en 1914 met congressen in Rome (1885), Parijs (1889), Brussel (1892), Genève 

(1896), Amsterdam (1901), Turijn (1906) en Keulen (1911). Het geplande congres in Boedapest (1914) werd door het uitbreken van de 

Eerste Wereldoorlog afgelast. Over deze congressen zie E. LINDSEY, “International Congress of Criminal Anthropology; a review” in 
Journal of Criminal Law and Criminology, 1911, 578 - 583. Bovendien werden de werkzaamheden van de congressen ook gepubliceerd 

onder de titel ‘Actes du Congres International d’Anthropologie Criminelle’. Volledige verslagen alsook samenvattingen zijn te vinden in 

Archives d’Anthropologie Criminelle, het eerste Franstalige wetenschappelijke tijdschrift gewijd aan de studie van de criminologie en onder 
het toeziend ook van Alexandre Lacassagne. Daarnaast zijn er ook nog verslagen die door verschillende deelnemers geschreven werden. 
186 Ook in deze organisatie waren verschillende strekkingen vertegenwoordigd. Zo kwam het geregeld tot botsingen tussen de Franse en 

Italiaanse school met als hoogtepunt de bijeenkomst in Parijs in 1889. Dit leidde er onder meer toe dat er geen Italiaanse delegatie aanwezig 

was op de bijeenkomst van Brussel in 1892. E. LINDSEY, “International Congress of Criminal Anthropology; a review” in Journal of 

Criminal Law and Criminology, 1911, vol. 1, 578. Lombroso stelde zijn bevinden al eerder voor aan het internationale publiek op het 
penitentiair congres van Rome in 1884. 
187 Actes du troisième congrès international d’anthropologie criminelle tenu à Bruxelles en août 1892., Imprimmerie de l’Académie Royale 

de Belgique, Brussel, 1893. Te raadplegen op https://archive.org/details/actesdutroisim00cong ) 
188 Het was ook gebruikelijk dat het organiserende land ook in de bijdragen en aanwezigen een groot aandeel had. 
189 M. KALUZSYNSKI, “Les Congrès internationaux d’anthropologie criminelle (1885 – 1914)” in Cahiers Georges Sorel, 1889, vol. 7, nr. 7, 

(hierna M. KALUZSYNSKI, Congrès d’anthropologie criminelle), 64. 
190 Zie hierover onder meer ‘De crimineel-antropologische scholenstrijd’ in R. DE BONT, “Meten en verzoenen. Louis Vervaeck en de 

Belgische criminele antropologie circa 1900 – 1940” in BEG-CHTP, nr.9/2001, 66 - 68. 
191 M. KALUZSYNSKI, Congrès d’anthropologie criminelle, 66. 
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antropologische onderwerpen meer in de schaduw kwamen te staan van meer technisch strafrechtelijke 

kwesties.
192

 Zo waren zowel von Liszt als Van Hamel en Prins opgemerkte deelnemers.
193

 

 

Een laatste vermelding brengt ons bij de internationale penitentiaire congressen. In de periode 1872-1950 

(met uitzondering van de twee wereldoorlogen) vonden deze op intergouvernementele leest gestoelde 

bijeenkomsten vijfjaarlijks plaats.
194

 Het programma voor deze bijeenkomsten werd samengesteld door een 

internationale commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende landen. De deelnemers 

zelf waren hoge functionarissen binnen de administratie van gevangenissen, rechters, professoren strafrecht 

of zelfs geïnteresseerde parlementairen. De naam die de organisatoren van het congres zelf hanteerden, 

Congrès international pour la prevention et la repression du crime, et sur le régime repressif et 

pénitentiaire, gaf al aan dat het opzet breder was dan enkel het regime binnen de gevangenissen. Het was 

de bedoeling om betrouwbare statistieken te verzamelen over de gevangenissen, informatie en ervaringen 

uit te wisselen over verschillende gevangenissystemen en de impact van de verschillende 

strafrechtswetgeving na te gaan. Daarnaast vergeleek men de effecten van verschillende straffen en 

behandelingen en de aanpak van repressie en preventie van misdaad.
195

 Zowel Prins als Lejeune waren 

vaste congresgangers, wat er onder meer in resulteerde dat België (Brussel) gastland was van de 

bijeenkomst in 1900.
196

 

 

5. Conclusie 

Op het internationale niveau was er duidelijk sprake van een Belle Epoque voor de strafrechtswetenschap. 

De verschillende internationale organisaties en bijeenkomsten die in deze periode het licht zagen, dienden 

als katalysator voor de verwetenschappelijking van de discipline. Ook België speelde mee op het 

internationale toneel. Als gastland en organisator van verschillende bijeenkomsten kon het mee haar 

stempel drukken.
 197

 Persoonlijkheden als Prins en Lejeune, maar ook niet-juristen als Vervaeck droegen bij 

tot een internationale uitstraling van de Belgische strafrechtswetenschap. De bijeenkomsten van de UIDP, 

de internationale penitentiaire congressen en de internationale congressen voor criminele antropologie 

hadden niet enkel hun multidisciplinariteit gemeen. Uit hun aard en opzet deelden ze ook in de 

deelnemers.
198

 Zo werd Héger al snel lid van de UIDP maar zat hij in 1892 ook de internationale 

bijeenkomst voor criminele antropologie in Brussel voor. Prins was niet alleen stichter en later voorzitter 

van de UIDP maar hij was in zijn hoedanigheid van inspecteur-generaal van het gevangeniswezen ook 

samen met von Liszt en Van Hamel aanwezig op verschillende edities van de internationale penitentiaire 

congressen. Net zoals Lombroso, die zowel actief was op de penitentiaire congressen als op de congressen 

voor criminele antropologie of Ferri binnen deze laatste en de UIDP. Die internationale aanwezigheid 

                                                           
192 M. KALUSZYNSKI, “Identités professionnelles, identités politiques: médecins et juristes face au crime au tournant du XIXème et du 

XXème siècle” in MUCHIELLI (ed.), Histoire de la criminology française, Parijs, 1994, p. 228. 
193 M. KALUZSYNSKI, Congrès d’anthropologie criminelle, 66 – 67. 
194 Voor Londen (1872) vonden ook al (op onregelmatige basis) internationale penitentiaire congressen plaats. De eerste vond plaats in 1846 

in Frankfurt am Main, waar onder meer E. Ducpétiaux als deelnemer aanwezig was. Daarnaast waren er ook bijeenkomsten in Brussel (1847) 

en nogmaals in Frankfurt am Main (1857). 
195 E. PEARS, “Preface” in E. PEARS (ed.), Prisons and reformatories at home and abroad being; The transactions of the international 

penitentiary congress held in London july 3 – 13, 1872. Including official documents, discussions and papers presented to the Congress, 
London, Longmans, Green and Co., 1872, XIII. 
196 Zie Actes du Congrès Pénitentiaire International de Bruxelles. Aôut 1900, Imprimerie Staempli & cie, Berne, 1901 te raadplegen op 

http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=100. België had al een langere voorgeschiedenis met deze bijeenkomsten. 
197 De UIDP alleen al organiseerde in deze periode drie congressen in België, in 1889, 1894 en 1910. Zie ook supra. 
198 Hoewel een waaier aan onderwerpen (gaande van biologische tot sociologische) ter sprake kwam op de verschillende bijeenkomsten werd 

ook steeds de link met het strafrecht gelegd. Die werd voor haar verantwoordelijkheid geplaatst om oplossingen aan te reiken voor de 
bestaande problemen. In dezelfde zin bleven de organisaties ook op de hoogte van elkaars werkzaamheden, niet alleen door deelname aan 

bijeenkomsten maar hun publiek werd ook geïnformeerd via de eigen publicaties. Zie bijvoorbeeld het verslag over de bijeenkomst van de 

UIDP in 1892 in Brussel in Archives d’Anthropologie Criminelle, tome VIII, Stock, Lyon, 1893, 673- 677. 

http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=100


 

 

resulteerde niet alleen in blijvende internationale contacten maar maakte de Belgen ook vertrouwd met de 

ervaringen en evoluties in andere landen.
199

 

 

Afgemeten aan de wetgevende realisaties, oogt de ‘Belgische’ Belle Epoque van het strafrecht echter 

minder indrukwekkend. Zo waren grote delen van de kinderwet en de wet Lejeune al verwezenlijkt in 

andere landen en werd ook voor een aantal wetsvoorstellen die het niet haalden naarstig verwezen naar het 

buitenland.
200

 Niet zelden kon men hiervoor een beroep doen op de internationale netwerken die in de 

schoot van de nieuwe organisaties ontstonden en de publicaties van hun werkzaamheden. Die internationale 

bewegingen hadden immers gemeenschappelijk dat hun werkzaamheden gepubliceerd werden, soms ook in 

de vorm van aanbevelingen, en onder hun leden en internationaal verdeeld werden.
201

 Toch waren er ook 

verzachtende omstandigheden. Soms waren er wel degelijke, gerijpte ideeën en wetgevende initiatieven, 

bijvoorbeeld rond de kinderwet, maar duurde het 20 jaar om de wetgevende vergaderingen daarvan te 

overtuigen. Exponent hiervan was de wet op de bescherming van de maatschappij waarvoor de filosofische 

onderbouw reeds begin twintigste eeuw aanwezig was. Toch duurde het tot 1923 vooraleer de wetgeving 

het (lange) parlementaire proces doorliep. Bovendien moet ook gewezen worden op de vele initiatieven in 

het nieuwe veld van de criminologie, het strafrecht en de criminele antropologie die een blijvende impact 

hadden. Dit vertaalde zich onder meer in het eerste wetenschappelijke tijdschrift voor strafrecht en centra 

voor criminologie en criminele antropologie, niet toevallig in de schoot van hofleverancier ULB.
202

 

 

Een andere en laatste vaststelling is de belangstelling voor de Angelsaksische wereld.
203

 Getuige hiervan 

zijn onder meer de vele verwijzingen in de verschillende wetten en wetsontwerpen van Lejeune. De invloed 

van Prins, die vlot Engels sprak, is hierbij waarschijnlijk geen onbelangrijk gegeven. De verhouding tussen 

de Angelsaksische en (West-) Europese wereld kwam onder meer tot uiting in zijn dankwoord op het 

internationaal penitentiair congres in Washington (1910): “Nous venons, non pas enseigner, mais 

apprendre…”.
204

 Dezelfde fascinatie kon men ook terugvinden bij Van Hamel, die andere stichter van de 

UIDP. Hij schreef veel van de ideeën van de UIDP toe aan het Verenigd Koninkrijk. Hij vermeldde onder 

meer de benadering van de jeugddelinquentie en de voorwaardelijke veroordeling en invrijheidsstelling. De 

verdiensten van de organisatie zelf situeerde hij eerder in de multidisciplinaire en wetenschappelijke studie 

van de criminologie.  

                                                           
199 S. CHRISTAENSEN, Lejeune, 586-587: “Het zijn wellicht deze bijeenkomsten die geleid hebben tot – in sommige gevallen blijvend – 

contacten met internationaal geroemde wetenschappers zoals de Nederlandse hoogleraar G.A. Van Hamel en de Weense hoogleraar 

Benedikt”. Zie ook noten 425 en 426 die de briefwisseling tussen hen behandelt. 
Omgekeerd werden bijvoorbeeld de ervaringen met de nieuwe Belgische wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling met belangstelling 

gevolgd. Zie S. CHRISTAENSEN, Lejeune, 579. 
200 Dat zowel de discussies als de gepubliceerde verslagen inspirerend werkten voor Lejeune, blijkt onder meer uit de verwijzingen naar het 
buitenland, die gaan van ‘comme on le fait partout à l’étranger’ tot het citeren uit specifieke wetgeving van verschillende landen. Maar ook 

de inhoud van de wetsvoorstellen die hij tijdens zijn ambtstermijn als minister van Justitie neerlegde, zoals bijvoorbeeld de minimumleeftijd 

en de aanpak van jeugddelinquentie, wijzen erop dat Lejeune goed geïnformeerd was over de aanpak van andere landen. Zie supra. 
201 “De bedoelde internationale congressen waren zeker in de jaren tachtig en negentig van de 19de eeuw nog fora waarop de verschillende 

scholen of strekkingen hun nieuwe inzichten niet enkel met elkaar confronteerden, maar tevens deden uitmonden in gemeenschappelijke, 

beleidsgerichte, resoluties.” S. CHRISTAENSEN, Lejeune, 128. 
De digitalisering van deze publicaties levert een schat op aan informatie voor de onderzoeker (met onder andere deelnemerslijsten, 

tussenkomsten en verslagen) maar door de beperkte omvang van deze bijdrage kunnen we hier niet verder op ingaan. De gedigitaliseerde 

versie van Archives d’Anthropologie Criminelle is volledig te raadplegen via Criminocorpus op 
https://criminocorpus.org/bibliotheque/12764/. Voor zowel de handelingen als de verslagen van de internationale penitentiaire congressen 

kan men terecht op http://www.enap.justice.fr/ressources/index.php?rubrique=93. De publicaties van de UIDP ten slotte, Bulletin of the 

Union, Mitteilungen der Internationale Kriminalistischen Vereinigung. Bulletin de l’Union Internationale de Droit Pénal, zijn slechts 

fragmentarisch online te vinden. 
202 Zie supra. Over de rol van de ULB zie ook P. MARY & P. VAN DER VORST, Cent ans de criminologie à l’ULB: Adolphe Prins, L’Union 
internationale de droit pénal, le Cercle universitaire pour les études criminologiques, 1990, Brussel, Bruylant, 328 p. 
203 De belangstelling was overigens wederzijds. Ook de Angelsaksische wereld volgde de ontwikkelingen op het oude continent op de voet. 

Zo werden de Verenigde Staten en Groot- Brittannië beiden lid van de UIDP, waren ze aanwezig op de internationale congressen voor 
criminele antropologie (waarbij o.a. de criminele statistieken van de V.S. besproken werden) en waren het de Verenigde Staten die het 

initiatief namen voor de internationale penitentiaire congressen, nieuwe stijl, in 1872 in Londen. Zie hierover CH. LUCAS, Observations 

relatives au congrès pénitentiaire de Londres présentées à l’Académie des sciences morales et politiques, Orléans, E. Colas, 1872, 64 p. De 
organisatie werd toevertrouwd aan dr. Enoch C. Wines, secretaris van de National Prison Association of the United States. Veelzeggend was 

ook de samenstelling van het deelnemersveld. Onder de 339 deelnemers bevonden zich 193 Britten en 81 Amerikanen. 
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 L-C. GUILLAUME en E. BOREL, Actes du Congrès Pénitentiaire international de Washington. Octobre 1910, Groningen, 1913, vol. 3, 571. 



 

 

 

  



 

 

EEN ZOMERSE GARDEN-PARTY BIJ EMIEL CLAUS AAN 

DE LEIE IN 1896. DE ANARCHISTEN EN DE STRAFWET 

 

GUY SCHRANS 

 

  



 

 

 

1. Over anarchisten en rechters te Gent in de Belle Epoque 

 

Enige maanden geleden ontving ik van een van mijn oud-studenten een brief waarvan ik meen een passus 

te moeten meedelen: 

 

“Terwijl ik de gedenkschriften aan het lezen was van mijn betovergrootoom (is dit het juiste woord 

?) Louis D., moest ik onwillekeurig denken aan uw leuke oneliner “vaak zijn liberalen oud en wijs 

geworden anarchisten”. Mijn voorzaat, die in 1894 ondervoorzitter werd van de rechtbank van 

eerste aanleg te Gent, was een ongehuwde bescheiden man en rechtschapen magistraat. Vanaf zijn 

eedaflegging aan de balie gebruikte hij zijn vrije tijd om een erg lijvig geworden dagboek (“à la 

Saint-Simon”)
205

 bij te houden. Op datum van 25 oktober 1896 schreef hij een gedetailleerd 

verslag over een redevoering betreffende Gentse anarchisten. Ik meen u plezier te doen door u een 

fotokopie van de relevante tekst te zenden. Ik bezorg u ook de brochure waarnaar de tekst verwijst 

en die ik in de zorgvuldig bewaarde bibliotheek van mijn voorzaat heb kunnen vinden.” 

 

2. Uit de gedenkschriften van Louis D.
206

 

 

(25.X) Ik was gisteren aanwezig op een heel bijzondere voordracht (een ‘openingsrede’)
207

 die was 

ingericht door onze Vlaamse Conferentie
208

 in de grote Assisenzaal welke voor de gelegenheid was 

opgeluisterd met een dozijn palmboompjes. De vergadering werd met zijn gebruikelijke klasse voorgezeten 

door stafhouder Albert Fredericq, een van de oprichters (en thans alweer voorzitter) van de Conferentie in 

1873. Spreker was de nog jonge advocaat Arthur Buysse, overigens een neef (en gewezen stagiair) van 

stafhouder Fredericq,
209

 die zich momenteel een hele naam maakt in de democratische vleugel van de 

liberale partij.
210

 Het moet zijn dat de bestuurders van de Vlaamse Conferentie, zoals talrijke burgers, zeer 

onder de indruk zijn van de steeds toenemende dodelijke aanslagen door politieke anarchisten en dat zij dit 

thema wilden horen doorgronden door een bekwaam en belezen confrater die zich vooral op het strafrecht 

toelegt. 

 

De Assisenzaal was bomvol, dermate zelfs dat gerechtsboden tientallen stoelen moesten gaan halen in 

andere lokalen. Op de eerste rijen zaten in hiërarchische en anciënniteitsvolgorde de gebruikelijke hoge 

omes van de magistratuur en de balie alsmede prof. Remi de Ridder, hoogleraar in het burgerlijk recht en 

schepen van openbaar onderwijs, die het stadsbestuur vertegenwoordigde. Voor het overige was de zaal 

welhaast volzet door tal van personen die men nog nooit gezien had (of dan zelden) op activiteiten van de 

                                                           
205 De Mémoires van de hertog de Saint-Simon (1675-1755), hoveling van Louis XIV, beslaan in de moderne Franse editie 8.000 pagina’s en 

vullen zeven boekdelen dundruk. 
206 Ik heb de tekst in overeenstemming gebracht met het huidige taalgebruik. Alle voetnoten zijn van mij. 
207 De redevoering die door een meestal jong advocaat wordt uitgesproken tijdens de plechtige opening van een nieuw gerechtelijk jaar. 
208 De Vlaamse Conferentie der Balie van Gent werd in 1873 opgericht met het oog op de beroepsvervolmaking van, en de verbroedering 
onder, de Vlaamsgezinde advocaten. Zij was de tegenhanger van de aloude Conférence du Jeune Barreau. Opvallend is dat zij een van de 

weinige Gentse verenigingen was waar katholieken en liberalen in harmonie samenwerkten. 
209 Arthur Buysse’s moeder Pauline Loveling was een halfzuster van de jong overleden dr.Auguste-Louis Fredericq, vader van Albert 
Fredericq.. Voor verdere genealogische gegevens over de families Fredericq, Loveling en Buysse: G. SCHRANS, Fredericq & Co.. – Een 

geslacht in licht en schaduw, Gent, Snoeck, 2014. 
210 Arthur Buysse (1864-1926), als student bestuurslid van ’t Zal Wel Gaan, werd advocaat te Gent en specialiseerde zich in het strafrecht. 
Hij was een uitgesproken en militant Vlaamsgezind democraat in de linkervleugel van de liberale partij. In 1909 volgde hij Julius De Vigne 

op als volksvertegenwoordiger. Zie verder: G. SCHRANS, Fredericq & Co.. – Een geslacht in licht en schaduw, Gent, Snoeck, 2014, 60-62; 

Nationaal Biografisch Woordenboek, XIX (2009), 184-194. 



 

 

Vlaamse Conferentie. Op dit deel van het publiek kom ik dadelijk terug. De vele ‘gebruikelijke’ 

aanwezigen (notarissen, pleitbezorgers en advocaten, met inbegrip van leden van de Conférence du Jeune 

Barreau die weten dat de Gelijkheidswet in aantocht is)
211

 moesten hetzij tegen een muur leunend 

rechtstaande luisteren, hetzij proberen een aangebrachte stoel te bemachtigen. Intussen hadden meesters 

Julius Obrie, Julius De Vigne, Julius Vuylsteke, Camiel Siffer en Herman De Baets, allen bestuursleden 

van de Vlaamse Conferentie, de voor hen voorbehouden pluche zetel afgestaan aan de enkele dames die 

geen zitplaats vonden.  

 

Voor zover de hoffelijkheid en de beroepsdiscretie het toelieten keken alle juristen met schuine blikken 

naar het bont samengestelde ‘ongebruikeljke’ publiek dat ook ik zeer aandachtig heb geobserveerd en dat ik 

meen in drie groepen te kunnen indelen: ten eerste de familie en vrienden van de spreker, vervolgens de 

eigenlijke 'anarchisten’
212

 en tenslotte de intellectueel of anderszins belangstellenden. 

 

In de groep ‘familie’: meester Buysses jonge echtgenote Augusta Beaucarne, telg van een voorname 

familie uit Ename; de oude chicoreifabrikant Louis Buysse uit Nevele, vader van de spreker;
213

 tante 

Virginie Loveling
214

 vergezeld door haar vriend de dichter-dokter Eugeen van Oye (destijds de favoriete 

leerling van priester Guido Gezelle), die te Leuven een studiemakker was van meester Albert Fredericq; 

oom griffier Karel Loveling en zijn zoon Hendrik-Rafaël, de ongezond uitziende maar veelbelovende jonge 

advocaat die samen met Arthur Buysse afstudeerde;
215

 de alom bekende prof. Paul Fredericq en zijn jongste 

broer Simon, de vrouwenarts, allebei neven van de spreker, vergezeld door hun zus Nica Fredericq die goed 

bevriend is met de hierna te vernoemen Fanny Lava; de advocaat-historicus Prosper Claeys, een 

aangetrouwde achterneef van de familie Fredericq;
216

 alsmede Buysses neef de industrieel-kunstschilder 

Georges Buysse en zijn echtgenote Marthe Baertsoen.
217

 

 

Voor wat ik de groep ‘anarchisten’ noem, moet ik onmiddellijk preciseren dat er naar mijn overtuiging in 

de zaal geen moordenaars, terroristen of andere criminelen aanwezig waren. Het anarchisme is allereerst 

een filosofische school die ernaar streeft alle vorm van gezag te verwerpen. Sommige misdadigers 

beroepen zich op het anarchisme om hun misdaden te verantwoorden. De meeste voorstanders zijn evenwel 

‘intellectuele anarchisten’ die men soms wel ‘salonanarchisten’ noemt
218

 (‘anarchistes-caviar’ in de 

Conférence du Jeune Barreau). Zij zijn vreedzame mensen die ervan overtuigd zijn dat de samenleving 

totaal fout in elkaar zit en grondig moet worden hervormd overeenkomstig de leer van Proudhon, 

Bakoenin, Kropotkin en andere gelijkgezinde denkers.
219

 Veel verder dan deze intellectuele overtuiging 

reikt hun anarchisme niet. Dezen dus waren het die de tweede groep van het gezelschap vormden: 

verstandige, idealistische maar ongevaarlijke mannen en vrouwen. In hun midden troonde als een ‘reine de 

                                                           
211 Het wetsvoorstel De Vriendt-Coremans, dat op 18 april 1898 de Gelijkheidswet werd, betrof het gebruik van het Nederlands in officiële 

bekendmakingen. Voor deze wet werden de wetten in België uitsluitend in het Frans gestemd, bekrachtigd, afgekondigd en bekendgemaakt. 
212 Volgens La Flandre Libérale van 13 februari 1894 (‘Les anarchistes gantois”) waren er toen te Gent vijftig anarchisten (zonder verdere 
gegevens).. Bedoeld werden waarschijnlijk vooral burgers die het anarchistisch gedachtegoed genegen waren alsmede arbeiders die de 

Belgische Werkliedenpartij (de socialisten) onvoldoende revolutionair achtten. Men heeft geen kennis te Gent van een criminele aanslag 

door anarchisten. Wel werden in deze stad in februari 1909 twee politiegenten vermoord door een voortvluchtige Russische criminele 
anarchist die de feiten te Brussel had gepleegd. D. MAES, “Een Russisch anarchist schrijft een zwarte bladzijde Gentse geschiedenis”, 

Ghendtsche Tydinghen, 1992, p. 266-283. 
213 Buysses broer de romancier Cyriel Buysse en zijn recente Nederlandse echtgenote Nelly Dyserinck waren afwezig wegens hun 

huwelijksreis in Italië. J. VAN PARYS, Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd, 2007, p. 243-245. 
214 Virginie Loveling was een jongere zus van Pauline Loveling, moeder van Arthur Buysse. 
215 Hendrik-Rafaël overleed reeds in 1897. 
216 Prosper Claeys was gehuwd met Mathilde Fredericq; zie verder: G. SCHRANS, Fredericq & Co.. – Een geslacht in licht en schaduw, Gent, 

Snoeck, 2014, 32-34. 
217 Georges Buysse was een zoon van de Gentse grootindustrieel Alfred Buysse, een broer van Louis Buysse (vader van Arthur). Hij blijft 

vooral bekend als impressionistisch schilder. 
218 G. DENECKERE, 1900. België op het breukvlak van twee eeuwen, 2006, 38. 
219 Buysse (p. 6) citeert volgende tekst van Bakoenin: “Wij willen al de staten en al de kerken vernielen met al hunne inrichtingen en al hunne 

wetten, hetzij godsdienstige, staatkundige, rechterlijke, financieele of sociale, ten einde millioenen ongelukkige menschelijke wezens, die 

men bedriegt, verslaaft, uitbuit en tergt, toch eindelijk te verlossen van hun officieele en officieuse overheden en weldoeners”. 



 

 

la fête’ de beeldschone en zeer verstandige (een explosieve combinatie als u het mij vraagt !) Fanny 

Lava,
220

 echtgenote van de (naast haar gezeten) vermaarde professor Julius Mac Leod
221

 en auteur van 

vertalingen van Russische boeken over het anarchisme; Fanny’s halfbroer de vrouwenarts dr. Louis Lava 

vergezeld door zijn toekomstig stiefzoontje Frans Masereel
222

 (die zich stierlijk verveelde en op den duur in 

de lange gangen van het gerechtsgebouw ging rondlopen); de befaamde Leieschilder Emiel Claus met zijn 

echtgenote Charlotte Dufaux, zijn leerlinge-maîtresse Jenny Montigny en zijn goede vriend de Franstalige 

anarchiserende schrijver Camille Lemonnier (die vrij goed onze taal kent); de te Haarlem geboren 

schrijfster Dina (Dientje) van der Willigen en haar echtgenoot prof. Hendrik Logeman die skandinavistiek 

doceert aan de universiteit; de schrijver August Vermeylen en zijn letterkundige ‘compagnon de route’ de 

hevige sociaal gemotiveerde wetenschapper-anarchist Hubert Langerock (een Gentenaar ?);
223

 de 

Franstalige dichter Emile Verhaeren met twee (Brusselse ?) heren die ik niet herkend heb; de auteur en 

Franstalige Antwerpse flamingant Georges Eeckhoud; de Gentse atheneumstudent-dichter Karel Van de 

Woestyne; de jonge onderwijzer-natuurvriend Leo-Michel Thiery die een vrijwillig medewerker is van 

prof. Julius Mac Leod; de kunstschilderes Anna Cogen met haar echtgenoot advocaat Maurice De Weert en 

haar moeder de schrijfster Clara Cogen-Ledeganck; de kunstschilder-advocaat Rodolphe de Saegher (en 

een handvol niet-Gentenaren die me niet bekend zijn). 

 

De derde groep noem ik ‘belangstellenden’ omdat ik, onder alle voorbehoud, niet meen dat zij 

‘anarchistes-caviar’ zijn. In deze groep herkende ik de Antwerpenaren Max Rooses, Arthur Cornette en 

Jan van Rijswijck met zijn echtgenote Adolphine Biermans;
224

 de oude liberale economist Gustave de 

Molinari, voorstander van de ‘minimale Staat’; prof. Albert Callier, directeur van La Flandre Libérale; 

Caesar De Bruyker, assistent van prof. Mac Leod; Camiel De Bruyne, asssistent in de natuurwetenschappen 

aan de universiteit; de Gentse universiteitsbibliothecaris Ferdinand Vanderhaeghen; de boekhandelaar-

uitgever Adolf Hoste, rechter in de rechtbank van koophandel; de socialistische feministe Emilie Claeys; 

meester Ernest Haus, notaris te Nevele en vriend van de familie; de Reinaert-specialist Leonard Willems; 

de auteur-folklorist Lodewijk De Vriese met zijn dochter de briljante studente in de geneeskunde Bertha De 

Vriese; prof. Hector Leboucq, hoogleraar in de menselijke anatomie en amateur-filosoof; de stedelijk 

conservator Alfons Van Werveke; advocaat Louis Varlez, wetenschappelijk medewerker van de 

voornoemde prof. Remi de Ridder; Buysses studiemakker en vriend de socioloog (ULB) Emile 

Waxweiler;
225

 enkele belangrijke vertegenwoordigers van de arbeidersbeweging die er zich waarschijnlijk 

wilden van vergewissen dat de spreker duidelijk het onderscheid maakte tussen anarchisme en 

democratisch socialisme, te weten: de oude Gentse pionier Edmond Van Beveren (Belgische 

Werkliedenpartij), de jonge BWP-parlementair Emile Vandervelde, Isidoor Colle, voorzitter van de 

Liberale Metaalwerkersbond en (wat vereenzaamd in dit weinig katholiek gezelschap) de voorman van de 

                                                           
220 Fanny Lava’s ware naam was Florence-Hélène Maertens (°1858). Zij was een dochter van Jean-Baptiste Maertens en Lucie-Sophie 
Pieters (1835-1889) uit Meulebeke. Na het overlijden van haar vader in 1861, hertrouwde haar moeder met Félix-Charles Lava, 

lijnwaadfabrikant te Ingelmunster, waar Fanny met haar moeder ging wonen terwijl zij ook de familienaam van haar stiefvader aannam. 

Félix-Charles Lava en Lucie-Sophie Pieters werden in 1865 de ouders van de (in de tekst genoemde) toekomstige dr. Louis Lava. Fanny 
vertaalde boeken van Russische idealistische anarchisten in het Nederlands, bijv. Wederkeerig dienstbetoon. Een factor van evolutie, 

Amsterdam, 1904 (vertaling van: (prins) Peter KROPOTKIN, Mutual Aid. A factor in evolution, London, 1902). Zie ook: L. VANDENBUSSCHE, 

“Vrouwen in de Vlaamse avant-garde. Anarchisme in het literaire veld van het fin de siècle”, Spiegel der Letteren, 2006/3, p. 303-330. De 
familie Lava was bevriend met de families Fredericq-Loveling-Buysse, waarvan een hele delegatie zich in december 1874 naar de uitvaart 

van “de oude madame Lava” begaf (brief van V. LOVELING, Med. Cyriel Buysse Gen., 1993, p. 108; Het Land van Nevele, IX/1, p. 21-23). 
221 Ook Julius Mac Leod was een neef van de spreker: zijn moeder Sophie Fredericq was een halfzuster van Pauline Loveling, moeder van 
Arthur Buysse. 
222 Enige maanden later (25 februari 1897) huwde dr Lava Frans Masereel’s moeder Louise Vandekerchove, die in november 1894 weduwe 

was geworden van François Masereel; J. VAN PARYS, Masereel – een biografie, 1995, p. 17, 20 
223 Over Langerock (waarschijnlijk geboren in 1869) is weinig geweten. Hij was blijkbaar doctor in de wis- en natuurkunde alsmede 

landbouwingenieur, en heeft een aantal vooral sociale publicaties op zijn naam. In 1889 was hij met August Vermeylen een der oprichters 
van het tijdschrift Jong Vlaanderen, een voorloper van Van Nu en Straks. Zie tevens zijn “Anarchisme in woord en daad”, Nederlandsch 

Museum XX (1894/2), 79. Na heel wat ruzies in België emigreerde hij “dégoûté” naar de USA waar hij militeerde voor de Achturendag en 

de keuze van 1 mei als Feest van de Arbeid. 
224 Arthur Cornette was een Antwerps auteur, leraar en actief vrijmetselaar. De kunsthistoricus Max Rooses was eerst leraar op het atheneum 

te Gent en werd conservator van het museum Plantin-Moretus te Antwerpen. Advocaat Jan van Rijswijck was burgemeester van Antwerpen 

sedert 1892. Het gezin van Rijswijck was goed bevriend met Virginie Loveling, tante van Arthur Buysse. 
225 Waxweiler en Varlez waren secretaris, resp. adjunct-secretaris van de invloedrijke Gentse “Société libérale pour l’étude des sciences et 

des oeuvres sociales” die werd voorgezeten door de voornoemde prof. Remi de Ridder. Ook Arthur Buysse was een actief lid van deze 

denktank. 



 

 

christelijke arbeidersbeweging Gustaaf Eylenbosch; en de notarisklerk Jan Schrans, een persoonlijke vriend 

van mij in de koormaatschappij De Melomanen. 

 

De indrukwekkende redevoering van meester Buysse zal ik hier niet samenvatten vermits de tekst begin 

volgend jaar bij uitgever Julius Vuylsteke zal verschijnen. Het was een heerlijke namiddag die naar goed 

gebruik gevolgd werd door een feestelijk en af en toe luidruchtig banket.
226

 

 

3. ‘De anarchisten en de strafwet’ door Arthur Buysse 

 

Over deze brochure (19,5 x 14 cm.) van 31 pagina’s moet mij eerst van het hart dat het taalvaardig gebruik 

van het Nederlands in Buysses tekst (zoals bijvoorbeeld ook in de geschriften van Paul Fredericq en Julius 

Mac Leod) onmiskenbaar heeft bijgedragen tot vernietiging van de dooddoener dat het Nederlands als taal 

niet geschikt was voor de beoefening van de wetenschap. De tekst valt, na een korte inleiding, uiteen in drie 

delen, waarvan ik vooral het derde wil beklemtonen omdat het betrekking heeft op een wezenlijke aanbreng 

van de Belle Epoque tot het strafrecht en de criminologie. 

 

Buysse, die een links-liberaal is en goede contacten onderhoudt met leidende figuren van de Belgische 

Werkliedenpartij (BWP), wil eerst buiten twijfel stellen dat zijn redevoering enkel betrekking heeft op het 

anarchisme – niet op het socialisme. Beide zijn “vijandige broeders … die voortspruiten uit een zelfde 

grondgedachte… Socialisten en anarchisten staan stil voor de sociale rampen en onrechtvaardigheden. 

Beiden hebben gedacht – en dat denkbeeld was ontegensprekelijk verheven – aan meer rechtvaardigheid, 

aan een betere verdeeling van den rijkdom”. Waar de socialisten evenwel democratische middelen (met 

inbegrip van collectieve actie en coöperatieven) gebruiken om de samenleving te hervormen, streven de 

“meer driftige en hartstochtelijke” anarchisten naar “de verdwijning van al de huidige toestanden”. Voor 

Buysse is “het anarchisme ... op het oogenblik volkomen afgescheiden van het socialisme”. 

 

In het eerste deel legt Buysse de nadruk op het onderscheid tussen de intellectuelen (“anarchisten door de 

gedachten”) en de ‘gewone misdadigers’. De intellectuele anarchisten zijn ‘idealisten’:
227

  

 

“De ontmoediging vat hen aan, de ontgoocheling maakt hen twijfelachtig en in hunne 

hartstochtelijkheid beelden zij zich in, dat het voldoende ware de bestaande samenleving aan 

duigen te slaan, om den grond zelve van de menschelijke natuur te veranderen. En de drift is zoo 

hevig, de dwaling is zoo machtig, dat de anarchisten in hunne woeste handelwijze tot den laatsten 

eerbied verliezen voor hunne medemenschen. Hun schriften zijn gevaarlijk en rampzalig…. een 

sociale ziekte.”  

 

                                                           
226 In de marge van zijn tekst plakte de auteur nog een knipsel uit Het Volksbelang van 7 november 1896; “Deze redevoering verwierf den 

uitbundigen bijval van alle aanwezigen, magistraten en leden der Balie. De zitting werd door een feestmaal gevolgd, waar verscheidene 

sprekers en zangers [sic] zich lieten hooren. Het was reeds diep in den nacht toen de Vlaamsche advocaten uit elkander scheidden”. 

 
227 Ik cursiveer omdat deze term van belang is in het derde deel van de redevoering. 



 

 

Beteugelende maatregelen nemen tegen de anarchisten komt als onvoldoende voor. Er moeten ook 

voorkomende maatregelen genomen worden: een gevangenisstraf kan hen niet genezen: ze zullen nog meer 

verbitterd worden en hun populariteit zal toenemen. Buysse verklaart zich met de nodige tact (hij richt zich 

tot een burgerlijk publiek!) voorstander van radicale preventieve maatregelen: 

 

“Wij zullen niemand kwetsen, nietwaar, wanneer wij zeggen dat wij op sociaal gebied niet in een 

idealen tijd leven; misschien is de toestand in de laatste jaren wel eenigszins verbeeterd door eene 

groote uitbreiding van nieuwe gedachten; maar de zelfzucht, de begeerte naar genot, de strijd van 

den machtige tegen de zwakke blijven toch nog bovendrijven in het menschelijk hart. Ik weet wel 

dat alle maatschappelijke instellingen slechts betrekkelijk goed zijn, en dat de volstrekte 

volmaaktheid eene onmogelijkheid is. Nochtans zijn er hervormingen tot stand te brengen en een 

grooter begrip van rechtvaardigheid ware mogelijk. De misbruiken zijn talrijk en soms 

wraakroepend, en wat ellendiger is, wij zien dagelijks een aantal menschen knielen voor die 

misbruiken uit zelfzucht of persoonlijk belang. Wie het slachtoffer wordt van eene 

onrechtvaardigheid, wordt een ontevredene en is niet verre meer van haat te dragen tegen de 

maatschappij die hem alzoo behandelt…. En die haat … moet eens losbarsten in hevige en 

laakbare gewelddaden tegen de verdrukking …De strafwet kan den stroom van haat niet 

tegenhouden, de maatschappij alleen door de oplossing der sociale vraagstukken kan het gevaar 

vermijden. Daaraan wordt niet genoeg gedacht, en in die richting worden geene voldoende 

maatregelen genomen.” 

 

Het tweede deel betreft de anarchisten ‘door de daad’. Hen komt het anarchisme (dat zij overigens zeer 

onnauwkeurig kennen) “wonderwel te pas om als dekmantel te dienen voor hunne moorderijen”. Op grond 

van een rechtsvergelijkend onderzoek stelt Buysse vast dat “er eigenlijk geen strafmiddel bestaat” om hun 

aanslagen te beteugelen: “de sociale oorzaak van het anarchisme is niet te hervormen door de strafwet”. 

Meer in het bijzonder is het alleszins contraproductief een criminele aanslag voor te leggen aan een hof van 

assisen: het gevaar van niet-bestraffing is inderdaad groot. Voor de criminele anarchisten is het hof van 

assisen “eene toneelzaal waarin een drama wordt gespeeld ten profijte van de leer der anarchisten. De 

beschuldigde is een held, een martelaar en het publiek komt hier binnen om deel te nemen aan 

geloofsbelijdenissen en buitensporigheden. Velen onder de menigte laten zich medeslepen en voelen weldra 

meer medelijden voor den beschuldigde dan voor de slachtoffers die afwezig zijn”. Om deze reden worden 

in talrijke landen de anarchistische aanslagen toevertrouwd aan het oordeel van de gewone rechter. 

 

In het derde en laatste deel van zijn redevoering concentreert Buysse zijn aandacht op “het anarchisme als 

sociale ziekte”. Als specialist (sedert zijn studiejaren) van het strafrecht zoekt hij aansluiting bij de meest 

recente ontwikkeling van deze discipline, te weten: de leer van het ‘sociaal verweer’: 

 

“Alle straf moet gesteund zijn op de noodzakelijkheid der sociale verdediging. Er dient rekenschap 

te worden gehouden, niet zoveel van de misdaad, van het strafbare feit zelve, als van den 

misdadiger, den gevaarlijken antisocialen mensch. Om de misdaad te beletten of te beteugelen, 

dient er eene grondige studie gemaakt te worden over de oorzaak der misdaden.”  

 

In 1896 klonk deze benadering heel ‘modern’. Tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw (in 

volle Belle Epoque) deed zich immers in het strafrecht een wezenlijke paradigmaverschuiving voor. 

Volgens de toen nog geldende traditionele leer (die de grondslag vormde van ons Strafwetboek van 1867) 

ging het strafrecht uit van het postulaat van de ‘vrije wil’ van een met rede begaafd mens die kan kiezen 



 

 

tussen ‘goed’ en 'kwaad’.
228

 Met de positivistische denkrichting van de negentiende eeuw zocht men de 

oorzaak van de misdadigheid niet meer in de ‘vrije wil’ van de dader, maar in diverse factoren die hem tot 

criminaliteit dreven, zoals zijn omgeving, de maatschappelijke orde, enzovoort.
229

 Zo werd de ‘sociale 

gevaarlijkheid’ het nieuwe uitgangspunt en de bescherming van de maatschappij de voornaamste opdracht 

van de strafrechter.
230

 “Alle straf moet gesteund zijn op de noodzakelijkheid der sociale verdediging” 

schrijft Arthur Buysse (zie hierboven) en hij situeert zich dus midden in de leer van het ‘sociaal verweer’ 

zoals die vooral ontwikkeld werd door de Italiaan Enrico Ferri (1856-1929)
231

 en de Belg Adolphe Prins 

(1845-1919).
232

 Het is ten andere bekend dat Arthur Buysse reeds als student de boeken van Ferri figuurlijk 

verslond.
233

 In deze redevoering valt ook op dat Arthur Buysse erin geslaagd is zijn juridische argumentatie 

aardig te laten overeenstemmen met zijn persoonlijke sociaal-liberale overtuiging. 

 

4. Slot 

 

Dit uit het leven gegrepen verhaal bood de mogelijkheid om twee nauw met elkaar verbonden thema’s te 

belichten die de aanbreng van de Belle Epoque concreet illustreren, te weten: de dreiging en de politieke 

invloed van het anarchisme en het ontstaan van de leer van het ‘sociaal verweer’ in het strafrecht en de 

criminologie. 

 

  

                                                           
228 C.J. VANHOUDT & W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, 1976, 54-55; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, straf-procesrecht en 

internationaal strafrecht, I, 2006, 23; M.S. GROENHUIJSEN & D. VAN DER LANDEN (ed.), De moderne richting in het strafrecht, 1990, 10-11. 
229 M.S. GROENHUIJSEN & D. VAN DER LANDEN (ed.), De moderne richting in het strafrecht, 1990, 18. 
230 Volgens G. Deneckere werd het anarchisme “gepathologiseerd” zodat de anarchist strafrechtelijk niet schuldig was. G. DENECKERE, 1900. 

België op het breukvlak van twee eeuwen, 2006, 125. 
231 E. FERRI, La sociologie criminelle, 1893. 
232 S. CHRISTIAENSEN, “Adolphe Prins 1845-1919” in: C. FIJNAUT ed., Gestalten uit het verleden, 1993, 112; F. TULKENS, “Un chapitre de 

l’histoire des réformateurs: Adolphe Prins et la défense sociale”, in: M. FOUCAULT & F. TULKENS, Généalogie de la défense sociale en 
Belgique 1880-1914, 1988, 25. 
233 A. ZOETER VANPOUCKE, Arthur Buysse – Bon Flamand, ardent libéral, Belge loyal (1864-1926), onuitg. scriptie Master in de 

geschiedenis, UGent, 2008-2009, 39-41. 



 

 

  



 

 

 

 

 

DEEL II  - DE BELLE EPOQUE ALS BLOEIPERIODE AN 

SICH VAN DE BELGISCHE RECHTSCULTUUR  

  



 

 

  



 

 

FRANÇOIS LAURENT: EEN VREEMDE EEND IN DE BIJT 

VAN DE BELLE EPOQUE? 

 

DIRK HEIRBAUT 

 

 

  



 

 

1. Een kind van een oudere tijd? 

 

Heeft François Laurent zijn plaats in een boek over het recht van de Belle Epoque? Op het eerste gezicht 

past enkel een negatief antwoord op deze vraag. François Laurent hoort immers duidelijk bij een andere 

tijd. Hij was geboren in 1810, in een heel andere context dan het België van omstreeks 1900. Het zegt 

genoeg dat hij bij zijn geboorte nog een Fransman was, een onderdaan van keizer Napoleon. Laurent was 

student toen België zijn onafhankelijkheid verkreeg.
234

 Laten we de Belle Epoque in België aanvangen in 

1878, dan passen enkel de laatste jaren van de in 1887 overleden Laurent nog net binnen deze periode.
 235

 

Hij was dan echter in zijn zestiger en zeventiger jaren, zodat zijn hoogtepunt voorbij lijkt. 

 

Het zou echter verkeerd zijn om Laurents ouderdomsjaren te zien als laatste stuiptrekkingen van een groot 

juridisch denker. Laurents faam als jurist en de traditionele tunnelvisie van juristen doen vaak vergeten dat 

hij zoveel meer was. Politiek en maatschappelijk zeer actief, maakte hij aanvankelijk vooral naam met zijn 

anti-klerikale geschriften en zijn indrukwekkende Histoire de l’humanité.
236

 Pas vanaf 1869 verschijnen 

zijn privaatrechtelijke geschriften.
237

 Meer dan vijftig banden verschijnen dan in minder dan twintig jaar. 

Terwijl het leven van Laurent grotendeels buiten de Belle Epoque valt, is het voor zijn privaatrechtelijke 

productie net andersom. Laurent richt zich daarbij zeer sterk op de problemen van de tijd waarin hij schrijft. 

Dit blijkt bv. zeer mooi uit art. 1137 van zijn Avant-projet over de aansprakelijkheid veroorzaakt door 

zaken die men onder zijn bewaring heeft: “On est responsable du dommage causé par le fait des choses 

que l’on a sous sa garde. Il en est ainsi d’une machine à vapeur qui fait explosion. Le propriétaire est 

présumé en faute, sauf preuve contraire.” De eerste zin van dit artikel wortelt in de Code Napoléon, de 

tweede daarentegen is geheel een kind van de tijdgeest. 

 

Het tijdstip van Laurents juridische publicaties zegt echter weinig. Hij had immers jarenlang les gegeven 

over het Burgerlijk Wetboek. Ook al had hij geen volledig uitgeschreven teksten klaarliggen toen hij aan 

zijn grote werken begon, in zijn hoofd had hij reeds veel eerder de grote principes van zijn juridisch denken 

vastgelegd.
238

 In die optiek is het begrijpelijk dat Laurent niet doorgaat voor een aanhanger van de École de 

la libre recherche scientifique die omstreeks 1900 grote sier maakte. De rechtsgeschiedenis plaatst Laurent 

bij een andere school, de exegetische.
239

 Meer nog, in België geldt hij als de exegeet bij uitstek.
240

 Het zou 

echter te ver gaan om te beweren dat Laurent daardoor niet bij de Belle Epoque zou passen. In de Belle 

Epoque domineerde het privaatrecht nog steeds het burgerlijk recht en de Belgische praktijkjurist had voor 

dat privaatrecht als belangrijkste richtsnoer de Principes de droit civil van Laurent. Andere werken konden 

die positie niet bedreigen. Dat gebeurde pas toen De Page vanaf 1933 zijn Traité élémentaire de droit civil 

belge liet verschijnen. De Page geeft aan waarom Laurents Principes zo lang gezaghebbend konden 

                                                           
Dit artikel kwam tot stand met de steun van het IUAP VII/Justice and populations-Programma Interuniversitaire attractiepolen Belspo. 

Gebruikte afkortingen: AP: F. LAURENT, Avant-projet de révision du Code civil, Brussel, Bruylant, 1882-1885, 6 bdn.; CE: F. LAURENT, 
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blijven: andere werken waren niet meer dan veredelde cursussen of nuttige naslagwerken. In het geval van 

de Pandectes belges komt daar nog bij dat ze gewoonweg te omvangrijk waren.
241

  

 

2. Laurent dan toch een jurist van de Belle époque? 

 

Het ontbreken van oppositie volstaat echter niet om het succes van Laurents werk te verklaren. Het blijft 

immers bevreemden dat een aanhanger van de exegetische school net die periode domineert, waarin 

juristen voor een totaal andere benadering van het recht kiezen. De vraag is echter of ons beeld van de 

exegetische school wel klopt en of Laurent überhaupt wel in dat beeld past. In Frankrijk heeft onderzoek 

reeds voldoende aangetoond dat onze visie op de exegetische school enige nuances dient te krijgen.
242

 In 

België is het beeld van de exegetische school vooral gevormd door het Traité van De Page. 

Rechtshistorische werken, van Van Dievoet
243

 tot Holthöfer,
244

 hebben daarbij minder een rol gespeeld. 

Hun schitterende publicaties hebben nooit dezelfde impact gehad als de inleiding van De Pages Traité. 

Voor hem is de cultus van de ‘Dieu-Etat’ kenmerkend voor de exegetische school. Deze kende maar één 

rechtsbron, de wet, en negeerde al de rest. Met die wet ging de exegetische school dan zeer strikt om door 

ze te onderwerpen aan een ijzeren logica, zonder te kijken naar het maatschappelijke nut.
245

 Deze visie van 

De Page vindt men terug in de handboeken van Belgische rechtshistorici.
246

 

 

Bij Laurent zijn de aanbidding van de staat en de wet, evenals een streng logisch denken zeker aanwezig. 

Dit merkt men niet enkel in zijn Principes, maar ook in zijn Avant-projet de révision du Code civil. Dit 

ontwerp van een nieuw burgerlijk wetboek voor België verscheen tussen 1882 en 1885 en is de weerslag in 

rechtsregels van Laurents juridisch denken. Het respect voor de wet erin gaat soms zeer ver. Dat blijkt 

vooral uit de interpretatieregels die Laurent wil invoeren. Bij een duidelijke wet mag de rechter sowieso 

niet proberen aan de letter ervan te ontkomen door zich te beroepen op de geest van de wet.
247

 Laurent gaat 

echter nog veel verder: “On ne peut se prévaloir contre la loi, quand elle est claire, des conséquences 

absurdes auxquelles conduit le sens littéral.”
248

 In het commentaar luidt het: “Respect à la loi, fût-elle 

absurde”.
249

 

 

Het zou echter te ver gaan om, op grond van deze citaten, Laurent te verdenken van blinde wetsaanbidding. 

Zo motiveert hij zelf zijn interpretatieregels door te verwijzen naar de scheiding der machten. De rechter 

moet de wet volgen omdat hij zich anders op het terrein van de wetgever begeeft.
250

 Voor Laurent gaat het 

vooral om deze laatste, de auteur van de wet en niet zozeer om de wet zelf. De wetgever vertegenwoordigt 

immers het algemeen belang.
251

 Vanuit die optiek noemt Laurent zichzelf niet een exegeet maar wel een 
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legist, een verdediger van de staat, meer bepaald de wetgever, en daarmee ook het algemeen belang. Al het 

overige is daaraan ondergeschikt. Zelfs de strikte toepassing van de wet volgens de regels der logica moet 

hiervoor wijken. Dat komt vooral aan het licht, wanneer Laurent over de kerkelijke instellingen schrijft. 

Laurent geeft dan wel eens de logica op, zolang dat maar het hogere doel van de staat dient. In concreto 

vormde in zijn ogen de katholieke kerk een bedreiging voor de macht van de Belgische staat. Als de 

uitkomst tot een versterking van de staatsmacht tegenover de katholieke kerk leidt, dan mag de logica 

gerust wijken. Dat leidt dan tot merkwaardige situaties, zoals een uitgebreide aandacht voor het 

administratief recht in Laurents privaatrecht, of het omschrijven van confiscaties als revindicaties.
252

 

 

Bij Laurent is het respect voor de wetgever bovendien allerminst grenzeloos. Rechters moeten de wetten 

zonder meer toepassen. Professoren daarentegen hebben de vrije hand. Zij mogen zonder problemen wetten 

bekritiseren, lacunes erin vaststellen en, vooral, voorstellen tot verbetering doen. Op zijn “Respect à la loi, 

fût-elle absurde” laat Laurent immers meteen volgen: “sauf à en provoquer le changement.”
253

 Eén limiet 

blijft daarbij wel overeind: enkel de wetgever beslist uiteindelijk of hij al dan niet de wet verandert.
254

 

Nochtans is Laurent er wel degelijk van overtuigd dat die wetgever niet altijd de beste jurist is. Meer nog, 

de rechtsgeleerde “connaît mieux la loi que le législateur qui l’a faite.”
255

 Desondanks blijft het respect 

voor het parlement overeind. Dat blijkt uit Laurents reactie op de mislukking van zijn ontwerp. Hij had zijn 

wetboek geschreven als een wapen van de Belgische staat tegen de katholieke kerk.
256

 In 1884 kwam de 

katholieke partij echter aan de macht, zodat zijn wetboek geen enkele schijn van kans meer maakte. Het is 

echter opvallend dat Laurent zich daarbij neerlegde.
257

 Hij bleef trouw aan zijn filosofie dat de wetgever 

besliste, ook al ging het om een parlement in handen van de katholieken die helemaal niet deden wat hij 

verlangde.  

 

De exegetische school heeft nog een negatieve kant die, volgens haar tegenstanders, volop bij Laurent 

aanwezig was: het negeren van alle andere rechtsbronnen dan de wet. De École de la libre recherche 

scientifique, en De Page in haar kielzog, schetst hier een roemrijk beeld van zichzelf.
258

 De vernieuwers 

van de Belle Epoque hebben wel aandacht voor andere rechtsbronnen dan de wet, voor de geschiedenis en 

voor de maatschappij. Gezien zijn groot maatschappelijk engagement,
259

 hield Laurent nochtans volop 

rekening met het maatschappelijke nut. Veelbetekenend is zijn houding tegenover de hospitaalcongregaties. 

Laurent is in principe gekant tegen kloosters, daar zij een bedreiging voor de staatsmacht vormen. 

Kloosters kunnen dan ook geen rechtspersoonlijkheid krijgen, omdat het openbaar belang zich daartegen 

verzet.
260

 Laurent maakt echter een uitzondering voor de hospitaalcongregaties. Deze kunnen wel 

rechtspersoonlijkheid krijgen en zelfs schenkingen en legaten ontvangen.
261

 Er is immers geen alternatief 

voor de taken die zij op zich nemen in de ziekenzorg. Het algemeen belang rechtvaardigt dat zij ongestoord 

verder kunnen werken. Zodra een alternatief beschikbaar is dat beter met het algemeen belang 
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overeenstemt, kunnen ook zij meteen verdwijnen.
262

 Laurents grote aandacht voor wat leeft in de 

maatschappij uit zich uiteraard ook in zijn aandacht voor de situatie van vrouwen, kinderen
263

 en 

arbeiders.
264

 Laurent aarzelt daarbij niet om ook statistieken of teksten van experten te gebruiken.
265

 

  

Gebrekkige aandacht voor de geschiedenis kan men Laurent allerminst verwijten. Hij was de auteur van de 

reeds vermelde wereldgeschiedenis en verwees ook in zijn juridische werken voortdurend naar de 

geschiedenis. Aan de basis van het recht ligt volgens Laurent immers het natuurrecht dat van God komt. 

God openbaart zijn plan in de geschiedenis,
266

 zodat een goede kennis ervan essentieel is voor de jurist. 

Laurent betreurde daarom dat juridisch Frankrijk en België, in tegenstelling tot Duitsland, de geschiedenis 

verwaarloosden.
267

 Hijzelf daarentegen gaf er uitgebreid aandacht aan. Zo bestaat de eerste band van zijn 

Droit international privé uit een geschiedenis van die rechtstak. 

 

De scherpste kritiek op Laurent was dat hij de rechtspraak negeerde. Niemand minder dan Charles Faider, 

procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en Belgiës hoogste magistraat, viel Laurent hierover scherp aan 

in 1884.
268

 Voor hem is Laurent een man van de doctrine die de rijkdom van de rechtspraak niet benut 

heeft. Zoiets zou inderdaad perfect passen bij het traditionele beeld van de exegetische school. Het is echter 

geheel strijdig met de waarheid. Het motto van Laurent was: “j’insiste sur les arrêts”.
269

 Hij citeert dan ook 

duizenden arresten in zijn Principes
270

 en ook in het commentaar bij zijn Avant-projet verwijst hij 

voortdurend naar de rechtspraak. Zeer vaak doet hij, naar eigen zeggen, niet meer dan het napoleontische 

recht aanvullen met de rechtspraak.
271

 De procureur-generaal van Gent, Jules Lameere,
272

 heeft Laurent dan 

ook alle lof toegezwaaid omdat hij de rechtspraak zo goed kende.
273

 Het tegenovergestelde zou overigens 

verbazingwekkend geweest zijn, want Laurent had een zoon die magistraat was.
274

  

 

De exegetische school heeft nog een extra euvel. De overdreven aandacht voor de napoleontische 

wetboeken zorgde ervoor dat men het buitenlandse recht verwaarloosde. De Belle Epoque betekende 

meteen ook een nieuwe bloei van de rechtsvergelijking
275

 en van het internationaal privaatrecht.
276

 Dat 

beeld klopt echter niet voor België, zoals Laurent aantoont. Hij pleitte voor leerstoelen voor 
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rechtsvergelijking en voor internationaal privaatrecht.
277

 In zijn werk citeert hij uitvoerig buitenlandse 

juristen. De Duitsers krijgen een ereplaats. Von Savigny is voor Laurent zonder meer “le grand 

jurisconsulte de Berlin”.
278

 Engeland en Amerika krijgen opvallend veel aandacht.
279

 Laurent citeert ook 

regelmatig de Nederlandse en Italiaanse geleerden en de wetboeken van hun landen.
280

 Zijn Droit civil 

international draagt hij zelfs op aan een Italiaanse collega.
281

 Het contrast met latere Franstalige juristen in 

België is hier groot. Henri De Page, Laurents tegenhanger in de twintigste eeuw, kende het vreemde recht 

enkel via een Franse omweg.
282

  

 

Met zijn aandacht voor rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht, voor maatschappelijke problemen 

en rechtspraak paste Laurent eigenlijk wel bij de Belle Epoque. Dat verklaart waarom zijn Principes ook na 

zijn dood nog zoveel succes kenden en de Belle Epoque konden domineren. Het beeld van Laurent als een 

exegeet die enkel naar de Franse wetboeken en niets anders keek, stemt helemaal niet overeen met de 

werkelijkheid. Toch leidt het vooroordeel een taai leven. Voor een deel is dit aan Laurent zelf te wijten. Hij 

had wel degelijk een grote eerbied voor de staat
283

 en hanteert een taal die past bij de exegetische school. 

Omgekeerd, negeert hij von Jhering, het grote voorbeeld van de École de la libre recherche scientifique.
284

 

De motieven van zijn tegenstanders zijn al even belangrijk. Faider en later De Page konden hun eigen 

alternatief krachtiger in de verf zetten door Laurent met de grond gelijk te maken. Hun alternatief voor 

Laurents wetgever is de rechter, meer bepaald het Hof van Cassatie. In Faiders ogen mag de wetgever niets 

meer doen dan op gezette tijdstippen slaafs de verwezenlijkingen van de rechters in wetten omzetten.
285

 

Laurent heeft er geen probleem mee dat de wetgever of de rechtsleer rekening zou houden met goede 

rechtspraak.
286

 Hij steigert echter bij de gedachte dat dit kritiekloos dient te gebeuren. De rechtspraak durft 

immers ook wel eens de bal mis teslaan: “c’est une autorité de raison... mais il faut pour cela qu’elle ait 

raison”.
287

 Uiteindelijk gaat het om de macht in het recht. Laurent legt die in handen van het parlement, 

Faider, en later De Page, in handen van niet-verkozen rechters. Dat laatste valt te verklaren vanuit de 

context. In de tijd van Faider heerste de schrik voor een algemeen stemrecht dat de gegoede burgerij de 

macht zou ontnemen. Voor De Page was dat algemeen stemrecht al realiteit. Voor hem was de rechter een 

dam tegen een parlement dat de massa vertegenwoordigde.
288

 Ziet men de Belle Epoque als de laatste bloei 

van de burgerij, dan verwoorden Faider en De Page perfect de tijdgeest. Laurent is dan een buitenbeentje. 

Dat geldt echter evenzeer voor Picard, socialistisch senator en zelfs, een keer en vooral in de eigen 

propaganda, een martelaar in de strijd voor het algemeen stemrecht.
289

 Laurent vertegenwoordigt dan 

misschien niet een meerderheidsstrekking onder de burgerij, maar wel een belangrijke tegenstroming. 

 

3. De Belle Epoque te ver vooruit? 
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Laurent ging echter op bepaalde vlakken veel verder dan de radicalen van de Belle Epoque. Dat blijkt al in 

zijn Principes, maar toch vooral in zijn Avant-projet. De Principes zijn een commentaar bij het Burgerlijk 

Wetboek van Napoleon, zodat Laurent daar niet volledig vrij is. In zijn Avant-projet daarentegen kan hij 

volop de weg inslaan die hij zelf wil. 

 

Vooral in zijn familierecht liep hij daarbij ver voorop op zijn tijd. De historiografie over het ontwerp 

Laurent voor een nieuw Belgisch burgerlijk wetboek, gaat vooral in op Laurents antiklerikalisme. Dat was 

zo rabiaat dat het op zich volstond om elke kans op succes voor zijn tekst te kelderen. De katholieken 

vonden in het parlement zelfs liberalen bereid om tegen dit ontwerp te stemmen omdat het te ver ging. Een 

van hen, Pirmez, suggereerde dat de tekst nog te redden viel indien men het politieke deel eruit zou 

verwijderen. Dat laatste valt te betwijfelen. Er bleef immers nog genoeg over dat niet naar de zin was van 

de toenmalige Belgische machthebbers.
290

 Laurent schreef het familierecht van zijn Avant-projet net toen 

Marie Popelin van de rechters te horen kreeg dat ze geen advocaat mocht worden. Als vrouw diende ze 

thuis te blijven en voor de kinderen te zorgen.
291

 (De rechters vergaten daarbij gemakshalve dat ze helemaal 

niet gehuwd was en dat dit argument, zelfs in het systeem van het toenmalige Burgerlijk Wetboek, geen 

steek hield.) De uitspraak in de zaak Popelin volgt getrouw het napoleontische model. De man is als een 

kleine Napoleon heer en meester over zijn vrouw en kinderen.  

 

Laurent maakt de vrouw tot de gelijke van haar echtgenoot. Dat blijkt vooral uit wat niet in het ontwerp 

staat. Het bevat geen equivalent van art. 213 uit het wetboek van Napoleon, waarbij de vrouw 

gehoorzaamheid verschuldigd is aan haar man. Laurent is helemaal niet te spreken over de maritale macht. 

Voor hem is dat: “le droit de la barbarie, le droit du plus fort. C’était la loi du monde ancien, loi de 

tyrannie et de servitude.”
292

 Kortom, de maritale macht behoort tot het verleden Uitdrukkelijk verwijst hij 

hierbij naar de constitutionele principes van vrijheid en gelijkheid die ook in het burgerlijk recht heersen.
293

 

Voor Laurent kunnen dan ook tussen man en vrouw enkel wederkerige plichten bestaan. Hij neemt in dat 

kader art. 212 van de Code Napoléon over dat de echtgenoten elkaar getrouwheid, hulp en bijstand 

verschuldigd zijn.
294

 De realiteit van 1804 was echter, dat deze bepaling veel strikter gold voor de vrouw 

dan voor haar echtgenoot. Haar overspel was altijd een grond voor echtscheiding,
295

 het zijne enkel 

wanneer hij een bijzit gehouden had in de gemeenschappelijke woning.
296

 Laurent behandelt man en vrouw 

gelijk. Ook voor de man volstaat voortaan overspel zonder meer.
297

 Laurent is scherp voor het 

napoleontische recht dat hij een “morale immorale” verwijt.
298

 Desondanks laat hij toch nog één verschil 

overeind. Een vrouw dient samen te wonen met haar man als tegenhanger van zijn verplichting om in haar 

noden te voorzien.
299

 De man kan haar echter niet dwingen om bij hem te wonen, laat staan dat hij daarvoor 

op de overheid een beroep zou kunnen doen. Raak stelt Laurent: “Quand on est réduit à recourir à la force 

publique pour rétablir la vie commune, il faut dire qu’il n’y a plus de vie commune”.
300

 Laurent laat enkel 

de mogelijkheid bestaan om aan de rechtbank een scheiding van tafel en bed te vragen.
301
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Vanzelfsprekend kan de onbekwaamheid van de gehuwde vrouw niet langer bestaan in het systeem van 

Laurent. De concrete uitwerking van haar bekwaamheid hangt echter af van het huwelijksvermogensstelsel 

waaronder zij gehuwd is.
302

 Is dat met scheiding van goederen, dan kan zij zonder meer alle 

rechtshandelingen stellen.
303

 Laurent voorziet echter een wettig stelsel van algehele gemeenschap van 

goederen.
304

 Het bestuur van de gemeenschap behoort in Laurents ontwerp aan beide echtgenoten 

gezamenlijk.
305

 Daarop bestaat echter een belangrijke uitzondering, ten gunste van de vrouw. Zij kan voor 

het dagelijks bestuur, lees: het huishouden, alleen optreden.
306

 Misbruikt zij deze bevoegdheid om de 

gemeenschap te verbinden, dan kan haar echtgenoot aan de rechtbank vragen dat deze het verval 

uitspreekt.
307

 Deze bevoegdheid van de vrouw gaat dus veel verder dan het huishoudelijk mandaat dat zij 

had volgens de praktijk van de negentiende eeuw en dat haar man zonder veel problemen kon intrekken. 

Het huwelijksvermogensrecht van Laurent heeft later veel kritiek gekregen, omdat men oordeelde dat een 

systeem met ‘twee kapiteins op een schip’ te lastig was in de praktijk.
308

 Laurent ging echter af op de 

praktijk zoals hij die zag in de huishoudens van de kleine lieden in Gent.
309

 De vrouwvriendelijke lijn van 

zijn ontwerp trekt Laurent ook door naar de rechten van de langstlevende. Zijn er kinderen, dan krijgt de 

langstlevende, benevens zijn of haar deel van de gemeenschap, een vruchtgebruik op de helft van de 

nalatenschap van de eerststervende. In samenloop met ascendenten krijgt hij of zij twee derden van de 

nalatenschap. Zijn er enkel collateralen, dan krijgt de langstlevende zelfs de gehele nalatenschap.
310

 Het 

ontwerp Laurent staat ook zeer positief tegenover de kinderen. De napoleontische titel: De la puissance 

paternelle wordt bij hem: De l’autorité des père et mère.
311

 De vader dient plaats te ruimen voor de 

moeder, want : “qui plus d’elle a qualité et mission d’élever l’enfant et pour le guider”.
312

 Ook al behoort 

het gezag toe aan beide ouders, toch is het de vader die het uitoefent tijdens het huwelijk, maar dat kan 

slechts in gemeenschappelijk akkoord met de moeder. Bij onenigheid is zijn stem niet doorslaggevend. De 

rechtbank moet dan de knoop doorhakken.
313

 Vader én moeder hebben echter niet langer macht. Zij hebben 

louter gezag. Laurent wil hiermee aangeven dat ze zeggenschap hebben over het kind, niet om hun eigen 

belangen te dienen, maar om het kind op te voeden.
314

 Bijgevolg is hun gezag beperkt. De ouders kunnen 

hun kind wel straffen, maar lijfstraffen zijn verboden en dat geldt ook voor overdreven bestraffingen.
315

 De 

taak van de ouders is hun kind op te voeden, niet het af te stompen.
316

 Laurent besteedt een bijzondere 

aandacht aan de natuurlijke kinderen. Zij krijgen, in tegenstelling tot in 1804, eenzelfde erfrecht als de 

wettige kinderen.
317

 

 

Wie het familierecht van Laurent overloopt, kan niet anders dan vaststellen dat hij zijn tijd ver vooruit was. 

Zijn recht voor de vrouwen bv. staat in een schril contrast met de uitkomst in de zaak Popelin. Laurents 

ideeën over het familierecht zijn pas realiteit geworden in de periode 1958-1987, honderd jaar nadat hij ze 

uitwerkte. Bovendien gebeurde dat niet altijd van harte. De vrouwenbeweging diende druk uit te oefenen 

om betere rechten te verkrijgen en de gelijkberechtiging van buitenhuwelijkse kinderen kwam er maar door 

het Europees Mensenrechtenhof. Typerend is dat het gezaghebbende Traité van Henri De Page nog in 1962 
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volop de discriminatie van de natuurlijke kinderen verdedigde.
318

 Ook wat de vrouwenrechten betrof, was 

het niet veel beter. De Page was in 1933 nog onverkort voorstander van de maritale macht.
319

 In 1962 kon 

hij die niet langer verdedigen, omdat de wetgever die enkele jaren eerder afgeschaft had. Toch probeert hij 

nog via de achterdeur de machtspositie van de man in stand te houden. Diens positie als gezinshoofd dient 

een wettelijke erkenning te krijgen, zodat de macht over het huishouden en de kinderen bij hem kan 

blijven.
320

  

 

Heel uitzonderlijk is Laurent dan toch minder progressief. Bij de echtscheiding voorziet hij geen 

echtscheiding door onderlinge toestemming, die hij bestempelde als “un attentat au mariage, un attentat à 

l’ordre social”.
321

 Daarbij mag men niet vergeten dat België op dat vlak toch wel vooruitstrevend was. 

Frankrijk had na Napoleon de echtscheiding weer afgeschaft. Zelfs de echtscheiding op grond van een 

bepaald feit keerde pas in 1884 terug in de Franse wetgeving.
322

 Het Nederlands Burgerlijk Wetboek van 

1838 had deze vorm van echtscheiding behouden, maar de echtscheiding door onderlinge toestemming 

afgeschaft.
323

 Hieraan dient men nog toe te voegen dat de echtscheiding op grond van onderlinge 

toestemming in het wetboek van Napoleon aan zoveel voorwaarden onderworpen was, dat ze in de praktijk 

quasi niet voorkwam.
324

 Laurent voerde daarentegen een nieuwe echtscheidingsgrond in die voor veel 

gevallen soelaas bood, nl. de vrijwillige en kwaadwillige verlating van de ene echtgenoot door de andere.
325

 

 

4. Conclusie  

 

François Laurent was een man met een leven dat zich vooral afspeelde vóór de Belle Epoque. Desondanks 

had hij juridische opvattingen die bij deze periode hoorden. Meer nog, hij verdedigde maatschappelijke 

vernieuwingen die soms ver vooruitliepen op de Belle Epoque. Niet toevallig heeft men al vlug dat aspect 

van Laurent onder de mat geveegd door zijn ontwerp te bestempelen als het werk van een veel te radicale 

zonderling.
326

 Net wat toen weerstand opwekte, maakt hem nu zo aantrekkelijk.  
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1. Vooraf 

 

Het voorliggende collectieve werk brengt de opmerkelijke juridische activiteit in het België van de Belle 

Époque op het voorplan. De auteurs kruipen als het ware in de rol van de Tsjechische grafische artiest 

Alfons Mucha (1860-1939) die de legendarische Franse comédienne Sarah Bernhardt (1844-1923) als 

icoon van het frivole Parijs van de eeuwwisseling deed schitteren op weelderige affiches.
327

 Deze bijdrage 

toont evenwel niet Sarah Bernhardt in haar volle glorie, maar eerder de blik van de actrice op het stuk dat 

ze zal vertolken: de interpretatie door twee grote Belgische juristen, verbonden aan de UGent en de ULB, 

van een voorkeursonderzoeksobject: de volkenrechtsgeschiedenis. 

  

Zoals voor vele disciplines wordt algemeen aangenomen dat de wortels van het moderne historische beroep 

aan het einde van de negentiende eeuw liggen.
328

 Dit dient uiteraard te worden genuanceerd. Ook in 

voorgaande periodes gaan actoren om met hun verleden, al was het maar omdat het verleden een onmisbare 

plaats heeft in processen van identiteitsvorming en –bepaling. Voltaire of Racine afdoen als minderwaardig 

tegenover een ‘wetenschappelijke’ von Ranke of een interdisciplinaire ‘École des Annales’ heeft geen zin. 

Een dergelijk evolutionair perspectief is te weinig subtiel en ronduit anachronistisch. Net als de 

kunstmatige epistemologische oppositie tussen theoretisch-filosofische en erudiete geschiedvorsing twee 

kanten van dezelfde medaille zijn
329

 en geen absoluut antithetische en wederzijds uitsluitende rivalen,
330

 

bestaat een intieme band tussen wetenschapsbeoefening en historische zelfreflectie.  

 

Wanneer we kijken naar de meest aan het volkenrecht verwante discipline, die van de diplomatieke 

geschiedenis, valt op dat veel belangrijke werken en bronnenuitgaven het licht zien in de tweede helft van 

de negentiende eeuw. Voor België daagt spontaan Louis Prosper Gachard (1800-1885)
331

 op, voor 

Frankrijk Albert Sorel (1842-1906),
332

 Émile Bourgeois (1857-1934),
333

 Arsène Legrelle (1834-1899)
334

 of 

Auguste Mignet (1796-1884).
335

 Op een ogenblik waar de specialisatie in paradigmata niet ver gevorderd is 

en universiteiten slechts een select publiek bereiken, is het evenwel onvermijdelijk dat beide 
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aandachtscurves elkaar kruisen.
336

 Dit ook ten dele door het feitelijke overleven van elites uit het Ancien 

Régime, die niet in één klap verdwijnen, maar eerder co-existeren met de burgerlijke samenleving in 

opbouw.
337

 Zo kan men de aandacht voor de zeventiende-eeuwse Spaanse Successie
338

 koppelen aan het 

uitbreken van de Frans-Pruisische oorlog van 1870,
339

 of nog, in de dertiger jaren van de negentiende eeuw, 

aan de twisten rond de vrouwelijke opvolging op de Spaanse troon.
340

 

 

Het is uiteraard onmogelijk om in deze beperkte bijdrage alle werken van Ernest Nys of François Laurent te 

behandelen. Slechts enkele capita selecta kunnen het voorwerp uitmaken van een behandeling. Bij Nys ligt 

de klemtoon op zijn publicaties in de Revue de droit international et de législation comparée, het orgaan 

van het Institut de droit international, waar Nys in een tweede generatie, na de stichters, prominent 

figureert. Op dat ogenblik is Laurent aan het einde van zijn academische carrière en dus ook leven 

gekomen. Voor Nys’ Gentse leermeester behandel ik zijn eerste grote werk in meerdere volumes, de 

Histoire de l’humanité. Na een korte situering van beide personages zal deze bijdrage in drie thematische 

stappen verlopen: hun ideologische visie op vrijheid en gelijkheid, twee kernbegrippen van het politieke 

liberalisme, met daaraan gekoppeld hun visie op vooruitgang en beschaving (I), hun interpretatie van de 

vroegmoderne tijd als keerpunt in de volkenrechtsgeschiedenis (II) en uiteindelijk een laatste stuk over de 

historische eruditie van Ernest Nys (III). 

 

2. Inleiding: Twee Giganten 

 

François Laurent (Luxemburg, °1810) werd na studies aan de toenmalige staatsuniversiteit te Leuven en 

vervolgens te Luik op zesentwintigjarige leeftijd benoemd als hoogleraar aan de Gentse rechtenfaculteit op 

11 april 1836.
341

 Veertien jaar later, in 1850, publiceerde hij drie volumes van zijn eerste grote werk. Niet 
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toevallig met de titel Histoire du droit des gens et des relations internationales,
342

 later uitgebreid tot zijn 

Histoire de l’Humanité,
343

 een collectie die tot maar liefst achttien volumes aangroeide in 1870. Laurents 

intellectuele ontwikkeling begon dus duidelijk met de meest passionerende van alle materies: de 

volkenrechtsgeschiedenis.
344

 In de woorden van Nys bij diens necrologie in de revue de droit international 

et de législation comparée in 1886, ging Laurent te werk als ‘historien doublé d’un jurisconsulte’.
345

 Voor 

Martti Koskenniemi maakt de titelverandering na vier volumes overigens niet veel uit: Laurent schreef 

gedreven door eenzelfde geestesgesteldheid: geschiedenis van het internationaal recht, dat is geschiedenis 

van de hele mensheid.
346

 Een jaar voor het laatste volume van dit eerste grote project verscheen overigens 

het eerste van zijn drieëndertig banden Principes de droit civil (1869).
347

 

 

Ernest Nys (°Kortrijk, 1851) was een student van Laurent. Geboren op het moment waarop Laurent zijn 

eerste volume van het hoger vermelde werk uitbrengt, volgde de jonge Nys de lessen van de Meester in 

Gent, waar hij doctor in rechten, maar ook in de letteren en wijsbegeerte werd. De briljante jongeman 

vertrok naar Heidelberg, Berlijn en Leipzig in de jaren 1870, toen Duitsland bruiste van ambitie door de 

succesvolle buitenlandpolitiek van Bismarck. Hij kruiste er het pad van figuren als historicus Heinrich von 

Treitschke (1834-1896), Theodor Mommsen (1817-1903), Romanist en leermeester van Max Weber 

Rudolf von Gneist (1816-1895) of volkenrechtsgeleerde August Wilhelm Heffter (1796-1880). Na de 

liberale verkiezingsoverwinning in 1878 werd Nys, in Gent ingelijfd bij La Flandre Libérale, aangesteld 

als directeur in het Ministerie van Justitie. Zeven jaar later, op 35-jarige leeftijd, volgde zijn aanstelling als 

professor aan de ULB, op aanraden van hoogleraar Romeins recht en volkenrecht Alphonse Rivier.
348

 Nys, 

geboren in Kortrijk, had gestudeerd in het francofone en antiklerikale Gent, maar zou nooit zijn ‘accent 

flamand’ verliezen, aldus zijn ULB-collegae Paul Errera (1860-1922) en Henri Rolin (1891-1973). 

 

Nys zou er de vakken Introduction au droit civil, Encyclopédie,
349

 droit international, droit constitutionnel, 

législation sociale, origine du droit international en, in de School voor Politieke Wetenschappen, Histoire 

diplomatique depuis 1815 doceren.
350

 In 1903, op 53-jarige leeftijd, gingen de poorten van de Academie 

voor hem open, als permanent lid. Daarnaast zetelde Nys eerst in de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Antwerpen (1882), waar hij zich eerder aan de balie had ingeschreven, vervolgens verhuisde hij naar de 

zetel in Brussel –op voorspraak van minister Jules Bara-, waar hij uiteindelijk kamervoorzitter in het Hof 

van Beroep werd. Na de eerste wereldoorlog werd hij ook opgenomen in het Permanent Hof van Arbitrage, 

opgericht ter gelegenheid van de Haagse Vredesconferentie van 1899.
351

 Daarnaast gaf Nys advies aan 

staten, of aan de Belgische Nationale Bank.
352

 Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende hij namens de ULB 

gouverneur von Bissing van antwoord, en stond hij de Provinciale Deputatie van Vlaams-Brabant bij.
353

 

Was Nys niet gestorven in 1920, hij had ongetwijfeld ook nog gedoceerd aan de Hague Academy of 

International Law. 
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Nys vermeldde over Charles Demolombe (1804-1887), die ongeveer gelijktijdig overleed, dat hij met 

Laurent gemeen had om de liefde voor de studie boven alles te stemmen. Demolombe, die werd versleten 

voor een pure exegeet, of ‘le prince de l’exégèse’,
354

 weigerde een plaats in het Franse Hof van Cassatie in 

1864 ! Laurent kreeg dan weer in een ander nummer van de Revue te horen dat hij zijn werkkamer nooit 

verliet, zelfs niet voor de congressen van het Institut de Droit International.
355

 De kritiek op Demolombe, 

als zou hij zijn persoonlijke keuzes ultiem laten primeren op de onderwezen materie,
356

 was evident niet 

afwezig bij Laurent.  

 

Nys schreef een panegyriek op Laurent in volume XIX van de Revue, besloten met het erg persoonlijke 

‘j’ai aimé et estimé Laurent, j’ai profité de ses leçons et de ses ouvrages’, een oproep om voor hem een 

monument op te richten,
357

 om een van de besten van zijn tijd te vereeuwigen. Laurent is een ‘héros de la 

république des lettres’, zoals zovele juristen voor hem.  

 

3. Vrijheid, Gelijkheid, Vooruitgang 

Nys en Laurent poogden het heden zin te geven door een onderzoek van het verleden. Waar de eerste de 

nodige impetus wil geven aan de sterke ontwikkeling van het internationaal recht in de Belle Époque, 

gebruikt de tweede de geschiedenis als wapen tegen onwetendheid en gewetenstirannie. Beide historische 

concepties waren deterministisch, en gingen uit van een onafwendbare mars van de mensheid naar een 

hoger moreel en dus ook juridisch verfijnder bestaan. François Laurent zag dit evenwel met onmiddellijke 

gevolgen voor de Belgische samenleving van het midden van de negentiende eeuw en zelfs voor zijn 

persoon, wat de deconstructie van zijn historische discours noodzakelijk maakt, maar ook vergemakkelijkt.  

 

3.1 Determinisme 

Laurent besteedde in eerste instantie veel aandacht aan de ideeëngeschiedenis van het volkenrecht, met de 

nadruk op de voor-klassieke periodes: het Oosten, Griekenland, Rome en het Christendom komen als 

ontwikkelingsstadia aan bod. Dit liep parallel met Ernest Nys’ belangstelling voor de voorlopers van 

Grotius.
358

 François Laurent, daarentegen, staat in de Belgische politieke geschiedenis geboekstaafd als een 

rabiaat antiklerikaal, maar ook sociaal voelend liberaal politicus.
359

 Als wetenschapper kende Laurent geen 

taboes: zijn positie op het levensbeschouwelijke strijdvlak belette niet dat hij zijn aandacht wijdde aan de 

Leuvense canonist Zeger Bernard Van Espen (1649-1728).
360

 In een notendop stelde Laurent dat de 

verhouding tussen wereldlijke en kerkelijke macht in het Ancien Régime beter geregeld was dan onder de 
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Belgische Grondwet van 1831.
361

 Was het katholicisme bijna dood aan het einde van de achttiende eeuw, 

dan keerde het terug in een meer te duchten verschijning dan ooit, met een vers leger apostelen en 

martelaren, scholen, hospitalen, politieke partijen, verenigingen en eigen kranten.
362

  

 

De grondwettelijke godsdienstvrijheid leidde tot excessen, waarbij de Belgische bisschoppen konden 

proclameren onder de eigen ‘lois divines’ te leven, los van de wereldlijke overheden.
363

 Een veel te 

verregaande interpretatie tegenover wat oorspronkelijk bedoeld was als een individuele vrijheid. Laurent 

zag nergens in de Grondwet de ‘usages et lois, institutions, monastères et hopitaux’ vermeld.
364

 Betekende 

de interpretatie van de bisschoppen dat ook de saint-simoniens of de mormonen in de toekomst het recht 

zouden hebben om los van de staat te leven, volgens eigen wetten en gebruiken, met eigen dogmata en 

moraal?
365

 De Grondwetgever was in de val gelopen van het episcopaat, dat al bij het Congres van Wenen 

op de eerste rij stond om de burgerlijke wetten van de staat ondergeschikt te maken aan de zogenaamde 

algemene wetten van de Kerk.
366

 

Wat zou Voltaire (1694-1778) niet gezegd hebben, mocht hij de cataloog van verse negentiende-eeuwse 

katholieke propaganda ontdekken, zo breed dat hij iedereen kon bevredigen, van de ‘masses 

superstitieuses’ tot ‘les hommes qui pensent’?
367

 Hoe was het mogelijk dat Ernest Renan’s Vie de Jesus 

(1863) als een schandaalwerk kon aanzien worden, terwijl Voltaire honderd keer provocerender kon zijn in 

de 18
de

 eeuw?
368

 De te ruime Belgische godsdienstvrijheid leidde ertoe dat de Kerk via Rome in staat was 

om haar normen van buitenaf op te leggen, terwijl amper een kleine eeuw terug de Jezuïeten nog werden 

afgeschaft!
369

 Hoe moeilijk het ook is voor de wetenschapper om zich staande te houden tegen de massale 

terugkeer van ‘fouten, bijgeloof en leugenachtige ficties’, tegen door Rome afgekondigde en nagekakelde 

dogmata, ‘la lumière finira par dissiper les ténèbres’.
370

 

 

Rechtsmachtsconflicten in de 17
de

 en 18
de

 eeuw, daarentegen, werden in het voordeel van de wereldlijke 

macht beslecht. De Raad van Brabant controleerde de fundamentele rechten en privileges in de 

voorafgaande canonieke procedure en weigerde op grond van de Blijde Intrede uitvoering te verlenen aan 

oordelen van de Pauselijke Inquisitie, die als een vreemde rechtbank werd bestempeld. Bovendien 

beschikte de soeverein in de Nederlanden over het placet, of de voorafgaandelijke toelating vooraleer een 

pauselijke beschikking uitvoering kon krijgen.
371

 Controle op de vrijheid van godsdienst komt neer op 

controle op de ‘vrijheid om te verdrukken, op de tirannie’.
372

 Laurent zag de eigentijdse katholieken als 

regressieve fanatici, ‘[qui] ne se contentent pas de la religion de Bossuet ; ils reculent au moyen âge’.
373
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Het gallicanisme was een stap vooruit in de ontwikkeling van de mensheid, de Belgische Grondwet van 

1831 holde spontaan een paar kilometer terug in de tijd. 

 

Laurent wierp zich op als een positivistisch vooruitgangsoptimist, in de algemeen-filosofische zin. Zo vindt 

hij dat de ‘zeventiende eeuw een aspiratie naar de achttiende was’,
374

 geeft hij de reactionaire katholieken 

gelijk als ze stellen dat de reformatie de kiemen van het atheïsme in zich meedroeg,
375

 of nog, 

algemener:
376

  

 

“Les peuples marchent vers une destinée providentielle, sous la loi du progrès, la fin étant l’unité, la 

solidarité, la société humaine doit arriver à une organisation une, solidaire, qui lui permette de 

remplir sa destination.”  

 

Laurents werk kwam, omwille van deze polariserende politieke positionering, in de annalen van de 

Belgische politieke geschiedenis terecht. Naar aanleiding van de verschijning van het vierde volume van 

zijn Histoire des relations internationales wekte hij de toorn op van de ultramontaanse bisschop van Gent, 

Lodewijk Jozef Delebecque (1798-1864).
377

 Laurent zette de Katholieke Kerk neer als een mensenwerk 

zonder bijzondere filosofische missie, als machtsapparaat zonder ziel. 

 

3.2 Samenleving 

3.2.1 Laurent, de pamflettair ? 

Laurents historiografisch werk leest als één langgerekt pamflet. Waar de lezer de Histoire du droit des gens 

ook openslaat, dezelfde principes komen terug, onmiddellijk betrokken op de samenleving van zijn eigen 

tijd. Zie bijvoorbeeld zijn kritiek over de onmogelijkheid van een werkelijk droit des gens door de opkomst 

van de geopenbaarde godsdiensten:
378

  

 

“Ainsi, guerre au dehors, guerre au dedans, voilà ce à quoi conduit le droit des gens, fondée sur la 

foi révélée. Il n’y a qu’une seule base véritable pour le droit des gens, c’est la fraternité humaine, 

abstraction faite de la différence des croyances religieuses.” 
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Die broederlijkheid, aldus Laurent, mag nooit ten koste gaan van de notie individuele vrijheid. Zowel Plato 

als de katholieke Kerk in de middeleeuwen spraken wel over liefdadigheid of sociabiliteit tussen 

individuen, maar negeerden daardoor het essentiële, de vrijheid:
379

  

 

“La charité n’est qu’un des éléments des rapports sociaux; elle représente le principe du devoir, 

mais la notion du droit est tout aussi essentielle; ce n’est que sur l’harmonie du droit et du devoir 

que l’on peut élever une théorie des relations politiques et internationales.”  

 

Omgekeerd hoedde Laurent zich telkens wel voor een al te eenzijdige interpretatie van zijn woorden. 

François Laurent was zeker geen 21
ste

-eeuwse Amerikaanse libertair.
380

 Als de protestantse confessies
381

 

het niet halen van het katholicisme in de hervorming, dan komt dat volgens Laurent opnieuw omdat de 

protestanten slechts de individualiteit beklemtonen, en niet de gemeenschapsvorming, die de katholieke 

Kerk als ‘organe de l’unité’ haar legitieme plaats geeft naast calvinisme of lutheranisme.
382

 Filosofisch 

komt het streven naar zielenheil en het opbouwen van een gemeenschap neer op het ontwikkelen van 

individuele mogelijkheden in samenlevingsverband. In de sociaal-liberale termen van Laurent: ‘En 

politique comme en religion, l’individu est le but, la société est le moyen.’
383

 Laurent huiverde voor 

absoluut individualisme, dat het individu ontredderd achterlaat in staatloze anarchie.
384

 

  

3.2.2 Laurent en de twee soorten liberalisme in het volkenrecht 

Tussen staten gold voor Laurent een analogieredenering: net zoals mensen in isolement geraken en sterven 

zonder interactie met gelijken, waren soevereine staten verplicht deel te nemen aan de interacties in de 

wereldgemeenschap. Die was evenwel zeker niet gelijk te stellen met een Universele Monarchie, die enkel 

met geweld tot stand kan worden gebracht en dus nooit benevolent kon zijn.
385

 Hierin verschilde Laurent in 

niets van de meeste achttiende-eeuwse filosofen, en zelfs niet van de diplomaten van absolute monarchen, 

die hij eigenlijk verachtte.
386

 Zonder soevereiniteit als vrijheid kon er geen statengemeenschap bestaan.
387

 

Voor Laurent lag de suprematie van de Westerse (Europese) volkeren hier ongenadig vast. Hij kantte zich – 

in de lijn van een traditie in het Westerse publiekrecht of de politieke filosofie
388

 – tegen het Oosters 

despotisme van de Perzen, of tegen dat van de Ottomanen:
389
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“On a trop vanté l’égalité qui règne chez les musulmans, c’est l’égalité sous le despotisme. Il est 

vrai que l’esclave devient grand vizir, mais le grand vizir reste esclave, il n’a aucun droit, pas 

même un droit à la vie. Or l’esclavage est un crime qui ruine tôt ou tard ceux qui y fondent leur 

puissance.” 

 

Bemerk overigens dat de égalité, die Laurent als onvoldoende omschreef om de Ottomanen vrij te pleiten, 

voor hem als integrerend bestanddeel aan de vrijheid was vastgeklonken. Om de termen van Emmanuelle 

Jouannet te gebruiken: het liberalisme van Laurent overstijgt het primair-institutioneel liberalisme, dat de 

instemming van vrije en gelijke staten op basis van een interne analogie tot een formele, maar ook 

inhoudelijke wet van het rechtsverkeer maakt.
390

 De radicale consequenties waarmee Laurent dit gebruikte 

voor het privaatrecht als ordeningsinstrument van de maatschappij, kwamen tot uiting in Laurents Avant-

Projet de Code Civil.
391

 Laurent hoort eigenlijk thuis in een tweede tendens binnen het volkenrecht, die 

zich bekommert om het welzijn van de individuen die de wereldgemeenschap uitmaken. Inherent aanwezig 

in de Verlichting, kan deze stroming pas doorbreken na de eerste wereldoorlog.
392

  

 

3.2.3 Juridisch bewustzijn… en de onneembare bronnenhorde 

Nys, daarentegen, nam meer afstand tegenover de actualiteit en beoordeelde historische bronnen 

individueel, met een langgerekte inhoudsanalyse. Hoewel Nys, bijvoorbeeld in zijn openingscollege aan de 

Ecole des Sciences Sociales de l’ULB.
393

 nog erg dicht bij Laurent stond en stelde dat ‘les théories des 

penseurs sont des faits au même titre que les batailles, que les révolutions […] les idées gouvernent le 

monde’, gaan zijn bijdragen dieper naar primaire bronnen. Op het continuüm tussen erudiet onderzoek en 

historische filosofie stond hij duidelijk aan de overzijde. Het is schier onmogelijk de inschatting van Henri 

Rolin in zijn bijdrage over Ernest Nys niet te delen:
394

  

 

“Sans doute, une connaissance trop intime des cheminements de l’expérience juridique 

internationale, des flux et reflux de l’idée du droit dans la vie internationale, paraissait-elle à 

l’éminent jurisconsulte rendre vaine toute initiative de traduire en un système logique et cohérent 

les constructions éphémères de la politique.” 

 

Nys bedreef geschiedenis omwille van de geschiedenis, bij Laurent diende de analyse steevast een 

maatschappelijk doel. François Laurent probeerde in één en dezelfde persoon mediëvist, modernist, 

contemporanist, filosoof en jurist te zijn. Terwijl hij alleen al materieel niet alle (relevante) primaire 

bronnen had kunnen lezen. Wie de frequentie erop naslaat waarmee rechtsbronnen voorkomen, als 

verdragen of gewoonterecht, komt tot de conclusie dat voor Laurent volkenrecht hoofdzakelijk betrekking 

had op een morele toestand, e.g. wanneer hij de Grieken hun ‘actes de brigandage’ verwijt, of nog het 
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bestaan van de slavernij,
395

 hun ‘terrible droit du vainqueur’ (punitieve clausules in vredesverdragen),
396

 en 

dit ‘à l’époque la plus brillante de leur civilisation’.
397

 Over de zestiende eeuw stelt Laurent eenvoudig dat : 

‘l’idée du droit ne pouvait naître dans un âge où régnait le privilège’.
398

 De vergelijking tussen de Griekse 

stadsstaten in de oudheid en de stadsstaten in Italië in de middeleeuwen is evenzeer gekenmerkt door 

determinisme:
399

  

 

“Que manquait-il à ces deux peuples pour arriver, non à la gloire, elle ne leur a pas fait défaut, 

mais à l’unité et une liberté stable ? Le sentiment du droit.” 

 

Laurent is uiteraard niet zo naïef om een feitelijke schending van morele principes gelijk te stellen met de 

afwezigheid van volkenrecht. Hij nuanceert zijn standpunt, om te komen tot een studie van een juridische 

‘conscience’.
400

 Eens een juridisch bewustzijn aanwezig, kan het toch niet meer worden tegengehouden:
401

  

 

“Une fois qu’il existe dans la conscience générale [il] ne périt plus: il fait son chemin en dépit des 

obstacles que lui opposent les défaillances des hommes. ”  

 

4. Van Grotius tot Kant : negentiende-eeuwse blikken op de geboorte van het volkenrecht 

De vroegmoderne periode (1494-1789) staat traditioneel synoniem voor de geboorte van het Europese 

statensysteem,
402

 het economische wereldsysteem
403

 en ook het volkenrecht.
404

 Het academische 

taalgebruik in juridisch of politicologisch onderzoek wemelt van het woord ‘Westphalian’ als vast –even 

mythisch als fictief- epitheton voor de Westerse staat. Nys noch Laurent leggen in hun werk het 

zwaartepunt bij 1648. De eerste verlegt de aandacht naar de middeleeuwen, de tweede houdt aan een 

radicaal contrast tussen de achttiende en de negentiende eeuw. 

 

4.1 Het Westfaalse moment 

4.1.1 Laurent en Nys, een karikatuur van het ‘absolutisme’ ? 

Voor zowel Nys als Laurent is de periode van Lodewijk XIV een spookhuis van absolutisme.
405

 Als de 

zeventiende en achttiende eeuw de tijd van de congressen waren, ging dat voor Laurent vooral om 
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boerenbedrog!
406

 Absolute monarchen ademen oorlog… Nys beschreef dan weer de overwinningen van de 

hertog van Marlborough (1650-1722) op de Fransen tijdens de Spaanse Successieoorlog als tekenen van de 

Britse superioriteit.
407

 In werkelijkheid leidde de hertog een bont leger van voornamelijk Duitse huurlingen, 

en sloot net Groot-Brittannië apart vrede met Frankrijk.
408

 De diplomatieke geschiedenis is intussen al een 

halve eeuw weg van dit absoluut-confrontationeel paradigma. In het spoor van de Noorse historica 

Ragnhild Hatton geldt al lange tijd de regel dat zelfs de meest oorlogszuchtige monarch, Lodewijk XIV, 

slechts kan afgemeten worden aan de morele standaarden van zijn tijdgenoten.
409

  

 

Nys is opnieuw genuanceerder dan Laurent, en wijst op de voortdurende interacties van de Europese 

soevereinen in een samenleving. Nog geen gemeenschap, maar wel een coëxistentieverband.
410

 

Schendingen van normen komen voor, maar stuiten op ‘les protestations des publicistes et la réprobation de 

l’opinion générale’.
411

 In zijn beoordeling van internationale congressen ziet Nys dan weer een te 

optimistisch beeld van lineaire vooruitgang,
412

 dat wel adequaat wordt gecorrigeerd door een duidelijk 

onderscheid te maken tussen congressen tot dat van Parijs (1856) en die ervoor.
413

 Nys beklemtoonde dat 

de opkomst van algemeen aanvaarde multilaterale verdragen, afgesloten door tientallen in gezamenlijke 

vergadering gezeten staten, ‘en vue d’établir des règles durables, de faire pour ainsi dire des lois’, iets 

volledig nieuws was.
414

 

 

4.1.2 Laurent en de ‘inconsequente’ Grotius 

Laurent treurde evenzeer over de brutaliteiten van de Dertigjarige Oorlog en hun cynische samenvallen met 

Grotius’ De Iure Belli Ac Pacis.
415

 Als Grotius een onderscheid maakte tussen wat moreel verboden is, en 

wat geoorloofd is voor een oorlogvoerende partij tijdens een gewapend conflict, veroordeelde Laurent het 

in zijn ogen te lakse proportionaliteitsbeginsel. Nooit kon een verwoesting met het oog op een snelle vrede, 

moreel te verantwoorden zijn!
416

 Als je alle regels gaat legitimeren naar hun doelstelling, welke excessen 

worden dan niet goedgepraat? Omgekeerd spoorde Laurent Grotius aan tot meer durf bij preventieve 

oorlogen: 
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“La guerre défensive est certes la plus juste de toutes; or quand une puissance compromet 

réellement l’indépendance des autres nations, faut-il que celles-ci attendent pour agir qu’on les 

attaque?” 

 

Lezen we hier het persoonlijke standpunt van de Belg of Luxemburger Laurent, inwoner van een staat die 

geprangd lag tussen grote machten?
417

  

 

Laurent lamineerde Grotius over de aanvaardbaarheid van de oorlog. De verhouding tussen Grotius en het 

christendom is heel ambigu.
418

 Als ultieme bron van legitimiteit kon God niet worden weggeredeneerd. Om 

de oorlog te rechtvaardigen, probeert Grotius de woorden van Christus te nuanceren, die stelde dat een 

gelovige de andere kaak diende te tonen aan zijn agressor. Dat kon enkel betrekking hebben op bijzonder 

lichte krenkingen… Laurent vond dat Grotius zich gedroeg als een simpele legist, die probeerde om de 

wetgever het omgekeerde te laten zeggen van wat er stond ! In werkelijkheid besefte Grotius –volgens 

Laurent- maar al te goed hoe groot de hypocrisie was. Het Evangelie was geschreven vanuit een perspectief 

dat het paradijs er zo aan kwam, en was eigenlijk niet nuttig voor toepassing in deze wereld.
419

 Ofwel ben 

je oprecht christen, en zweer je de oorlog af, ofwel hou je rekening met de wereld zoals hij is, en kan je 

onmogelijk het evangelie volgen.
420

  

 

Waar Laurent vaak galoppeerde vanuit of naar een verontwaardigde diatribe, zocht zijn leerling vaak heil in 

het relativeren van het beperkte effect van het volkenrecht: ook het privaatrecht werd pas laat via 

wetgeving werd doorgevoerd. Of nog, het volkenrecht was niet zwakker dan het Belgische grondwettelijke 

systeem destijds, dat niet toeliet dat een grondwetsschennende wet niet zou worden toegepast. Dat belette 

hem uiteraard niet om duidelijke morele standpunten in te nemen en bijvoorbeeld Cornelius van 

Bynkershoek (1673-1743) te typeren als ‘cruel’
421

 en ‘impitoyable’. 

 

4.2 De onafwendbare vooruitgang van het volkenrecht 

4.2.1 Laurent: een revolutionaire rechtsgeschiedenis 

 

Kijkend naar zijn eigen tijd, vindt Laurent dat het éveil de la conscience tussen staten pas heel laat komt. 

De reden is heel eenvoudig. Het eerste natuurrecht in de doctrine is traditioneel dat van het zelfbehoud. 

Welnu, in een omgeving waarin staten voortdurend gebruik maken van geweld om hun onderlinge 

geschillen te beslechten, leidt dit tot een vrij evidente vicieuze cirkel, waarin pogingen om via het jus ad 

bellum de confrontaties in te perken, gedoemd zijn te mislukken. Vooruitgang in het volkenrecht kan er 

enkel komen door een verandering in de samenleving in haar geheel. Recht is een product van beschaving. 
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Als die er met rasse schreden op vooruitgaat, zijn staten door de evident voordelen van onderlinge 

afhankelijkheid geneigd afstand te doen van de wapens.
422

  

 

Wanneer vorsten, ‘un pouvoir essentiellement égoiste’, vervangen worden door burgerregeringen, vallen de 

belangen van de natie en haar leiding pas werkelijk samen ! ‘La gloire y perd, mais le devoir y gagne
’
.
423

 

Probleem, evenwel : een dergelijke statenorganisatie is er nooit geweest, en komt er misschien ook nooit ! 

Laurent geeft het voorbeeld van de samengestelde staten, waar minderheden worden verdrukt. Hij vindt 

eigenlijk dat die moeten verdwijnen, voor er sprake kan zijn van een werkend internationaal systeem met 

gedeelde principes. Laurents volkenrechtsgeschiedenis is radicaal gericht op een verandering van de 

bestaande structuren, en kan als dusdanig geen stabiliteit brengen.  

 

4.2.2 Nys: op de hoogste golf van de vooruitgang 

Nys, daarentegen, komt een generatie later, en bevindt zich midden in de beweging die Koskenniemi 

samenbracht in The Gentle Civilizer of Nations. Voor Nys lijdt het geen twijfel dat ‘notre grand, notre 

noble XIX
e 
siècle’ een ‘épanouissement scientifique du droit admirable’ heeft gekend, leidend tot een ‘serie 

d’institutions au caractère large et généreux, destinées à compléter de plus en plus l’administration 

internationale’.
424

 Europa is zonder gêne het centrum van de beschaving en van de wereld. Mocht een ander 

continent ooit het voortouw nemen, dan zou het zonder twijfel slechts kunnen uitgaan van ‘des 

communautés politiques fondées par l’Europe, qui appliqueront ses méthodes.’
425

  

 

De verdeling van Afrika op het congres van Berlijn (1884) gebeurt na samenroeping van alle relevante 

staten. Wie zou de conferentie, samengesteld uit ‘des Etats civilisés’
426

 immers kunnen aanwrijven niet te 

zijn overgegaan tot de oproeping van ‘des chefs sauvages ou barbares’
427

, ‘les populations d’Afrique, des 

associations purement accidentelles sans personnalité juridique et en dehors de la communauté du droit des 

gens?’
428

 Des te meer aangezien de Europese grootmachten, de VS en ‘des Etats européens d’importance 

secondaire’ in al hun goedheid zes jaar later in Brussel meteen ook de Afrikaanse slavenhandel wensen in 

te tomen, teneinde de ‘populations aborigènes’ afdoende bescherming te bieden.
429

 Het hoeft weinig 

verduidelijking dat Nys voor zijn verdediging van Leopold II en Congo-Vrijstaat bijzonder veel kritiek 

kreeg.
430

 Dit belet overigens niet dat hij met groot enthousiasme de vertegenwoordiging van Azië, Indië of 

Amerika op de Haagse Conferenties van 1899 zag als een teken van de voortschrijdende universalisering 
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van het volkenrecht.
431

 Nys verrichtte ook rechtsvergelijkend onderzoek naar de situatie van inheemse 

stammen in de Verenigde Staten of Canada. In weerwil van rechtspraak, wetgevende ratificatie van 

verdragen en buitenlandse literatuur betwijfelde hij ten zeerste of gelijke verdragen mogelijk waren tussen 

de Britse Kroon of de Amerikaanse Senaat en groepen die door hun toestemming enkel de kolonisatie ex 

post konden ratificeren: ‘il y avait davantage qu’une affirmation brutale des droits de la civilisation’.
432

  

 

Voor zover Nys’ discours uitgaat van een niet aflatende evolutie naar meer vrijheid en gelijkheid tussen 

staten, is die dus niet zomaar op alle entiteiten van toepassing. De scherpte van zijn bewoordingen over 

Afrikaanse of indiaanse groepen voelt vandaag aan als kwetsend of racistisch, maar is op zich een product 

van strikt juridisch redeneren. Nys zoekt naar aanvaardbare onderscheiden die een verschilredenering 

legitimeren. Voor hem vallen de meer dan driehonderd leden van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie, 

dat in 1806 verdwijnt, wél onder de actoren van het volkenrecht,
433

 maar onvoldoende Westers 

georganiseerde samenlevingsvormen niet. Nys looft de vrijmetselarij als drijvende kracht achter de 

controlefunctie van de publieke opinie en de levensbeschouwelijke tolerantie,
434

 veroordeelt scherp de 

slavernij,
435

 maar stelt wel absolute normen tegenover andere culturen. 

 

Laurent werd geboren tijdens de Napoleontische oorlogen, Nys stond nog op de vooravond van de Eerste 

Wereldoorlog in de hierboven aangehaalde citaten. Uiteraard een schok, maar op lange termijn inderdaad 

opnieuw een stap vooruit, aan weer een grotere snelheid dan voorgaande generaties die gekend hadden. 

Nys’ slotwoorden uit zijn inleidende les volkenrecht typeren dit duidelijk zorgelozer optimisme dan dat van 

Laurent:
436

  

 

“Trois grandes idées dominent le monde: l’idée de progrès, l’idée de liberté, l’idée d’humanité. 

Ces idées, contre lesquelles rien ne prévaut, nous permettent de croire qu’il arrivera une époque 

où s’accomplira la parole éclatante de Mirabeau […] : Le droit est le souverain du monde. Mars 

en est le tyran!” 

 

4.2.3 ‘Nationaliteit’ en eenheid van de rechtsorde 

Laurent is een kind van zijn tijd : de strijd voor een neutrale staat is synoniem voor de strijd voor een 

nationaliteit.
437

 John Locke, die het droit de conquête grondt op een verstoord impliciet sociaal contract, 

waarbij de bevolking materieel niet in staat is haar verbintenis met de oorspronkelijke monarch na te 

komen, vindt Laurent verouderd. Maar in de plaats van het Hobbesiaanse sociaal contractsdenken plaatst 
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Laurent een andere fetisj: de nationaliteit, of de van onder uit gelegitimeerde soeverein. Machtsfeiten als 

een verovering kunnen de nationaliteit niet afbreken, zoals bij Locke’s sociaal contract.
438

 Laurents 

rechtvaardiging berust weer puur op morele principes:
439

  

 

“Les nations sont de Dieu comme les individus, elles ne peuvent pas abdiquer leur personnalité, 

pas plus que l’individu ne peut abdiquer la sienne […] Les nationalités sont indestructibles, au 

point de vue du droit : Dieu seul, qui leur a donné l’existence, peut la leur enlever.” 

 

Hij koppelt zo bijvoorbeeld ook het principe van machtsevenwicht aan een religieuze strijd om de eerste 

plaats onder katholieke vorsten, die overgaat van de Habsburgers naar de Bourbons: door in te breken in de 

dertigjarige oorlog in 1635,
440

 krijgt Richelieu gelijk het gif van de katholieke dominantie ingespoten.
441

  

 

Ten slotte: Laurents streven naar ‘nationaliteit’ mag niet los worden gezien van zijn verticale 

eenheidsconceptie van het recht. Moraliteit tussen staten en moraliteit tussen individuen kunnen niet 

volkomen gescheiden blijven:
442

 

 

“Il n’y aura de droit international que le jour où l’on reconnaîtra que le droit est un, qu’il régit les 

nations comme les individus, de sorte que ce qui est injuste dans les relations des individus, ne 

saurait devenir juste dans celles des peuples.” 

 

Laurent zet zich duidelijk in de lijn van de Franse Revolutie, die de universaliteit van haar ideologische 

aanspraken grondde op de hele mensheid. In de woorden van Ernest Nys: ‘l’application à la politique 

extérieure des principes de liberté énoncés dans la noble déclaration des droits’.
443

 Voortaan zou het 

evenwicht vervangen worden door één geïntegreerde universele rechtsstaat. Nys werpt evenwel op dat de 

Revolutionairen hiermee voorbij waren gegaan aan de band tussen legitimatie van onderuit en de bestaande 

nationale verschillen. Net als de codificatiebeweging van het Vernunftrecht ongewild zelfmoord pleegde 

met de opkomst van nationale wetboeken, zag Nys het kosmopolitisme van de revolutie spaaklopen op de 

soevereiniteit als vrijheid.
444

 Omgekeerd was de Heilige Alliantie van 1818 evengoed veroordeeld om te 

mislukken: ‘Le droit international […] ne se comprend ni sans l’indépendance et égalité des États, ni sans 

l’indifférence complète en matière de religion et de culte.’
445

 Pogingen om ideologische concepties van 

moraliteit op te leggen bij andere volkeren langs een internationale omweg stonden voor Nys de rechtsorde 

zelf in de weg: “Un piétisme sentimental, une religiosité maladive qui étaient en contradiction formelle 

avec les principes élémentaires de tout droit.”
446
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Als de grootmachten individuele staten tot iets kunnen verplichten, dan kan dit enkel voortvloeien uit de 

handhaving van de openbare orde. In contrast tot zijn veroordeling van de Heilige Alliantie, had Nys niets 

dan lof voor de beslissing van de Oostenrijkse, Britse, Pruisische, Russische en Franse gevolmachtigden op 

de Conferentie van Londen (1830-1832), die beslisten om de Belgische staat op te richten in een neutraal 

statuut.
447

  

 

5. Nys, een tronende erudiet 

Een laatste stuk van deze bijdrage is gewijd aan de modus operandi van Ernest Nys aan de ULB. 

Getuigenissen van studenten en collega’s brengen extra pigment bij een bijzonder rijke bibliografie. De 

gedetailleerde casussen die hij bespreekt in de RDILC vinden hun oorsprong in een vast patroon van 

persoonlijke bezoeken aan de manuscriptencollectie van het British Museum en andere instellingen. Zijn 

buitenlandse connecties leiden dan weer naar vertalingen en bekroningen. In het kader van de 

gemeenschappelijke onderzoeksinstrumenten met andere sociale wetenschappen is de man een geknipte 

figuur voor een netwerkanalyse, op basis van formele en informele connecties, maar ook via zijn web van 

verwijzingen, hoewel deze laatste vaak eerder impliciet dan expliciet zijn. 

 

5.1 Een productief kamergeleerde 

5.1.1 Verder dan de ideeëngeschiedenis 

Nys wordt door Dominique Gaurier tot de ‘très très grands’ gerekend.
448

 ‘Ses travaux ont plutôt bien 

vieilli’.
449

 Als Nys opduikt in het recente standaardwerk van Stephen Neff, is het als adept van een 

negentiende-eeuws evolutionair schema van primitief, over barbaars tot beschaafd,
450

 of nog als 

jusnaturalist, predikend dat het geweten van de mensheid als enige residuaire bron van het volkenrecht 

uiteindelijk boven verdragen en gewoonterecht staat.
451

 Dit laatste oordeel lijkt ons reductionistisch. Nys 

vastpinnen op één idee of stroming, wat bij de ‘ideeënhistoricus en geschiedfilosoof’ Laurent meer voor de 

hand ligt,
452

 is een hachelijke onderneming.  

 

Het is juist dat Nys het volkenrecht hoofdzakelijk als een Europese schepping ziet en rotsvast gelooft in de 

beschavende missie van het Europese continent in de wereld, maar hij gaat bovenal te werk als een 

verwonderd autodidact, die zo veel mogelijk kennis objectief wil afwegen, toetsen, doorgronden en 

communiceren. Nys wordt gedreven door de honger om te weten, niet door die om een interne politieke 

tegenstander te verguizen. De veranderde politieke context, met name de geleidelijke massificatie van de 

parlementaire democratie in België, kan een verklarend kader bieden voor deze evolutie. Uiteraard blijft 

Nys een voorvechter van dezelfde humanistische principes als Laurent. Zie bijvoorbeeld zijn typering van 

Bossuet, waarvan de ‘thèses despotiques contribuèrent à détruire ce qui pouvait rester encore de notion de 
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liberté!’.
453

 De bisschop van Meaux (1627-1704) wordt door Nys zelfs verantwoordelijk gesteld voor het 

goedpraten van de slavernij, ‘une couverture religieuse qu’il donna aux théories les plus absurdes’.
454

 We 

vinden dezelfde ideologische karikaturen als bij Laurent: het contrast tussen het Franse ‘absolutisme’ en de 

Glorious Revolution van 1688 wordt duidelijk in de verf gezet (aanvaarding Willem III op basis van sociaal 

contract).
455

 Bossuet is een kwaadschrijver, een aberratie ten opzichte van verstandiger auteurs uit de 

middeleeuwen als de Aristotelische Thomas van Aquino, of de neoscholastici Soto en Suarez.
456

  

 

Nys consulteerde en gebruikte graag de gepubliceerde documenten van Gachard, of nog de Histoire du 

dépôt des archives étrangères van Armand Baschet.
457

 Nog in de bijdrage over de slavernij die ik hiervoor 

aanhaalde, vertelt hij uitgebreid over de zaak-Antonio Bartholomeo de Lion. Deze veertigjarige Mexicaan 

ontsnapte in 1735 uit een schip in de haven van Oostende aan zijn meester, onder het mom van een 

kerkbezoek. Mishandeld met de stok, vluchtte hij bij de tamboer-majoor, ‘aussi nègre de nation’. In de 

stadsgevangenis eiste de Mexicaan zijn vrijheid van elke dienstbaarheid of slavernij op. De Geheime Raad 

bevestigde in een advies aan de landvoogd zijn opinie: de communis opinio en zelfs ‘l’opinion vulgaire 

passée en loi tacite’ aanvaardden het idee dat slaven aangekomen in de Zuidelijke Nederlanden 

onmiddellijk vrij worden.
458

 Nys gebruikt dit geval om verder gelijkaardige Franse en Britse precedenten te 

spreken, met verwijzing naar Engelse parlementaire rapporten en koloniale rechtspraak.
459

 Nys schrijft 

zelfs over de Oostendse Compagnie,
460

 de in de Oostenrijkse Nederlanden opgezette maritieme 

handelsmaatschappij, waarin hij het heeft over het kortstondige experiment van de Leuvense hoogleraar 

publiekrecht Bauwens, benoemd door Karel VI om de Compagnie beter te verdedigen tegen buitenlandse 

concurrenten.
461

 

 

5.1.2 Leven in het verleden ? 

Uiteindelijk is Nys’ demarche veel meer gedreven door een dorst naar kennis en exactheid, dan die van 

Laurent, waar op basis van literatuur en een paar bronteksten de hele wereldgeschiedenis in één carcan 

wordt gedwongen, en op een belerende toon ingegoten aan de lezer. Nys voelt zich daarbij niet geremd 

door een gebrek aan initiële specialisatie op een domein, maar laat zijn immer aangroeiende eruditie de 

vrije loop. Of, om de woorden van het Journal des étudiants van de ULB van 25 maart 1891 te citeren:
462
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“Ceux qu’il fréquente [sont] surtout dans le passé, ceux dont il connait et étudie la vie avec amour, 

ce sont tous ces grands esprits curieux, rares, placés hors la banalité des choses courantes, 

précurseurs, travailleurs sans merci, pleins de hardiesse et d’imagination.” 

 

Nys liep er wat verloederd bij, aldus de beschrijving uit het zelfde blaadje: “Nys, il est temps d’aller chez le 

coiffeur!” Andere getuigenissen hebben het over een kamergeleerde die –ondanks zijn “prose nette, cursive 

et substantielle”
463

 - de gave van het gesproken woord allerminst bezat, maar des te indrukwekkender was 

voor zijn onmetelijke eruditie. 

 

5.1.3 Een ongemeen rijke productie 

De rijkdom van het werk van Nys ligt, net als bij de publicaties van de historici uit deze periode, niet 

noodzakelijk in zijn theoretische of synthetische bijdrage, als wel in het detail van de specifieke studies die 

hij heeft uitgevoerd. Gaurier’s stelling, dat Nys’ teksten ‘goed verouderd’ zijn, slaat de nagel op de kop. 

Zijn 116 artikels in de Revue de droit international et de législation comparée vormen een overzicht van de 

volkenrechtsgeschiedenis tot de negentiende eeuw : Italiaanse bisschoppen uit de middeleeuwen, 

canonisten (Thomas Campanella), Engelse juristen (Bentham, sir Julius Caesar, sir Henry Wotton), 

Amerikanen (Henry Summer Maine), juristen van eigen bodem (Filips Wielant), de dissidente Franse 

Parlementaire Spifame,
464

 het proces van Marie Stuart, de politieke filosoof Saint-Pierre, de banden tussen 

de vrijmetselarij en de volkenrechtsgeschiedenis en –uiteraard- Grotius. Of nog, thematisch: slavernij, 

oorlogsrecht, nationaliteit,
465

 zeerecht, het juridische statuut van het Vaticaan
466

…  

 

Voor Nys ligt de klemtoon zonder dubbelzinnigheden op de Middeleeuwen.
467

 Dit alles belet evenwel niet 

dat hij ook de eerder hedendaagse ontwikkelingen opvolgt, en aandacht heeft voor kwesties van 

internationaal economisch recht
468

 of internationale infrastructuurwerken, zoals het Panamakanaal. Als 

titularis van het vak Législation sociale aan de ULB, besteedt hij ook in zijn algemene werk Le droit 

international aandacht aan de internationale congressen over arbeidsrecht en sociale bescherming.
469

 

 

5.2 Nys als rechtsvergelijker, netwerkfiguur en bronnenhistoricus 

Nys wierp zich binnen het Institut de droit international en als redactielid van de Revue de droit 

international et de législation comparée op als een brug tussen de Franstalige en de Anglo-Amerikaanse 

wetenschappelijke wereld. Hij vertaalde werken van Westlake en Lorimer. Nys zelf werd op zijn beurt 

vertaald voor een Angelsaksisch publiek in de American Journal of International Law en voor zijn 

boekpublicaties.
470

 Een ijverig bezoeker van de manuscriptencollectie van het British Museum sinds 
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1877,
471

 werd Nys Doctor Honoris Causa aan de universiteiten van Edinburgh en Glasgow. Nys 

publiceerde niet enkel over volkenrecht of geschiedenis, maar ook over het Engelse privaatrecht, eerst in 

het Frans, daarna in Engelse vertaling,
472

 of nog over Schotse rechtsgeschiedenis.
473

  

Nys beheerste het Grieks en Latijn perfect, en draaide er zijn hand niet voor om onvertaalde citaten in het 

corpus te gebruiken. Laurent gebruikte het Latijn en Grieks ook, maar in voetnoot.
474

 Zijn leerling 

analyseerde nuchter en reikte eerst uit naar de andere juristen, om hen vanuit hun respectieve gebieden 

binnen te brengen in de geschiedenis. De publicaties van Nys werden als volgt opgebouwd: de onderzoeker 

identificeert een interessant document in de bibliotheek, presenteert het in zijn seminarie, pent onmiddellijk 

zijn bevindingen neer, stuurt het naar de Revue.
475

 Daarna kwam een tweede, dikker, vervolgartikel. 

Vervolgens een boekje. Tenslotte kwam een synthese in zijn grote traktaat in drie volumes Le droit 

international: les principes, les théories, les faits (1904-1906).
476

  

 

De rijkdom van Nys’ werk ligt evenwel niet zozeer in het grote traktaat, als in de eclectische individuele 

bijdragen. Nys redeneerde zoals hij het in de rechtbank of in een concreet advies voor een staat zou doen: 

hij identificeerde een juridisch probleem en groef vervolgens in een berg literatuur en precedenten. Door 

redeneringen tot hun essentie te analyseren, kwam hij vaak uit bij de Spaanse neoscholastiek, of in de 

middeleeuwen. De publicaties van Nys waren vaak ‘work-in-progress’. Deze lage publicatiedrempel zorgde 

evenwel voor een vrolijk doorwoekerend spel van hoofd- en zijvertakkingen en liet op die manier toe om 

bijzonder veel kennis te ontsluiten. 

 

6. Conclusie 

 

Voor de uitbouw van de volkenrechtsgeschiedenis als historisch en juridisch veld in de Belle Époque 

speelde België zonder meer een sleutelrol.
477

 Uitgaande van de traditionele tweedeling binnen de 

historische wetenschap tussen eruditie en filosofische bevlogenheid, staan Ernest Nys en zijn leermeester 

François Laurent symbool voor sterk verwante, maar onderscheiden benaderingen. Laurents eerste werk 

meandert door de eeuwen heen en leest, volume per volume tegelijk als een kroniek van de 

levensbeschouwelijke polemieken die de Belgische burgerlijke maatschappij verdeelden in de decennia na 

het unionisme. Actieve en passieve participatie aan het openbare leven voor 1894 zijn grotendeels beperkt 

tot een klasse van cijnskiezers. Onderwerpen die vandaag slechts een beperkt publiek zouden boeien, 

kunnen dan net wel gepolitiseerd worden en dus het voorwerp van discussie in de openbare ruimte 

uitmaken.
478

 Een oppervlakkige lectuur doorheen de achttien volumes van de Histoire de l’humanité dreigt 

evenwel de grondige confrontatie tussen Laurents filosofische visie en de politiek-juridische doctrine van 

elke periode in de schaduw te stellen. Wanneer het werk ingaat op de kernvragen en 

waardentegenstellingen van volkenrecht en politieke organisatie, komt zijn tijdloze argumentatieve en 

retorische virtuositeit nog steeds tot uiting. 
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Beide juristen zijn toe aan een rehabilitatie in het veld van de volkenrechtsgeschiedenis, dat de laatste 

decennia een nieuwe adem heeft gevonden.
479

 Nys en Laurent zijn zoveel meer dan louter tekenen van een 

algemene ideologische context voor het Institut de Droit International.
480

 De rijkdom van hun publicaties 

maken dat ze in vele gevallen niet moeten onderdoen voor die van hedendaagse volkenrechtshistorici. Ook 

als zelfstandige bron van inspiratie voor historici zijn de stappen van onze voorgangers niet te 

verwaarlozen. De talrijke vruchten van de academische vrijheid in de Belle Époque liggen voor het 

oprapen, vooral in een tijdperk van digitale ontsluiting, waar een paar klikken ons zo terugvoeren naar een 

schatkamer aan publicaties. Met de historische kritiek als ‘garde-fou
481

’ is het perfect mogelijk om 

tijdsgebonden vooroordelen of subjectieve interpretaties te scheiden van het nog steeds geapprecieerde 

fundamentele wetenschappelijke werk, dat aanspreekt over de scheiding van tijd en ruimte heen. 
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DE GEBROEDERS ROLIN EN DE OPKOMST VAN HET 

MODERNE INTERNATIONAAL RECHT 

 

TOM RUYS 

 

 

  



 

 

1. Inleiding 

 

Wanneer naar aanleiding van de jaarlijkse uitreiking van de Nobelprijzen in de vaderlandse pers het lijstje 

wordt opgemaakt van de ‘Belgische’ winnaars, wordt steevast verwezen naar de Nobelprijs voor de Vrede 

die het Institut de Droit International in 1904 in de wacht sleepte.
482

 Weinigen bevroeden echter waarom 

dit Instituut als een ‘Belgische’ Nobelprijswinnaar wordt aangemerkt. Veelal komt men niet verder dan de 

vaststelling dat het Instituut in illo tempore boven het doopvont werd gehouden in het Gentse stadhuis. Wie 

dieper graaft, botst al gauw op de naam van de Gentenaar Gustave Rolin-Jaequemyns, en, in het verlengde 

hiervan, van diens jongere broer Albéric Rolin. De actieve loopbaan van beide heren valt grotendeels 

samen met de Belle Epoque (1870-1914) die het voorwerp vormt van dit boek. Beiden speelden effectief 

een belangrijke rol in de werkzaamheden van het Instituut. Zoals hieronder zal blijken is de bijdrage van de 

twee broers aan de opkomst van het moderne internationaal recht bovendien ruimer dan hun rol in het 

Institut de Droit International. 

 

Onderstaande bijdrage schetst vooreerst een (zeer beknopt) portret van het geslacht Rolin, een unieke 

familie die over drie generaties heen maar liefst vier Belgische ministers aanleverde, vier voorzitters van 

het Institut de Droit International, een rechter in het Permanent Internationaal Gerechtshof in Den Haag, en 

een Voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Deel 2 gaat dieper in op 

het belang van de gebroeders Albéric Rolin en (vooral) Gustave Rolin-Jaequemyns voor het internationaal 

recht. Daarbij passeren achtereenvolgens de oprichting van het Revue de droit international et de 

législation comparée (‘RDI’), de oprichting van het Institut de Droit International en de geschreven 

nalatenschap van de twee broers de revue. We besluiten met enkele kanttekeningen omtrent de vraag of de 

periode 1870-1914 ook als een ‘belle époque’ kan gelden voor de ‘Belgische’ volkenrechtelijke rechtsleer. 

 

2. Het geslacht Rolin – een uniek familieportret 

 

Een beknopt familieportret van het geslacht Rolin begint noodgedwongen bij pater familias Hyppolite 

Rolin (1804-1888). Hyppolite Rolin studeerde in 1827 met onderscheiding af aan de Gentse rechtsfaculteit 

en vervoegde vervolgens de Gentse balie, waar hij later ook als stafhouder zou fungeren. Als liberaal 

politicus werd hij verkozen tot Kamerlid en nam hij ook het ambt van minister van openbare werken waar 

(van 1848 tot 1850). Schoonvader van Hyppolite Rolin was Jan-Baptist Hellebaut, de eerste decaan van de 

Gentse rechtsfaculteit (1817-1819) en latere rector (1819-1820). Zelf was Hyppolite Rolin vader van maar 

liefst zeventien kinderen. 

 

De oudste van deze zeventien kinderen, Gustave Rolin-Jaequemyns (1835-1902), was aanvankelijk 

voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te treden. Net als vader Hyppolite studeerde Gustave 

Rolin-Jaequemyns aan de Gentse rechtsfaculteit (waar hij afstudeerde met grootste onderscheiding); ging 

hij aan de slag aan de Gentse balie (op het kantoor van zijn vader), en; was hij actief als liberaal politicus 

(van 1878 tot 1884 als minister van binnenlandse zaken).
483

 Anderzijds werd Gustave Rolin-Jaequemyns 

sterk beïnvloed door zijn internationale opleiding – hij maakte als jongeman omzwervingen langs 

Frankrijk, Engeland en Duitsland – en door contacten op internationale bijeenkomsten. Van groot belang 

hierbij was zijn ontmoeting op de bijeenkomst van de Association internationale pour le progrès des 

sciences sociales in 1862 met de Brit John Westlake en de Nederlander Tobias Asser,
484

 twee advocaten en 

rijzende sterren aan het juridische firmament met wie hij steeds een nauwe vriendschappelijke band zou 

onderhouden. Een andere belangrijke gebeurtenis was zijn huwelijk met de gefortuneerde Emilie 

                                                           
482 Vb. ‘Tien Belgische Nobelprijzen: van Maeterlinck tot pater Pire’, De Standaard, 8 oktober 2013. 
483 Zie o.m. E. NYS, ‘Notice sur Gustave Rolin-Jaequemyns’, (1910) 12 R.D.I.L.C., 139-159. 
484 Ibid., 142. I.v.m. Tobias Asser, zie o.m.: G. DE BAERE en A. MILLS, ‘T.M.C. Asser and public and private international law: the life and 

legacy of ‘a practical legal statesman’, (2011) 42 Netherlands Yearbook of International Law, 3-36. 



 

 

Jaequemyns in 1859. Dit huwelijk verschafte Gustave Rolin-Jaequemyns de financiële ruimte om zich te 

wijden aan zijn maatschappelijk engagement (als diepgelovig liberaal, tevens actief in de Vlaamse 

beweging) en aan de (rechts)wetenschap. Het is n.a.v. dit huwelijk dat Gustave Rolin zijn naam omdoopte 

tot ‘Rolin-Jaequemyns’ om zich van zijn illustere vader te onderscheiden. 

 

Samen met de hogergenoemde Westlake en Asser richtte Gustave Rolin-Jaequemyns in 1869 het Revue de 

droit international et de législation comparée op, waarvan hij lange tijd als hoofdredacteur zou fungeren 

(van 1868 tot 1878 en van 1886 tot 1892). Vier jaren later was hij ook de bezieler en medeoprichter van het 

Institut de Droit International, waarvoor hij aanvankelijk als Secretaris-Generaal fungeerde en later ook als 

voorzitter (in 1879 en 1885). Gustave Rolin-Jaequemyns was tevens lid van het Permanent Hof van 

Arbitrage. 

 

Een belangrijke carrièrewending deed zich voor nadat één van de broers slechte zaken had gedaan, en 

Gustave Rolin-Jacquemyns zich genoodzaakt zag zijn fortuin en dat van zijn vrouw op te offeren om de 

familienaam hoog te houden.
485

 Na een korte passage in Egypte, belandde Rolin-Jaequemyns uiteindelijk 

aan het hof van de koning van Siam (later omgedoopt tot Thailand), waar hij, als persoonlijk raadgever van 

de vorst, de fragiele natie hielp om zich te handhaven ten opzichte van Europese grootmachten als 

Frankrijk en Groot-Brittannië. Rolin-Jaequemyns speelde ook een cruciale rol in de hervorming van het 

gerechtelijk landschap in Siam, een project waarin hij zijn lusten als comparatist in kon botvieren. Hij was 

tevens medeoprichter van de eerste Thaise rechtsfaculteit (aan de universiteit van Thammasat). Hij stierf 

uiteindelijk in 1902, verzwakt door het ongezonde klimaat van Bangkok.
486

 

 

Baron Albéric (Gustave Marie) Rolin (1843-1937) werd in 1843 geboren te Mariakerke bij Gent. Net als 

zijn vader en oudste broer studeerde hij (onder meer) aan de Gentse rechtsfaculteit (waar hij met grootste 

onderscheiding afstudeerde), en ging hij aan de slag als advocaat aan de Gentse balie, waar hij ook de rol 

van stafhouder zou vervullen. In 1881 werd hij benoemd tot hoogleraar in het strafrecht.
487

 Op 16 oktober 

1890 werd hij belast met de leerstoel Internationaal Privaatrecht. Van 1899 tot 1902 was hij decaan van de 

rechtsfaculteit. Onder zijn leerlingen bevond zich o.m. ene Charles de Visscher, die later hoogleraar 

internationaal recht werd in Gent, en zelfs decaan (van 1924 tot 1927), vooraleer de overstap te maken naar 

Leuven. Diezelfde De Visscher was van 1937 tot 1952 achtereenvolgens rechter aan het Permanent 

Internationaal Gerechtshof en aan het Internationaal Gerechtshof.
488

 

 

Na de oprichting van het Institut de Droit International in 1873 werd Albéric Rolin toegevoegd lid (in 

1874) en later gewoon lid (in 1879) van het Instituut. In 1906 nam hij het voorzitterschap waar. Na de 

Eerste Wereldoorlog – waarin drie van zijn vijf zonen het leven zouden laten – speelde hij bovendien een 

belangrijke rol bij de heroprichting van het Instituut. Hij werd uiteindelijk voor zijn inspanningen bekroond 

met de titel van erevoorzitter.  

 

Albéric Rolin bleef tot op hoge leeftijd erg actief. In 1913 werd hij benoemd tot hoofdbibliothecaris van het 

Vredespaleis in Den Haag. Na de oorlog werd hij ook aangesteld tot rechter in de Belgisch-Duitse 

rechtbank, opgericht door het Verdrag van Versailles. In 1923 werd hij aangesteld tot Secretaris-Generaal 
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van de Academie voor Internationaal Recht in Den Haag. Daarnaast was hij o.m. lid van de Koninklijke 

Academie in België en doctor honoris causa aan de universiteit van Cambridge. 

 

Een familieportret van het geslacht Rolin kan niet volledig zijn zonder melding te maken van twee 

spraakmakende kleinkinderen van Hyppolite Rolin, te weten Edouard Rolin-Jaequemyns en Henri Rolin. 

 

Baron Edouard Rolin-Jaequemyns (1863-1936), zoon van Gustave Rolin-Jaequemyns, werd reeds als jonge 

snaak door zijn vader meegetroond naar de oprichting van het Institut de Droit International in het Gentse 

stadhuis.
489

 Het stond in de sterren geschreven dat hij de erfenis van zijn vader zou voortzetten – hetgeen 

hij ook met verve deed. Na studies in Gent, Parijs en Brussel, ging hij aan de slag als advocaat. In 1893 

werd hij hoofdredacteur van het door zijn vader opgerichte Revue de droit international et de législation 

comparée. Rond diezelfde periode werd hij tevens toegevoegd lid (in 1891) en later lid (in 1896) van het 

Institut de Droit International. Hij zou ook tweemaal de voorzittersrol waarnemen (in 1923 en 1936). Net 

als zijn vader en grootvader was hij politiek actief. Als extraparlementair van liberale strekking nam hij in 

1925-1926 kortstondig de post van minister van binnenlandse zaken op. 

 

In het licht van de nauwe band van zijn vader met de autoriteiten in Siam, werd Edouard Rolin-Jaequemyns 

consul-generaal van Siam in België. In 1899 vertegenwoordigde hij Siam op de eerste Haagse 

Vredesconferentie, waar hij tevens optrad als rapporteur voor de belangrijke Tweede Conventie van Den 

Haag inzake de oorlogvoering te land.
490

 Edouard Rolin-Jaequemyns was als Belgisch vertegenwoordiger 

betrokken bij de Vredesconferentie van Versailles en bij diverse bijeenkomsten van de Volkenbond. Na de 

oorlog bekleedde hij tevens het ambt van Hoog Commissaris van België in het Rijnland. In 1931 werd hij 

verkozen tot rechter in het Permanent Internationaal Gerechtshof – hij zou bij zijn overlijden in 1936 

worden opgevolgd door de hogergenoemde Charles De Visscher. 

 

Last but not least rest er nog Henri Rolin (1891-1973), zoon van Albéric Rolin.
491

 Ook hij was reeds op 

vroege leeftijd een bevoorrechte getuige van de onderhandelingen rond het Verdrag van Versailles en de 

oprichting van de Volkenbond. Henri Rolin was advocaat en hoogleraar internationaal recht (en decaan) 

aan de Université libre de Bruxelles.
492

 Hij was zeer actief als politicus van socialistische strekking, met 

name als senator (van 1932 tot 1968 – van 1947 tot 1949 als Senaatsvoorzitter) en later als onderminister 

voor defensie en als minister van justitie (in 1946). In zijn hoedanigheid van politicus speelde Henri Rolin 

een rol van betekenis bij belangrijke dossiers als de Koningskwestie en de Congolese onafhankelijkheid.  

 

Henri Rolin was raadsman voor diverse landen in internationale geschillen. Hij was lid van het Permanent 

Hof van Arbitrage. In 1959 werd hij rechter, en later tevens Voorzitter (1968-1971), van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens. In 1963 was hij voorzitter van het Institut de Droit International. Henri 

Rolin is tevens de (mede-)oprichter van het Revue belge de Droit international, en laat een uitgebreid 

wetenschappelijk oeuvre na. 
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Het bovenstaande summiere overzicht doet vanzelfsprekend oneer aan de merites en wetenschappelijke 

bijdrage van elk van de aangehaalde figuren. Anderzijds bewijst dit korte overzicht ruimschoots dat weinig 

families een dusdanige impact hebben gehad op het Belgische politieke landschap en op de Belgische 

rechtsleer als de Rolins.  

 

Hieronder gaan we verder in op de betekenis van de gebroeders Albéric Rolin en (vooral) Gustave Rolin-

Jaequemyns. 

 

3. De bijdrage van de gebroeders Rolin aan het internationaal recht 

 

3.1 Achtergrond 

 

Voor een goed begrip van de rol van de gebroeders Gustave Rolin-Jaequemyns en Albéric Rolin is het 

nodig om eerst stil te staan bij de maatschappelijke context waarin beiden hun professionele loopbaan 

aanvatten. 

 

Rond de jaren 1860 breekt de periode van de Tweede Industriële Revolutie aan, een fase die belangrijke 

ontwikkelingen met zich brengt, zoals de opkomst van de massaproductie, ontwikkelingen in transport (met 

de grootschalige uitrol van spoorlijnen) en nieuwe communicatietechnologieën zoals de telegraaf en de 

telefoon. Het gaat om een periode waarin de wereld geleidelijk ‘kleiner’ wordt, wat zich o.m. uit in de 

internationale studies van de beide broers en hun deelname aan internationale bijeenkomsten – hetgeen hun 

latere loopbaan sterk zal beïnvloeden. 

 

Politiek zit Europa geprangd tussen sterke nationalistische tendensen enerzijds en een opkomende ‘esprit 

d’internationalité’,
493

 en een geloof in de ‘maakbaarheid’ van internationale betrekkingen anderzijds. Twee 

belangrijke gebeurtenissen zijn tekenend in dit verband. Enerzijds is er de Frans-Duitse oorlog van 1870, 

het resultaat van de traditionele Europese ‘balance of power’-politiek. Het gaat om een conflict dat gepaard 

gaat met ernstige schendingen van het oorlogsrecht, dit ondanks de totstandkoming, enkele jaren eerder, 

van de eerste Conventie van Genève (inzake het lot van gewonden op het slagveld)
494

 onder invloed van 

Henri Dunant.
495

 Anderzijds toont de Alabama Claims-arbitrage hoe het anders kan. In 1871 sluiten de 

Amerikaanse en Britse overheid een akkoord omtrent de oprichting van een internationaal 

arbitragetribunaal te Genève dat zich buigt over de Britse betrokkenheid in de Amerikaanse burgeroorlog. 

Het Tribunaal veroordeelt Groot-Brittannië tot het betalen van 15,5 miljoen dollar wegens inbreuken op het 

neutraliteitsrecht. Groot-Brittannië betaalt effectief de door het Tribunaal opgelegde som, waarna beide 

landen hun vriendschappelijke banden herstellen. De Alabama Claims-arbitrage illustreert op welke wijze 

internationale juridische procedures kunnen bijdragen tot vreedzame geschillenbeslechting tussen staten. 

Zij leidt mee tot een toenemende interesse in het internationaal recht en internationale geschillenbeslechting 

in het bijzonder (wat uiteindelijk zal leiden tot de oprichting van een Permanent Hof van Arbitrage in Den 

Haag in 1899).
496

 

 

Het internationaal recht is in deze periode nog erg ‘primitief’, in die zin dat er slechts weinig multilaterale 

verdragen bestaan en het merendeel van het internationaal recht nog niet gecodificeerd is. Dit geldt 

evenzeer voor belangrijke, fundamentele deelaspecten van het internationaal recht. Of het nu gaat om het 

internationaal zeerecht, neutraliteitsrecht, het diplomatiek en consulair recht, het verdragsrecht, de regels 
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inzake staatsaansprakelijkheid, enzovoort, de uitkomst is hetzelfde: bij gebrek aan geschreven codificaties, 

moet men terugvallen op het (ongeschreven) internationaal gewoonterecht. Dit laatste verklaart meteen ook 

waarom internationaal recht en rechtsvergelijking in deze periode onlosmakelijk verbonden zijn. Om het 

internationaal gewoonterecht in kaart te brengen, is men immers aangewezen op een analyse van de 

statenpraktijk (en opinio juris), wat veronderstelt dat men gaat kijken naar bijvoorbeeld diplomatieke 

correspondentie, maar ook naar nationale wetgeving en nationale rechtspraak (bijvoorbeeld inzake de 

uitlevering van onderdanen, inzake de extraterritoriale uitoefening van jurisdictie in strafzaken, inzake de 

toekenning van immuniteiten aan vreemde overheidsfunctionarissen, etc.). Dit verklaart mede waarom vele 

juristen die deel gaan uitmaken van de nieuwe internationaalrechtelijke discipline aanvankelijk een 

achtergrond als comparatist hebben. 

 

Dat het ‘moderne’ internationaal recht nog in een opstartfase zit, is ook merkbaar op het vlak van de 

oprichting van internationale organisaties. Doorheen de negentiende eeuw rijpt het besef dat internationale 

instellingen kunnen bijdragen tot een betere samenwerking tussen staten in grensoverschrijdende materies 

en zien de eerste eigenlijke internationale organisaties het levenslicht. Het gaat i.h.b. om de internationale 

riviercommissies, die toezicht houden op het gemeenschappelijk gebruik van een gedeelde waterloop, m.n. 

de Centrale Commissie voor de Navigatie op de Rijn (°1815) en de Europese Donaucommissie (°1856). 

Daarnaast worden er twee universele organisaties met een zeer specifieke, en technische, focus opgericht. 

De Internationale Telegraafunie wordt opgericht in Parijs in 1865 – haar naam zal later, in functie van 

technologische ontwikkelingen en de daaraan gepaarde gaande uitbreiding van haar activiteitenwaaier – 

worden omgedoopt tot de Internationale Telecommunicatie Unie. De Wereldpostunie wordt in 1874 

opgericht met de ondertekening van het Verdrag van Bern en maakt het bestaande kluwen aan bilaterale 

postverdragen overbodig. Beide niche-organisaties zullen na de oprichting van de Verenigde Naties in 1945 

worden omgevormd tot gespecialiseerde organisaties van de VN. Men staat in deze periode echter nog 

mijlenver van de oprichting van universele (of zelfs regionale) politieke organisaties. Pas na de Eerste 

Wereldoorlog zal de eerste overkoepelende collectieve veiligheidsorganisatie uiteindelijk worden opgericht 

(i.e., de Volkenbond).  

 

3.2 Gustave Rolin-Jaequemyns en de oprichting van het Revue de droit international et de législation 

comparée 

 

Het is in deze veranderende wereld dat Gustave Rolin-Jaequemyns in 1862 kennis maakt met gelijkgezinde 

zielen John Westlake en Tobias Asser op de bijeenkomst van de Association internationale pour le progrès 

des sciences sociales.
497

 De drie blijven nauw contact onderhouden. In 1867 stelt Tobias Asser tijdens een 

wandeling met Rolin-Jaequemyns te Haarlem voor om een internationaal juridisch tijdschrift op te richten. 

Na overleg met Westlake, stelt het drietal een prospectus op, en in 1869 is de eerste uitgave van het Revue 

de droit international et de législation comparée een feit.
498

 

 

De inspiratie en doelstelling van het nieuwe tijdschrift – het eerste in zijn soort! – wordt treffend verwoord 

in een tweedelige bijdrage van Rolin-Jaequemyns in de eerste jaargang.
499

 De bijdrage geeft ook een unieke 

inzage in de visie van de auteur op de rol van de rechtsvergelijking en het internationaal recht. 

 

In het eerste deel van zijn diptiek weidt Rolin-Jaequemyns uit over de studie van de rechtsvergelijking. In 

een bijdrage die kenmerkend is voor zijn maatschappelijk engagement en liberaal activisme beklemtoont de 

auteur dat politici (staatslieden en wetgevers) niet de enigen zijn die een progressieve impact kunnen 

hebben ter bevordering van de belangen van het volk.
500

 Ook academici en juristen kunnen hierin een 

sturende rol spelen door het informeren en beïnvloeden van de publieke opinie (het belang van deze 

‘opinion publique’ loopt als een rode draad doorheen de ideeën van Rolin-Jaequemyns). Juristen mogen 

zich niet beperken tot louter abstraherend denken, noch zich opsluiten binnen de beperkingen van hun 

eigen wetgeving en jurisdictie. Het geschikte instrument om de publieke opinie – en in afgeleide orde het 
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beleid – te sturen is de studie van de rechtsvergelijking van verschillende beschaafde landen (‘la législation 

comparée des divers pays civilisés’).
501

 Rolin-Jaequemyns beschrijft in dit verband hoe dezelfde vragen en 

dilemma’s zich gelijktijdig voordoen in verschillende nationale rechtsstelsels en hoe de rechtsvergelijking 

kan helpen om de juiste oplossingen aan te dragen.
502

 Hij stelt vast hoe sommige van deze vraagstukken 

(o.m. inzake de afschaffing van de slavenhandel, de vrijheid van vestiging etc.) inmiddels definitief hun 

beslag hebben gekregen, daar waar diverse andere prangende vragen – de auteur verwijst o.m. naar de 

gelijkheid van man en vrouw – nog steeds ter tafel liggen. Opvallend is nog dat Rolin-Jaequemyns een 

open vizier houdt en ook de aandacht vestigt op de ervaringen en praktijken in (Latijns-)Amerikaanse 

landen als Bolivië en Argentinië: “C’est ici surtout que la vieille Europe a beaucoup à connaître et 

beaucoup à apprendre.”
503

 In een professionele omgeving die traditioneel slechts zeer zelden verder keek 

(en kijkt)
504

 dan de ‘westerse’ wereld lijkt de auteur zijn tijd alvast vooruit. Rolin-Jaequemyns erkent dat 

verschillende landen telkens hun eigenheden hebben, maar dat men zich hier niet gemakzuchtig achter mag 

verschuilen om zich af te schermen voor ‘best practices’ uit derde landen.
505

 Hij besluit:
506

  

 

“Ainsi entendue, l’étude de la législation comparée, sans altérer l’esprit national, développe chez 

chaque nation la conscience que, tout en étant maîtresse d’elle-même, elle est moralement obligée 

de se gouverner conformément aux principes de la justice universelle. Elle rend plus clairs ces 

principes eux-mêmes, et fortifie entre toutes les nations le sentiment de solidarité, d’estime et 

d’amour, que notre siècle semble appelé à proclamer et que, pour caractériser d’un mot nouveau 

une chose nouvelle, nous serions tenté d’appeler l’esprit d’internationalité.”  

 

Tot slot beklemtoont de auteur de band tussen de rechtsvergelijking en de studie van het internationaal 

recht an sich : “Elle forme enfin une excellente préparation à l’étude du droit international…” 

 

Het tweede deel van de diptiek is gewijd aan het internationaal recht, “dont tant de parties sont encore 

incomplètes, et auquel manque la sanction d’un pouvoir visible, universellement reconnu”.
507

  

 

Bij gebrek aan centrale wetgever is het de ‘publieke opinie’ die, immer progressief, het internationaal recht 

stuwt: “[Elle] est réellement et à juste titre reine et législatrice du monde. Elle est la voix même de la 

raison (…).”
508

 Rolin-Jaequemyns ziet deze publieke opinie als de expressie van het natuurrecht, welke de 

basis vormt voor de geleidelijke totstandkoming van positief recht, zoals veruitwendigd in de verschillende 

bronnen van het internationaal recht.
509

 

 

Voorts verzet zich Rolin-Jaequemyns zich tegen de kritiek (van de negentiende-eeuwse rechtsfilosoof John 

Austin en anderen) dat internationaal recht geen ‘recht’ zou zijn bij gebrek aan ‘sanctie’.
510

 Dergelijke 

visie, stelt de auteur terecht, spruit voort uit de verwarring van het juridische bindende karakter van 

bepaalde normen enerzijds, en de effectiviteit van het recht en de aard van de sanctie anderzijds.
511

 Ook in 

het privaat recht kan immers bezwaarlijk stellen dat het uiteindelijke vonnis en de gedwongen uitvoering 
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ervan het recht ‘creëren’.
512

 Terzelfdertijd erkent Rolin-Jaequemyns, net als velen na hem, dat een sterkere 

afdwinging en een gemeenschappelijke en universele jurisdictioneel mechanisme vanzelfsprekend 

wenselijk zijn.
513

 

 

Tot slot gaat Rolin-Jaequemyns in op het dubbele werkterrein van zij die zich toeleggen op de studie van 

het internationaal recht, en, bijgevolg, van het Revue de Droit international. Dit werkterrein omspant aan 

de ene kant de betrekkingen tussen staten (m.i.v. de regels inzake de behandeling van vreemde 

onderdanen).
514

 Zoals Rolin-Jaequemyns terecht opmerkt zijn er tal van vragen (vb. Wat is een staat?; 

“Quels sont ses droits?”; “Quel est … le droit d’intervention en faveur d’autres que des nationaux et pour 

des motifs généraux d’humanité …?”) waar het internationaal recht op dat ogenblik – en in enkele gevallen 

nog steeds – geen eenduidig antwoord op biedt. Het tweede werkterrein is dat van het internationaal 

privaatrecht, “science de plus en plus importante à mesure que les déplacements deviennent plus faciles, 

plus fréquents et que les relations de famille, de propriété et de commerce se multiplient de peuple à 

peuple. (…) Ici (…) presque tout est encore contesté: principes et applications.”
515

 

 

Het belang van het Revue de Droit international et de législation comparée kan bezwaarlijk overschat. Het 

was het eerste internationaalrechtelijke tijdschrift. Het diende als forum over de meest uiteenlopende 

thema’s – zowel meer theoretische juridische vraagstukken als kwesties uit de actualiteit. Vele van de 

meest eminente volkenrechtelijke experten uit de periode (waaronder Blutschli, Lieber of Mancini, en 

(later) mensen als Robert Jennings of Hans Kelsen) vonden hun weg naar het tijdschrift. Het tijdschrift 

diende ook in grote mate als klankbord voor de activiteiten van, en debatten in, het Institut de Droit 

International.
516

 Het stimuleerde bovendien de vorming van netwerken van juristen over de landsgrenzen 

heen. Het tijdschrift droeg ook bij tot de verdere professionalisering en verwetenschappelijking van het 

volkenrecht op basis van een positiefrechtelijke benadering – al was het natuurrecht zelden ver weg (zeker 

in discussies rond vb. interventie en non-interventie). 

 

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak werd de publicatie tijdlang stilgelegd (1914-1919). Vanaf 1920 

hervatten de werkzaamheden. Met de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog werden de boeken echter 

definitief neergelegd. In 1939 verscheen de laatste editie van het Revue. Anderzijds had het tijdschrift in die 

periode wel wat van zijn oorspronkelijke glans verloren en werd het gaandeweg vooral gezien als een 

‘Belgisch’ tijdschrift.
517

 Dit kan natuurlijk niet los worden gezien van de opkomst, aan het einde van de 

negentiende en het begin van de twintigste eeuw, van een aanzienlijk aantal nieuwe internationale 

tijdschriften, zoals het Revue générale de Droit international public (°1894) of het American Journal of 

International Law (°1907), die het voorbeeld van het RDI kopieerden. Het tijdschrift heeft niettemin een 

blijvende impact gehad op de ontwikkeling van de rechtsleer (zowel in het domein van het internationaal 

publiekrecht als van het internationaal privaatrecht). 

 

3.3 De oprichting van het Institut de Droit International 

 

De oprichting van het RDI leidde tot een intensifiëring van de contacten tussen verschillende eminente 

volkenrechtelijke juristen. Al snel werden vanuit verschillende hoeken voorstellen gedaan om de krachten 

te bundelen in een permanente, wetenschappelijke instelling, gericht op de studie en ontwikkeling van het 

internationaal recht. 

 

                                                           
512 Ibid., 232-233. Volgens Rolin-Jaequemyns verschilt recht van moraal in die zin dat ‘recht’ vatbaat is voor een externe sanctie, “tandis que 

la véritable sanction de la morale se trouve soit en nous-mêmes, soit dans les promesses ou les menaces dont la religion accompagne 

l’annonce d’une vie future.” 
513 Ibid., 233-234, 242. Zie ook: G. ROLIN-JAEQUEMYNS, ‘De la nécessité d’organiser une institution scientifique permanente’, (1873) 5 

R.D.I., pp. 463-491, 465, 474. 
514 G. ROLIN-JAEQUEMYNS, ‘De l’étude de la législation comparée et du droit international’, (1869) 1 R.D.I., 1-17 & 238-243. 
515 Ibid., 243. 
516 Zie vb. G. ROLIN-JAEQUEMYNS, ‘L’Institut de Droit International devant l’opinion publique en 1874-1875’, (1875) 7 R.D.I., 303. Rolin-

Jaequemyns citeert Bluntschli als volgt : “L’Institut a dans la Revue de droit international, publiée à Gand… un organe hautement estimé 
dans le monde entier.” 
517 G. DE BAERE en A. MILLS, ‘T.M.C. Asser and public and private international law: the life and legacy of ‘a practical legal statesman’, 

(2011) 42 Netherlands Yearbook of International Law, 17. 



 

 

In september 1871 ontving Gustave Rolin-Jaequemyns bijvoorbeeld een brief van de Duits-Amerikaanse 

jurist Francis Lieber (de man die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in opdracht van President Lincoln de 

fameuze ‘Code for the Government of Armies in the Field’, beter bekend als de ‘Lieber Code’, schreef). 

Lieber deed hierin volgende warme oproep: “It has long been a favourite idea of mine that some of the 

foremost international jurists should hold a Congress, not official, but boldly public and international, to 

settle some important and still doubtful points… - a sort of oecumenic council, without pope and 

infallibility.”
518

 Andere grote namen, waaronder Bluntschli en Moynier (één van de vijf stichtende leden 

van het Internationaal Comité van het Rode Kruis), deden een gelijkaardige oproep. Uiteindelijk nam 

Rolin-Jaequemyns, na informele contacten met o.a. Westlake, Asser en Mancini, het initiatief tot het 

opstellen van een ‘Note confidentielle sur un projet de congrès ou de conférence juridique 

internationale’.
519

 Nadat een twintigtal juristen hun steun hadden betuigd aan het voorstel, werd het Institut 

de Droit International effectief opgericht in het Gentse stadhuis op 8 september 1873. Elf leden tekenden 

present. Mancini werd verkozen tot voorzitter en Bluntschli tot vice-voorzitter. Rolin-Jaequemyns zelf 

werd secretaris-generaal. 

 

Een bijdrage van Rolin in het RDI van 1873 – gepubliceerd kort voor de eigenlijke oprichting van het 

Institut de Droit International – biedt een unieke inkijk in de oorsprong en doelstellingen van het 

Instituut.
520

 De auteur stelt vooreerst vast hoe zich in de internationale gemeenschap een tendens voordoet 

naar een regulering van de internationale betrekkingen, d.w.z. een transformatie van een ‘société de faité’ 

naar een eigenlijke ‘société de droit’.
521

 Deze tendens, aldus Rolin-Jaequemyns, is het gevolg van de 

toegenomen internationale contacten en de toegenomen moeilijkheid, voor zowel individuen als staten, om 

zich af te zonderen binnen het eigen nationale grondgebied. De regulering van de internationale 

betrekkingen manifesteert zich op tweeërlei wijze: enerzijds in diplomatieke actie (vb. via 

intergouvernementele congressen) en anderzijds individuele wetenschappelijke actie (‘l’action scientifique 

individuelle’).
522

 Beide factoren dragen bij tot de progressieve ontwikkeling van het internationaal recht, 

maar botsen niettemin op obstakels. Diplomatieke actie is immers steeds in eerste instantie geïnspireerd 

door politieke belangen en niet door een langetermijnvisie op de structurele ontwikkeling van het 

internationaal recht: “les gouvernements sont trop absorbés par la politique proprement dite pour travailler 

à la réalisation de ces idées avec toute l’énergie désirable”.
523

 Individuele wetenschappelijke actie botst 

noodgedwongen op het beperkte gezag van de individuele jurist. Om die reden onderstreept Rolin-

Jaequemyns het belang van een nieuwe en derde factor, m.n. ‘l’action scientifique collective’, waarbij 

diverse onafhankelijke experten de krachten bundelen om de ‘publieke opinie’ te sturen, en demarches te 

ondernemen m.o.o. de verduidelijking en verdere ontwikkeling van het internationaal recht.
524

 De auteur 

stelt vast hoe in dit verband reeds belangrijke vooruitgang is geboekt door de toegenomen onderlinge 

contacten en uitwisseling van ideeën, o.m. via internationale congressen, maar ook door de spoedige 

vertaling van belangrijke werken van de ene taal naar de andere.
525

 Ondanks deze positieve ontwikkelingen 

stelt Rolin-Jaequemyns vast dat vooralsnog ontbreekt aan een kanaal, een spreekbuis, om deze collectieve 

wetenschappelijke actie vorm te geven.
526

 Het besluit: “le moment semble venu de fonder une institution 

permanente, purement scientifique, qui, sans se proposer ni la réalisation d’utopies tout au moins 

éloignées, ni une réforme soudaine, puisse cependant aspirer à servir d’organe, dans le domaine du droit 

des gens, à la conscience juridique du monde civilisé.”
527

 

 

In het laatste deel van de bijdrage in het RDI geeft Rolin-Jaequemyns aan hoe de vooropgestelde 

‘Académie ou Institut international du droit des gens’ er zijn inziens moet uitzien. Primo, het Instituut moet 

                                                           
518 Aangehaald in G. ROLIN-JAEQUEMYNS, ‘De la nécessité d’organiser une institution scientifique permanente’, (1873) 5 R.D.I., 480-481. 
519 E. NYS, ‘Notice sur Gustave Rolin-Jaequemyns’, (1910) 12 R.D.I.L.C.,  145. 
520 G. ROLIN-JAEQUEMYNS, ‘De la nécessité d’organiser une institution scientifique permanente’, (1873) 5 R.D.I., 463-491. 
521 Ibid., 463. 
522 Ibid., 463-465. 
523 Ibid., 490. 
524 Ibid., 465-469. Vergelijk in dit verband met volgende bijdrage van wijlen Oscar Schachter: O. SCHACHTER, ‘The invisible college of 

international lawyers’, (1977) Northwestern University Law Review, 226: “Since the governments of the world are likely to be ambivalent 
about ‘la conscience juridique’, the role of the nonofficial community of lawyers in giving that conception specific meaning and effect may 

well constitute the noblest function of our invisble college.” 
525 G. ROLIN-JAEQUEMYNS, ‘De la nécessité d’organiser une institution scientifique permanente’, (1873) 5 R.D.I., 466, 484 (zie het citaat van 
Tallichet door Rolin-Jaequemyns). 
526 Ibid., 480, 484. 
527 Ibid., 480. 



 

 

volstrekt onafhankelijk blijven: het doel mag er geenszins in bestaan om ten dienste te staan van overheden 

of anderszins als politiek orgaan te fungeren, maar alleen om als onafhankelijk en wetenschappelijk orgaan 

de publieke opinie te sturen (‘l’organ impartial de l’opinion juridique du monde civilisé’).
528

  

 

Segundo, Rolin-Jaequemyns stelt – met enige zin voor overdrijving – vast hoe er wereldwijd slechts een 

20- à 30-tal juristen zijn wier expertise in het internationaal recht buiten kijf staat.
529

 De bedoeling moet 

erin bestaan om een zo groot mogelijk aantal onder hen te bereiken (desgevallend via coöptatie). Om de 

interesse bij deze personen aan te wakkeren, stelt de auteur voor om in te spelen op de ‘eigenliefde en 

reputatie’ van de betrokken personen door het aantal leden beperkt te houden: “une disposition des statuts 

qui limiterait (par exemple à cinquante) le maximum des membres aurait probablement pour effect que l’on 

tiendrait plus tard à honneur de faire partie de l’instutition.”
530

 Deze restrictieve aanpak wordt vandaag de 

dag nog steeds weerspiegeld in de Statuten van het Instituut. Luidens artikel 3 van de Statuten mag het 

totaal aantal leden en geassocieerde leden beneden de leeftijd van 80 jaar niet meer bedragen dan 132.
531

 

Het Instituut onderscheidt zich in dit opzicht van de meer democratische/toegankelijke International Law 

Association (waarover verder meer). 

 

Tertio, wat de finaliteit betreft, werpt Rolin-Jaequemyns de vraag op – zonder ze te beantwoorden – of het 

Instituut zich moet beperken tot de studie van het internationaal recht, dan wel verder gaan en tevens de 

codificatie ervan nastreven. Uiteindelijk zal voor een ruime taakomschrijving worden geopteerd. Zo 

verwijzen de doelstellingen in Artikel 1(2) van de Statuten van het Instituut onder meer naar de 

ondersteuning van “toute tentative sérieuse de codification graduelle et progressive du droit 

international”.
532

 

Tenslotte preciseert Rolin-Jaequemyns het werkterrein van het Instituut. Het Instituut moet zich in eerste 

instantie bezighouden met het internationaal publiekrecht, en moet zich i.h.b. buigen over een aantal 

elementaire vragen van het internationaal recht. De auteur geeft diverse voorbeelden, welke deels 

overlappen met de vragen eerder geïdentificeerd in zijn bijdrage in het RDI van 1869 (n.a.v. de oprichting 

van het RDI – zie supra):
533

 “Wat is een Staat?”; “Wat houdt het non-interventiebeginsel in?” ; “Welke 

zijn de neutraliteitsverplichtingen?”; “Wat is de bindende werking van verdragen?” etcetera. Maar ook 

wanneer internationaalrechtelijke vragen opduiken n.a.v. actuele gebeurtenissen moet het Instituut zich – 

ook wanneer dit politiek gevoeliger ligt – in het debat mengen. Terzelfdertijd poneert Rolin-Jaequemyns 

dat het Instituut zich (net als het RDI – zie supra) eveneens moet buigen over het internationaal 

privaatrecht. Qua werkwijze moet het Instituut haar opinies ventileren via ‘verklaringen’ en ‘resoluties’, 

aangenomen in het kader van jaarlijkse of tweejaarlijkse bijeenkomsten. 

 

De blauwdruk die Rolin-Jaequemyns voor ogen had beantwoordt effectief aan de gestalte die het Institut de 

Droit International aannam na haar oprichting in 1873. Het Instituut spreekt zich al snel uit over de meest 

uiteenlopende vragen van internationaal publiek- en privaatrecht, zoals o.m. de behandeling van private 

eigendom in maritieme oorlogvoering, de navigatie op internationale waterwegen, de IPR-regels inzake 

huwelijken en echtscheidingen, etc.
534

 Naast meer theoretische beschouwingen en regelgevende 

                                                           
528 Ibid., 486, 490. 
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530 Ibid., 487. 
531 Zie: http://www.idi-iil.org/idiF/navig_statuts.html.  
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voorstellen, spreekt het Instituut zich in een aantal gevallen ook uit over meer concrete/actuele 

internationaalrechtelijke vraagstukken (zoals in haar resoluties omtrent de toepassing van het oorlogsrecht 

in het conflict tussen Rusland en Turkije,
535

 en omtrent de vrijheid van navigatie op de Congostroom
536

), al 

wordt deze aanpak geleidelijk verlaten. 

 

Rolin-Jaequemyns had de rotsvaste overtuiging dat wanneer verschillende erkende experten zich collectief 

en onbevooroordeeld over internationaalrechtelijke vraagstukken zouden buigen, alle overheden het nut 

hiervan zouden inzien en met de adviezen van het Instituut rekening zouden houden.
537

 Zijn geloof bleek 

niet, minstens niet helemaal, misplaatst. De resoluties van het Instituut vonden inderdaad gehoor bij diverse 

overheden en lokten geregeld reacties uit, ook in de pers.
538

 Met betrekking tot een resolutie uit 1877, 

waarin het Institut overheden o.m. opriep om de kennis van het oorlogsrecht te verspreiden teneinde een 

betere naleving te verzekeren,
539

 beschrijft Rolin-Jaequemyns bijvoorbeeld welke reacties hierop ontvangen 

werden van o.m. de ministers van buitenlandse zaken van Italië en Spanje.
540

 De resoluties van het Instituut 

vormden ook een belangrijke inspiratie voor de codificatiegolven aan het einde van de negentiende en het 

begin van de twintigste eeuw. Vermeldenswaard in dit verband is alleszins de ‘Manuel des lois de la guerre 

sur terre’ of de ‘Oxford Manual’ uit 1880,
541

 een reeks van 86 (niet-bindende) artikelen inzake 

oorlogsrecht die mee vorm gaf aan de latere Haagse Conventies van 1899 en 1907.
542

 De resoluties inzake 

internationaal privaatrecht hadden op hun beurt een grote invloed op de verschillende Haagse Conventies 

inzake internationaal privaatrecht van 1902 en 1905.
543

 De impact van het Instituut blijkt ten andere 

duidelijk uit de toekenning in 1904 van de Nobelprijs voor de Vrede. 

Het belang van het Institut de Droit International als eerste professionele vereniging van experten in het 

internationaal recht staat m.a.w. buiten kijf. In de marge dient echter aangestipt dat het Instituut zeer snel 

‘gezelschap’ kreeg van een tweede, voor een stuk gelijkaardige, professionele vereniging. Inderdaad, in 

hetzelfde jaar waarin het Instituut het levenslicht zag, werd in Brussel de ‘Association pour la réforme et la 

codification du droit des gens’, beter bekend als de ‘International Law Association’ (‘ILA’)
544

 boven de 

doopvont gehouden. Hoewel er belangrijke verschillen bestaan – de ILA isbijvoorbeeld ruimer en 

toegankelijker qua samenstelling en werkt meer met nationale afdelingen dan de IDI – gaf de coëxistentie 

van beide organisaties aanvankelijk af en toe aanleiding tot verwarring. Rolin-Jaequemyns getuigt hierover 

in het RDI hoe de beide organisaties in de pers dooreen werden gehaald:
545

 

 

 “Quelques journaux mal informés ont commis à ce sujet les plus étranges méprises, les uns 

établissant des distinctons qui n’existaient pas, les autres confondant absolument le personnel, 

l’objet et l’organisation des deux réunions.” 
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Hij beschrijft hoe een aantal betrokken personen in contacten met de pers de verwarring proberen te 

remediëren,
546

 maar drukt niettemin de wens uit om een rationele werkverdeling af te spreken en duplicatie 

te vermijden. Tot op de dag van vandaag buigen beide instellingen zich echter geregeld over dezelfde 

kwesties. 

 

3.4 Scripta manent? 

 

In tijden waarin citaties de primaire graadmeter van wetenschappelijke relevantie zijn geworden, dient men 

vast te stellen dat de namen van Gustave Rolin-Jaequemyns en Albéric Rolin, slechts zelden opduiken in de 

naoorlogse rechtsleer, zeker in vergelijking met deze van sommige van hun tijdsgenoten zoals Lassa 

Oppenheim of John Westlake. Het aspect taal is hier allicht een relevante factor. De vraag rijst niettemin 

welke ‘wetenschappelijke erfenis’ de beide broers nalaten. 

 

De oudste van de twee broers, Gustave Rolin-Jaequemyns, heeft ogenschijnlijk geen omvangrijke 

wetenschappelijke monografieën nagelaten. Men mag echter niet vergeten dat Rolin-Jaequemyns veeleer 

een liberaal activist, politicus en vaandeldrager van de ‘esprit d’internationalité’ was dan een ‘volbloed’ 

academicus.
547

 Hij had geen achtergrond in het internationaal recht.
548

 Rolin-Jaequemyns speelde niettemin 

een zeer actieve rol in het kader van het (door hem mee opgerichte) Revue de droit international et de 

législation comparée. Vanaf de oprichting van het tijdschrift schreef hij op periodieke basis de ‘Chronique 

du Droit International’, waarin kond werd gedaan van relevante diplomatieke gebeurtenissen, wetgevende 

initiatieven en andere ontwikkelingen met een internationaalrechtelijke relevantie. Rolin-Jaequemyns was 

op die manier grondlegger van een nieuwe genre binnen de volkenrechtelijke rechtsleer,
549

 een genre dat 

later werd overgenomen door tal van internationaalrechtelijke tijdschriften, en dat bijdroeg tot een betere 

kennisverspreiding en verwetenschappelijking van de internationaalrechtelijke rechtsleer. Naast de 

‘Chroniques du Droit International’, schreef Rolin-Jaequemyns tal van andere bijdragen voor het 

tijdschrift, waarvan een aantal eerder al aan bod kwamen. Een interessant voorbeeld, rond een thema dat 

destijds aanleiding gaf (en nog steeds geeft) tot hevige discussies, betreft Rolin-Jaequemyns’ ‘Note sur la 

théorie du Droit d’Intervention’.
550

 In een bijdrage kenmerkend voor de dan wel vaker gehanteerde 

dialoogstijl, gaat de auteur in op een brief van Artnz, professor aan de Brusselse universiteit, waarin deze 

laatste zijn visie geeft op het non-interventiebeginsel. In reactie op de brief stelt Rolin-Jaequemyns 

vooreerst dat een absoluut non-interventiebeginsel, hoewel begrijpelijkerwijze nog steeds populair gelet op 

sommige minder verheven exploten van de ‘Sainte Alliance’, niet langer beantwoordt aan de noodzakelijke 

ontwikkeling van een internationale gemeenschap van staten.
551

 De auteur gaat vervolgens in op de twee 

scenario’s waarin een interventie volgens Artnz gerechtvaardigd is. Wat het eerste scenario betreft, besluit 

Rolin-Jaequemyns met Arntz dat een staat militair mag optreden wanneer zulks ‘absoluut noodzakelijk’ is 

naar aanleiding van een schending, of een ‘dreigende’ schending, van haar rechten door de instellingen van 

een ander land, die de ‘reguliere co-existentie’ tussen beide landen onmogelijk maakt.
552

 In dergelijk 

hypothese, aldus Rolin-Jaequemyns, ‘il n’y a pas intervention, mais légitime défense’.
553

 De – naar 

hedendaags perspectief – erg vage en algemene begrenzing van het geweldgebruik illustreert dat, ofschoon 

er misschien geen sprake was van een ongebreidelde ‘compétence de guerre’, zoals vandaag veelal wordt 

geargumenteerd,
554

 men nog mijlenver verwijderd is van een daadwerkelijk ‘jus contra bellum’. Rolin-

                                                           
546 Ibid., 300-305. Eén correspondent gooit het daarbij over volgende boeg : “Les deux sociétés ont été assez justement comparées à un Sénat 

et à une Chambre des représentants, car l’Institut est un corps restreint, … tandis que l’Association a, dans différents pays, des comités 

locaux qui sont en communication avec un conseil central à Londres…” 
547 M. KOSKENNIEMI, ‘Gustave Rolin-Jaequemyns and the establishment of the Institut de Droit International (1873)’, (2004) 37 R.B.D.I., 7. 
548 Ibid. 
549 E. NYS, ‘Notice sur Gustave Rolin-Jaequemyns’, (1910) 12 R.D.I.L.C., 148. 
550 G. ROLIN-JAEQUEMYNS, ‘Note sur la théorie du droit d’intervention – à propos d’une lettre de M. le Professeur Arntz’, (1876) 8 R.D.I., 

673-682. 
551 Ibid., 676. 
552 Ibid., 677. 
553 Ibid., 677. 
554 Voor een kritiek op de wijdverspreide opvatting dat er in de tweede helft van de negentiende eeuw geen daadwerkelijke juridische 

beperkingen bestonden op het interstatelijk gebruik van geweld, zie: A. VERDEBOUT, ‘The contemporary discourse on the use of force in the 

nineteenth century: a diachronic and critical analysis’, (2014) 2 Journal on the use of force and international law, te verschijnen.  



 

 

Jaequemyns buigt zich vervolgens over het tweede scenario, m.b.t. een mogelijke interventie om 

humanitaire redenen en/of ter behartiging van het collectief belang van de internationale gemeenschap. De 

auteur grijpt terug naar de visies van Grotius en Vattel dienaangaande, en meer bepaald naar de kritiek van 

Vattel als zou de benadering van Grotius de deur openzetten voor allerhande illegitieme interventies. Rolin-

Jaequemyns besluit dat Vattel niet geheel consistent is in zijn benadering en verkeerdelijk wordt 

gekwalificeerd als een voorstander van een absoluut interventieverbod.
555

 Rolin-Jaequemyns stelt vast dat 

Arntz de oplossing aandraagt om misbruik te voorkomen door te stellen dat de legitieme uitoefening van 

een recht op interventie slechts kan berusten bij een ‘collectieve autoriteit’, optredend in ‘naam van de 

mensheid’.
556

 Inmiddels leert de ervaring dat de oprichting van dergelijke collectieve autoriteit op zich niet 

zaligmakend is en – getuige de discussies n.a.v. de gebeurtenissen in o.m. Kosovo, Darfoer of Syrië – 

geenszins een einde heeft gesteld aan het debat rond het wel en wee van ‘unilaterale’ humanitaire 

interventies.
557

 
558

 

 

De bibliografie van Albéric Rolin oogt indrukwekkend en omvat o.m. twee driedelige monografieën.
559

 Als 

civilist van opleiding, was Albéric Rolin in belangrijke mate actief in het domein van het internationaal 

privaatrecht.
560

 Hij schreef heel wat artikelen in het RDI rond diverse aspecten van het internationaal 

privaatrecht, o.m. inzake het faillissement en de uitvoering van vonnissen in derde landen.
561

 In 1897 

verscheen het driedelige Principes de Droit international privé van zijn hand.
562

 Rolin’s werken leverden 

een belangrijke bijdrage aan de werkzaamheden van het Institut en aan de totstandkoming van de Haagse 

IPR-verdragen van 1902 en 1905. In tweede instantie ging de aandacht van Albéric Rolin naar het 

internationale strafrecht (in de meest brede zin). Zo schreef Rolin (vooral in het RDI) tal van bijdragen rond 

o.m. de juridische aspecten van uitlevering,
563

 rond de doodstraf,
564

 of rond de extraterritoriale toepassing 

van de strafwet.
565

 Een interessante bijdrage m.b.t. dit laatste onderwerp is deze rond de affaire Cutting. De 

zaak betrof een diplomatiek incident tussen de Verenigde Staten en Mexico ingevolge de vervolging door 

Mexico van een Amerikaans staatsburger die in de VS een spotschrift had gepubliceerd gericht tegen een 

Mexicaans onderdaan.
566

 Naar aanleiding van dit incident stelt Rolin volgende vraag: “Un gouvernement a-

t-il le droit de poursuivre un étranger pour infractions à ses lois répressives commises en pays 

étranger?”
567

 Onder verwijzing naar de strafwet in diverse Europese landen en naar diverse rechtsleer, 

bekritiseert Rolin de ruime jurisdictie in Artikel 183 van het Mexicaanse Strafwetboek en geeft hij een (in 

beginsel) ontkennend antwoord op bovenvermelde vraag. Rolin erkent dat staten in bepaalde gevallen 

extraterritoriale jurisdictie kunnen uitoefenen ten aanzien van inbreuken begaan door hun onderdanen in het 

buitenland (dit is een toepassing van het zogeheten actief personaliteitsbeginsel) en ten aanzien van piraterij 

op de volle zee. Rolin staat echter huiverachtig ten aanzien van de extraterritoriale toepassing van de 

strafwet in andere situaties, zelfs in geval van misdrijven die raken aan de staatsveiligheid of publieke orde 
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556 Ibid., 679. 
557 Zie ter illustratie : Groot-Brittannië, Prime Minister’s Office, ‘Guidance – chemical weapon use by Syrian regime : UK government legal 
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558 De progressieve inborst van Rolin-Jaequemyns blijkt nog duidelijk aan het einde van de bijdrage, waar de auteur als volgt besluit: 
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559 Zie : http://buck.ugent.be/fulltxt/MEM01/000/000/125/MEM01-000000125_1960.pdf.  
560 Zie Ch. DE VISSCHER, ‘Nécrologie’, (1937) 18 R.D.I., 6. 
561 Zie vb. A. ROLIN, ‘Etude sur la faillite en droit international privé et spécialement sur le traité Franco-belge’, (1903) 5 R.D.I., 492-537 ; 

A. ROLIN, ‘Exécution des jugements en pays étranger’, (1912) 14 R.D.I., 248-269. 
562 A. ROLIN, Principes du droit international privé et applications aux diverses matières du Code Civil, Parijs, 1897. 
563 Vb. A. ROLIN, ‘L’extradition – examen de quelques documents scientifiques et législatifs récents sur la matière’, (1887) 19 R.D.I., 545-

580 ; A. ROLIN, ‘Du principe de la non-extradition pour délits politiques, rapport présenté à l’Institut de Droit International’, (1892) 24 

R.D.I., 17-38. 
564 Vb. A. ROLIN, ‘Peine de mort – Examen de quelques publications récentes’, (1870) 2 R.D.I., pp. 406-440. 
565 Vb. A. ROLIN, ‘Le nouveau projet de Code Pénal italien – comparé à certaines législations étrangères, examiné au point de vue théorique’, 
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le Mexique en 1886’, (1888) 20 R.D.I., 559-614. 
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van derde landen.
568

 De betere aanpak, aldus Rolin, is om zich te focussen op het mechanisme van de 

uitlevering, en inspanningen te ondernemen om te komen tot een veralgemeende internationale 

uitleveringsplicht.
569

 In ieder geval, merkt Rolin in de marge op, lijkt het weinig waarschijnlijk dat staten 

uitlevering zouden weigeren en zulks tot straffeloosheid zou leiden: “Chaque pays a, en général, intérêt à 

la répression des infractions commises sur son sol.”
570

 De houding van Rolin is behoorlijk conservatief 

naar hedendaagse standaarden, en zelfs enigszins naïef (staten zijn uiteraard niet altijd geneigd om bepaalde 

misdrijven (vb. oorlogsmisdrijven) op het eigen grondgebied op een passende wijze te vervolgen en/of om 

gevolg te geven aan uitleveringsverzoeken – zoals België recent nog mocht ondervinden n.a.v. het verzoek 

aan Senegal tot uitlevering van Hissène Habré).
571

 Anderzijds biedt de bijdrage een nuttig referentiekader 

om te bevatten in welke mate de houding ten aanzien van extraterritoriale jurisdictie in strafzaken is 

geëvolueerd. Zo erkennen diverse verdragen en gewoonterechtelijke regels vandaag de mogelijkheid om 

‘universele’ strafjurisdictie uit te oefenen ten aanzien van diverse andere internationale misdrijven naast 

piraterij, en bevatten heel wat multilaterale verdragen een ‘aut dedere, aut judicare’-verplichting. 

Daarnaast voorzien vandaag een groot aantal nationale strafwetten, waaronder de Belgische,
572

 in een 

(veelal beperkte) mogelijkheid tot vervolging van misdrijven die in het buitenland werden gepleegd tegen 

eigen onderdanen – al blijft de toepassing van dit ‘passief personaliteitsbeginsel’ soms controversieel. 

 

Een derde onderzoeksfocus van Albéric Rolin betreft het oorlogsrecht, m.i.v. het neutraliteitsrecht.
573

 

Vermeldenswaard in dit verband is vooral het driedelige Le Droit moderne de la guerre
574

 dat Rolin – 

inmiddels op gezegende leeftijd – in 1920 laat optekenen. Ofschoon de auteur het werk schrijft in de 

nasleep van een bloedig conflict dat Europa jarenlang in zijn greep houdt en waarin drie van zijn zonen het 

leven laten, klinkt Rolin hoopvol:
575

 

 

“Peut-être s’étonnera-t-on que nous ayons entrepris notre oeuvre au milieu des bouleversements 

du droit international auxquels le monde a assisté dans la guerre qui vient de finir. (…) C’est 

précisément lorsque la guerre se déchaîne avec une extraordinaire barbarie qu’il faut revendiquer 

bien haut les principes de justice et d’humanité dont le droit de la guerre doit être imprégné. 

Grotius n’a-t-il pas écrit son immortel ouvrage De jure belli ac pacis, au milieu des horreurs de la 

guerre de trente ans ?”  

 

Terzelfdertijd blijft Rolin realistisch. Op de vraag of de oprichting van de Volkenbond oorlog onmogelijk 

maakt, antwoordt Rolin kordaat: “Non certes.” Enigszins visionair vervolgt hij:
576
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569 Ibid., 574. 
570 Ibid., 576. 
571 Rond de eeuwwisseling werd in België een zaak aanhangig gemaakt op grond van de toenmalige ‘genocidewet’ tegen de oud-dictator van 

Chad, Hissène Habré, die op dat ogenblik in Senegal verbleef. Aangezien een verzoek om uitlevering zonder gevolg bleef en Senegal zelf 

niet overging tot strafrechtelijke vervolging van Habré, startte België een procedure tegen Senegal voor het Internationaal Gerechtshof in 

Den Haag. Senegal werd uiteindelijk veroordeeld wegens schending van de in het VN-Folterverdrag voorziene plicht om te vervolgen dan 

wel uit te leveren. Zie: IGH, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (België t. Senegal), 20 juli 2012, ICJ Rep. 2012, 
422. 
572 Zie Art. 10, 4-5° V.T.Sv. 
573 Vb. A. ROLIN, ‘De la neutralité de la Grande-Bretagne pendant la guerre civile américaine’, (1871) 3 R.D.I., 113-138 ; A. ROLIN, ‘Les 
fossoyeurs du droit de la guerre’, (1919) 26 R.G.D.I.P., pp. 129-141. Zie ook het weinig juridische, maar veeleer politiek getinte, ‘Les causes 

lointaines de la guerre mondiale’, (1929) 10 R.D.I. 643-679, waarin Rolin de oorsprong van de Eerste Wereldoorlog schetst en stelt dat de 

schuld niet exclusief bij Duitsland kan worden gelegd. 
574 A. ROLIN, Le droit modern de la guerre: les principes, les conventions, les usages et les abus (Brussel : Albert Dewit) (1920-21), 3 delen. 
575 Ibid., Vol. 1, VI. 
576 Ibid., X. 



 

 

“La nature humaine est mobile et changeante. Elle est le jouet des passions. (…) Une guerre, une 

grande guerre sera encore possible, lors même que tous les Etats sans nulle exception entrerons 

dans la Societé des Nations.”  

 

In het driedelige werk gaat Rolin in op de positie van vreedzame geschillenbeslechting en het gebruik van 

geweld in het internationaal recht (waarbij opnieuw duidelijk wordt hoe ver men in illo tempore nog 

verwijderd is van een echt jus contra bellum).
577

 De auteur gaat vervolgens uitgebreid in op het eigenlijke 

oorlogsrecht. Hij verwerpt daarbij met klem de idee van ‘Kriegsraison’, volgens hetwelk het oorlogsrecht 

terzijde kan worden schoven om het uiteindelijke doel, de overwinning, te bereiken.
578

 In navolging van de 

structuur van de Haagse Conventies van 1899 en 1907 gaat Rolin uitgebreid in op de oorlog te land, de 

maritieme oorlogvoering, de neutraliteit, evenals de – dan nog premature – regelgeving inzake de 

luchtoorlog. Het gaat zonder twijfel om een ambitieus en omvattend werk, dat nog steeds een nuttig 

referentiekader biedt voor de invulling van het oorlogsrecht in de 1
ste

 helft van de twintigste
 
eeuw en niet 

noodzakelijk moet onderdoen voor (het vandaag veel bekendere) War and Neutrality van tijdgenoot 

Oppenheim.
579

 

 

4. Slotbeschouwingen – een belle époque van het ‘Belgische’ internationaal recht? 

 

Rest nog de slotvraag: zijn de gebroeders Rolin het exponent van een ‘belle époque’ van het ‘Belgische’ 

internationaal recht in de periode van ca. 1870 tot 1914? In het licht van wat voorafging, kan de vraag 

alleen bevestigend worden beantwoord. Gustave Rolin-Jaequemyns was de mede-oprichter van het eerste 

internationaalrechtelijke tijdschrift, een tijdschrift dat gestalte gaf aan, en bijdroeg tot de 

professionalisering van, de opkomende internationaalrechtelijke discipline. Ofschoon het Revue de droit 

international et de législation comparée bij haar verdwijnen in 1939 in de schaduw was komen te staan van 

diverse nieuw opgekomen internationaalrechtelijke tijdschriften, kan haar impact bezwaarlijk onderschat 

worden. Rolin-Jaequemyns was tevens de bezieler en initiatiefnemer achter de oprichting van het Institut de 

Droit International. De impact van het Instituut, de eerste professionele vereniging van volkenrechtelijke 

juristen, werd hoger reeds toegelicht. Het Instituut blijft tot op de dag van vandaag een gezaghebbende 

academische instelling – al heeft zij relatief aan belang ingeboet door de opkomst van regionale 

verenigingen zoals de American Society of International Law en de European Society of International Law, 

maar vooral door de oprichting van de Commissie voor Internationaal Recht (‘International Law 

Commission’), i.e., een expertencommissie die in opdracht en onder toezicht van de Algemene Vergadering 

van de Verenigde Naties systematisch werkt aan de codificatie en progressieve ontwikkeling van het 

internationaal recht.
580

 Ook Albéric Rolin speelde een actieve rol in het kader van het RDI en het Institut de 

Droit International. Net als zijn oudere broer werd hij voor zijn inzet bekroond met een erkenning als 

erevoorzitter van het Instituut. 

 

De beide broers speelden een leidende rol in het kleine kransje pioniers die het internationaal recht als 

wetenschappelijk discipline op de kaart zetten, en die daarnaast (en misschien bovenal) in belangrijke mate 

op het beleid wisten te wegen. Deze groep pioniers zag zichzelf niet louters als (rechts)wetenschappers, 

maar tevens als pleitbezorgers van een internationale rechtsorde in statu nascendi. Zij hadden een grote 

hand in de Haagse codificaties van het oorlogsrecht en van het internationaal privaatrecht rond de 

eeuwwisseling. Zij speelden in dit verband tevens een rol in de oprichting van het Permanent Hof van 

                                                           
577 Zie Ibid., 92-165.  
578 Ibid., 12-52 (“Ce jus necessitatis, tel qu’on l’entend, tel qu’on le préconise dans quelques ouvrages allemands récents, n’est qu’une 

monstrueuse invention en contradiction complète avec les vrais principes du droit des gens.”) 
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Arbitrage, en in de bloei van de interstatelijke arbitrage als vorm van vreedzame geschillenbeslechting aan 

het begin van de twintigste eeuw (vooraleer het Permanent Hof van Arbitrage aan een decennialange 

winterslaap zou beginnen).
581

 

 

Het ‘Belgische’ aandeel blijft niet beperkt tot de rol van de gebroeders Rolin. Ook in andere opzichten kan 

men spreken van een ‘belle époque’ van het ‘Belgische’ internationaal recht. Diverse andere Belgen met 

een ‘internationaalrechtelijke’ achtergrond of interesse, speelden immers een rol van belang in dit 

tijdsgewricht. Ter illustratie kan men verwijzen naar twee andere Belgische winnaars van de Nobelprijs 

voor de vrede uit de betrokken periode, m.n. August Beernaert en Henri La Fontaine.
582

 August Beernaert 

was premier van België van 1884 tot 1895 en ontving de prijs in 1909 omwille van zijn rol in de 

Vredesconferenties van Den Haag en de Inter-Parlementaire Unie, en als lid van het Permanent Hof van 

Arbitrage.
583

 Henri La Fontaine was o.m. senator en professor internationaal recht in Brussel. Hij ontving 

de prijs in 1913 omwille van zijn rol als voorzitter van het Internationaal Bureau voor de Vrede 

(International Peace Bureau).  

 

Het ‘Belgische’ aandeel in de volkenrechtelijke rechtsleer houdt natuurlijk niet op bij de gebroeders Rolin. 

Kort na de eeuwwisseling diende zich immers reeds een nieuwe generatie aan, met daarin belangrijke 

figuren als Edouard Rolin-Jaequemyns en Henri Rolin (zoons van…), wiens merites eerder al aan bod 

kwamen (zie supra), evenals Charles De Visscher, de derde Belgische erevoorzitter van het Institut de 

Droit International.
584

 Ook vandaag de dag kan men bijvoorbeeld vaststellen dat België goed 

vertegenwoordigd is in diverse internationale hoven en rechtbanken (op het ogenblik van schrijven gaat het 

o.m. om het Iran-United States Claims Tribunal (Hans Van Houtte, voorzitter), het Internationaal Strafhof 

(Christine van den Wyngaert, rechter), het Joegoslaviëtribunaal (Serge Brammertz, hoofdaanklager, en Guy 

Delvoie, rechter), het Zeerechttribunaal (Philippe Gautier, griffier), het Internationaal Gerechtshof 

(Philippe Couvreur, griffier)). Daarnaast is de zetel van het Institut de Droit International sinds 2003 

teruggekeerd naar België, m.n. naar de domicilie van secretaris-generaal Joe Verhoeven.
585

 Anderzijds is 

het ‘Belgische’ aandeel allicht enigszins ‘verwaterd’ parallel aan de exponentiële groei van het 

internationaal recht en de internationale rechtsleer. Frappant in dit opzicht is dat er sinds Charles de 

Visscher (tot 1952) geen Belgische rechter meer zetelde in het hoogste rechterlijke orgaan van de 

Verenigde Naties, het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Eveneens frappant is dat er tot op vandaag 

nooit een Belg deel uitmaakte van de Commissie voor Internationaal Recht, welke sinds 1949 de drijvende 

kracht is achter de codificatie en ‘progressieve ontwikkeling’ van het internationaal recht. 

 

De unieke rol van Gustave Rolin-Jaequemyns wordt nog het best verwoord door Koskenniemi in een 

bijdrage in het Revue belge de Droit international. Koskenniemi stelt vast dat internationaalrechtelijke 

juristen de oorsprong van hun discipline steevast situeren in de 16
e
-eeuwse Spanje van Vitoria of Suárez of 

het 17
e
-eeuwse Nederland van Hugo de Groot, maar plaatst hierbij volgende kanttekening:

586
  

 

“The romantic urge to seek one’s roots far in the past is common and understandable. However, 

international law as we know it today did not begin in Salamanca or The Hague. It commenced in 

Amsterdam or in Ghent at two rather precisely determinable moments. One is September 1867 

when two young lawyers, Gustave Rolin-Jaequemyns (…) and Tobias Asser, (…) took a walk in the 

forest of Haarlem and decided to set up the first professional journal of international law. The 

other moment is even more precise. This is the afternoon of 8 September 1873 and the place the 

                                                           
581 Tussen 1902 en 1914 werden heel wat geschillen voorgelegd aan een ad hoc arbitrage-tribunaal opgericht onder de auspiciën van het 

Permanent Hof van Arbitrage (dat, ondanks haar naam, zelf geen staande rechtbank is). Nadien bleef het lange tijd stil rond interstatelijke 

arbitrage. Sinds 1998 zijn er echter een groot aantal nieuwe arbitrageprocedures opgestart (waaronder heel wat arbitrageprocedures op grond 

van het verplichte geschillenbeslechtingsregime van het VN-Zeerechtverdrag van 1982). Zie het volgende overzicht op de webpagina van het 

Permanent Hof van Arbitrage: http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1029.  
582 Meer algemeen kan men vaststellen dat veel van de eerste Nobelprijzen voor de vrede werden uitgereikt aan personen die rechtstreeks of 

onrechtstreeks met internationaal recht begaan waren, zoals vb. Henry Dunant (1901, stichter van het Internationaal Comité van het Rode 

Kruis), Louis Renault (1907, internationaalrechtelijk jurist en lid van het Permanent Hof van Arbitrage) of Tobias Asser (1911, als 
initiatiefnemer van de conferenties m.o.o. de codificatie van het IPR). 
583 Zie vb. X., ‘In memoriam’, (1913) 7 A.J.I.L., 371-374. 
584 Dit op een totaal van vijf erevoorzitters. De twee ‘niet-Belgen’ zijn Moynier en Westlake. Zie: http://www.idi-
iil.org/idiF/navig_historique.html.  
585 Zie: http://www.idi-iil.org/idiF/navig_historique.html.  
586 M. KOSKENNIEMI, ‘Gustave Rolin-Jaequemyns and the establishment of the Institut de Droit International (1873)’, (2004) 37 R.B.D.I., 5. 

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1029
http://www.idi-iil.org/idiF/navig_historique.html
http://www.idi-iil.org/idiF/navig_historique.html
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old Town Hall of Ghent. The moment is the adoption (…) of the Statute of the Institut de Droit 

Intrernational, the rules of the first professional association of international lawyers.”  

 

Koskenniemi stelt vast hoe humanisten als Vitoria en Suárez zichzelf geenszins beschouwden als 

behorende tot een ‘internationaalrechtelijke’ discipline. Deze eigen discipline – zoals treffend gecapteerd 

door Oppenheim in een bijdrage in het American Journal of International Law uit 1908
587

 – kon maar tot 

stand komen ingevolge de twee voormelde ontwikkelingen. Zo waren er in 1869, toen het RDI werd 

opgericht, nauwelijks leerstoelen internationaal recht in Europa. Aan het einde van de negentiende eeuw 

daarentegen was deze situatie helemaal omgeslagen, en vormde het internationaal recht een 

standaardonderdeel van het curriculum van de meeste rechtsfaculteiten.
588

 Eén man in het bijzonder had 

hier de hand in. Om te besluiten met Koskenniemi:
589

  

 

“International law was born in the spirit of internationalism and progress. The key person in this 

process was Gustave Rolin-Jaequemyns.” 

 

 

  

                                                           
587 L. OPPENHEIM, ‘The science of international law: its task and method’, (1908) 2 A.J.I.L., 313-356. 
588 M. KOSKENNIEMI, ‘Gustave Rolin-Jaequemyns and the establishment of the Institut de Droit International (1873)’, (2004) 37 R.B.D.I., 6. 
589 Ibid. 



 

 

  



 

 

“GEEN SANT IN EIGEN LAND”                   OVER DE 

INVLOED VAN EEN ACADEMISCHE OUTSIDER 

 

BART COPPEIN 

 

  



 

 

1. Inleiding 

 

Eén van de meest opvallende figuren uit de Belle Epoque van het Belgische recht blijft steeds opnieuw de 

Brusselse advocaat Edmond Picard (1836-1924).
590

 In die door universiteitsprofessoren gedomineerde 

biotoop behoorde hij immers tot de rari nantes, die aan geen enkele erkende Belgische universiteit waren 

verbonden, en moet hij als rechtspraktizijn bovenal als een academische outsider worden bestempeld, wat 

hem desondanks niet heeft belet om een niet onbelangrijke invloed uit te oefenen op zijn vakgenoten. In 

deze bijdrage belichten we kort hoe en waarom het zo is gelopen om uit te komen bij de vraag of er ook een 

alternatieve loop van de geschiedenis mogelijk was geweest. 

 

2. Het ULB-trauma  

 

In de biografie van Picard, die we hier niet in zijn volledigheid kunnen schetsen,
591

 pikken we in op het 

ogenblik dat hij na zijn bewogen zeemansjaren
592

 in 1857 alsnog zijn rechtenstudie aanvatte aan de 

Université Libre de Bruxelles (hierna ULB). Picard toonde zich zonder meer een voorbeeldig student. Hij 

behaalde op 31 juli 1857 het diploma van kandidaat in de wijsbegeerte en letteren met de grootste 

onderscheiding, vervolgens op 19 juli 1858 de graad van kandidaat in de rechten met onderscheiding en 

studeerde op 14 april 1860 af als doctor in de rechten met de grootste onderscheiding.
593

 Een goede week 

later legde hij op 23 april 1860 de eed af als advocaat in openbare zitting van de eerste kamer van het hof 

van beroep te Brussel. Op 26 april 1860 schreef hij zich in bij de Brusselse balie en vatte hij zijn driejarige 

stage aan bij de befaamde assisenpleiter en latere minister van Justitie Jules Lejeune,
594

 waarna hij op 23 

mei 1863 werd opgenomen op het tableau van de Orde van Advocaten bij het hof van beroep te Brussel.
595

 

 

Het moge dan juist zijn dat dergelijke cursus honorum de weg voor een loopbaan in de advocatuur breed 

openlegde, wat ook zou blijken,
596

 objectief overheerst toch de indruk dat de advocatuur voor Picard 

eigenlijk niet de eerste optie was en dat de jongeman integendeel veel liever in de voetsporen van zijn 

vader zou hebben getreden en op een dag hoogleraar wilde worden aan de ULB.  

 

                                                           
590 Deze bijdrage is een afgeleide van het onderzoek, dat ondergetekende verrichtte in het kader van de redactie van zijn proefschrift: B. 

COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving. Intellectuele biografie van Edmond Picard, Brussel, Larcier, 2011, XV + 423 p. 

Verwijzingen zullen in hoofdzaak naar dat werk gebeuren, alwaar de onderliggende referenties kunnen worden teruggevonden. Zie over de 
artistieke en literaire activiteiten van Picard de latere pendant-publicatie: P. ARON, C. Vanderpelen-Diagre, Edmond Picard (1836-1924). Un 

bourgeois socialiste belge à la fin du dix-neuvième siècle. Essai d’histoire culturelle, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 

België, 2013, 340 p.  
591 Zie hiervoor: B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 44-83. 
592 Die periode was voor Picard zonder meer even beeldbepalend, maar wordt hier niet verder onderzocht. Zie daarvoor: E. PICARD, 

« L’Amiral », in: E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT (eds.) Pandectes belges, deel 10, Brussel, Larcier, 1883, IX-XLIII ; E. PICARD, Journal 

de mer d’un adolescent. Contribution à l’Histoire de la Vie belge après 1830, Brussel, Larcier, 1910, 258 p. ; B. COPPEIN, “ ‘J’ai vu ce que 

vous n’avez pas vu’. Droit et politique dans la pensée juridique d’Edmond Picard (1836-1924)”, in: Journal des Tribunaux, 126 (2007) 6250, 
21-23, 6251, 38-39, 6252, 57-58 en 6253, 76-77.  
593 B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 48. 
594 Zie over Lejeune de breedvoerige, maar degelijke biografie van de te jong gestorven Stef Christiaensen: S. CHRISTIAENSEN, Tussen 
klassieke en moderne criminele politiek. Leven en beleid van Jules Lejeune, (Samenleving, criminaliteit en strafrechtspleging, 26), Deurne, 

Leuven, Kluwer Rechtswetenschappen, Universitaire Pers Leuven, 2004, 745 p.  
595 B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 48 en 51. 
596 Zie voor de rijke advocatenloopbaan van Picard bij het hof van beroep te Brussel (1860-1880) en bij het Hof van Cassatie (1880-1920): B. 

COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 51-57. Zie eveneens: B. COPPEIN en J. DE BROUWER, Histoire du barreau de Bruxelles. 

1811-2011. Geschiedenis van de balie van Brussel, Brussel, Bruylant, 2012, partim.  



 

 

François-David Picard (1803-1869), vader van de hier bestudeerde Edmond, was een persoonlijke vriend 

van de stichter van de ULB, Pierre-Théodore Verhaegen, woonde aanvankelijk in dezelfde Miniemenstraat 

en bleek eveneens een eminent lid van de Brusselse loge Les Amis philantropes. Vanaf de oprichting van 

de ULB doceerde hij er twintig jaar lang burgerlijk recht. Hij was titularis van de vakken ‘Droit civil 

éléméntaire’ (1834-1835 tot 1852-1853), ‘Introduction historique au droit civil’ (1834-1835 tot 1852-

1853), ‘Procédure civile et organisation judiciaire’ (1835-1836 tot 1840-1841) en ‘Science du notariat’ 

(1838-1839 tot 1852-1853). Daarnaast was hij ook advocaat bij de Brusselse balie.
597

  

 

Onder de toenmalige wetgeving volstond een diploma van doctor in de rechten niet om formeel te kunnen 

kandideren voor een hoogleraarstoel; daarvoor was een bijkomend aggregatiediploma met bijhorend 

proefschrift vereist.
598

 Tussen zijn drukke bezigheden als stagiair vond Picard desalniettemin de tijd om 

zich daaraan te wijden. Op 21 mei 1864 verdedigde hij met grote onderscheiding zijn Essai sur la certitude 

dans le droit naturel.
599

 Zijn aggregatieproefschrift handelde niet toevallig over een erg theoretisch 

onderwerp en was bijzonder gecondenseerd en academisch geschreven.
600

 Wellicht hoopte Picard daarmee 

zijn kansen gaaf te houden.
601

 

 

In de daaropvolgende jaren waren er niet onmiddellijk vacante leerstoelen en wierf Picard met toenemend 

succes cliënteel voor zijn advocatenpraktijk. Opvallend voor die periode zijn de imposante tractaten die 

Picard samen met zijn confrater en schoonbroer Xavier Olin
602

 neerpende over het intellectueel 

eigendomsrecht (Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, 1866) en het 

onteigeningsrecht (Traité usuel de l’indemnité due à l’exproprié pour cause d’utilité publique, 1867).
603

 

Met Gustave Duchaîne, een andere confrater van de Brusselse balie, schreef hij daarnaast nog een Manuel 

pratique de la profession d’avocat en Belgique, het eerste deontologisch standaardwerk in België over het 

advocatenberoep.
604

 Ook leverde hij regelmatig bijdragen aan voor La Belgique judiciaire.  

 

In 1875 brak dan eindelijk het grote moment aan waarop Picard zo lang had moeten wachten en kwam er 

een vacature aan de ULB voor de leerstoel strafrecht, die tot dan toe bekleed was door Adolphe Roussel.
605

 

Picard kandideerde onmiddellijk, maar werd tot zijn grote ontsteltenis niet benoemd. De voorkeur van de 

Raad van Beheer bleek uit te gaan naar de hem welbekende Charles Graux, met wie Picard nog had 

samengewerkt in de redactie van La Liberté, maar die in tegenstelling tot Picard echter niet over een 

aggregatiediploma beschikte.
606

 Graux zou het uiteindelijk maar drie jaar volhouden en werd in 1878 

opgevolgd door Adolphe Prins, die met zijn theorie van het sociaal verweer uitgroeide tot autoriteit in het 

                                                           
597 B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 45.  
598 Zie over de Belgische onderwijswetgeving: R. VERSTEGEN, “L’enseignement du droit en Belgique. Evolution de la législation au XIXe et 

XXe siècle”, in: F. STEVENS en D. VAN DEN AUWEELE (eds.), Houd voet bij stuk. Xenia iuris historiae G. Van Dievoet oblata, Leuven, 

Faculteit Rechtsgeleerdheid, Afdeling Romeins Recht en Rechtsgeschiedenis, 1990, 149-192 en hier vooral 159-163.  
599 E. PICARD, Essai sur la certitude dans le droit naturel, Brussel, Bruylant-Christophe, 1864, 121 p.   
600 Zie voor een uitvoerige bespreking: B. COPPEIN, “Het onzekere fundament van het recht. Edmond Picard en het natuurrecht”, in: D. 

HEIRBAUT, X. ROUSSEAUX en A. WIJFFELS (eds.), Histoire du droit et de la justice : une nouvelle génération de recherches. Justitie- en 

rechtsgeschiedenis: een nieuwe onderzoeksgeneratie, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009, 511-526.  
601 B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 63. 
602 Zie over Xavier Olin (1836-1899): B. COPPEIN en J. DE BROUWER, Geschiedenis van de balie van Brussel, 83. 
603 E. PICARD, X. OLIN, Traité des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle sous l’empire de la loi de 1854, précédé d’une 

théorie sur les inventions industrielles, Brussel, Parent, 1866, VII + 828 p. en E. PICARD, X. OLIN, Traité usuel de l’indemnité due à 
l’exproprié pour cause d’utilité publique, Brussel, Decq, 1867. 
604 G. DUCHAINE en E. PICARD, Manuel pratique de la profession d’avocat en Belgique, Parijs, Brussel, Durand et Pedone Lauriel, Claassen, 

1869, 548 p. Zie voor een uitvoerige bespreking hiervan: B. COPPEIN, “Edmond Picard en de deontologie van de advocaat”, in: G. MARTYN, 
et al (eds.), Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen, Hilversum, Verloren, 2009, 191-214. 
605 Zie over Adolphe Roussel (1809-1875): B. COPPEIN en J. DE BROUWER, Geschiedenis van de balie van Brussel, 86. 
606 Zie over Charles Graux (1837-1910): B. COPPEIN en J. DE BROUWER, Geschiedenis van de balie van Brussel, 83-84.   



 

 

strafrecht en mee aan de basis lag van de politieke koerswijziging onder minister van Justitie Jules 

Lejeune.
607

  

 

Zijn niet-benoeming moet bij Picard gevoelens van grote razernij en hevige frustratie hebben opgewekt, in 

die mate dat hij meteen zijn aggregatiediploma terugstuurde naar de ULB. Hoe diep het gebeuren zat, bleek 

nog in 1884 toen Picard door Leon Vanderkindere werd gevraagd om biografische inlichtingen te geven 

over zijn vader en hemzelf voor het gedenkboek bij het 50-jarig bestaan van de ULB. Hij verklaarde zich 

daartoe uitsluitend bereid als expliciet melding werd gemaakt van zijn schrapping als geaggregeerde en de 

reden daarvan:
608

  

 

“En d’autres termes, s’il peut plaire à l’Université de mentionner dans son histoire, à son actif, 

mon nom qui, si je ne m’abuse, a conquis sa place par des travaux poursuivis sans interruption 

depuis bientôt vingt-cinq ans, dans la science du droit en Belgique et à l’étranger, il n’est que juste 

qu’elle inscrive à son débit qu’elle n’a pas voulu de moi comme professeur. Le fait apparaîtra 

dans ses annales non seulement comme une vérité, mais comme une curiosité.”  

 

Een diplomatische Vanderkindere resumeerde dat kort en sec zonder commentaar in zijn herdenkingsboek 

naast de naam van Picard in de lijst van geaggregeerde doctores als: “a demandé à être rayé du programme 

en 1875, à la suite de la nomination de M. Graux”.
609

 

 

De belangrijkste reden waarom Graux het haalde boven Picard was wellicht zijn logelidmaatschap. In 

tegenstelling tot zijn vader en anders dan men her en der nog wel leest behoorde Picard nooit tot een 

werkplaats. Hij verklaarde zelf te kritisch en te eigenzinnig te zijn om daarbinnen te kunnen aarden. 

Wellicht speelde ook wel mee dat hij veel minder anticlericaal was dan het Groot-Oosten kon tolereren, des 

te meer op een hoogtepunt van levensbeschouwelijke spanningen die uiteindelijk zouden culmineren in de 

Schoolstrijd tijdens de laatste regering Frère-Orban (1878-1884). Hij bleef altijd met veel piëteit 

terugdenken aan de devote katholieke opvoeding die hij van zijn moeder had ontvangen en had twee zussen 

die ingetreden waren in het Ursulinenklooster van Haute-Croix.
610

 Misschien zal ook wel mee hebben 

gespeeld dat hij te links was voor de liberaal-doctrinaire strekking die de ULB toen domineerde. 
611

 

 

In het toenmalige België mocht Picard door zijn niet-benoeming en zijn reactie daarop de facto zijn 

universitaire ambities nu wel volledig begraven. Aan de ULB had hij zichzelf uiteraard persona non grata 

gemaakt. Aan de Katholieke Universiteit Leuven, die andere vrije universiteit, paste hij als trots vrijdenker, 

ondanks zijn katholieke opvoeding, niet in het levensbeschouwelijke profiel van de instelling en zou hij 

nooit de steun van het episcopaat hebben kunnen verwerven. Bij de twee rijksuniversiteiten van de 

Belgische Staat te Gent en Luik maakte hij evenmin kans; in de negentiende eeuw was er nauwelijks 

                                                           
607 Zie over Adolphe Prins (1845-1919) en zijn theorie van het sociaal verweer: F. TULKENS, “Un chapître de l’histoire des réformateurs. 

Adolphe Prins et la défense sociale”, in: F. TULKENS (ed.), Généalogie de la défense sociale en Belgique (1880-1914), Brussel, Story-
Scientia, 1988, 17-46. 
608 Citaat aangehaald in: B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 63. 
609 L. VANDERKINDERE, L’université de Bruxelles 1834-1884. Notice historique faite à la demande du Conseil d’Administration, Brussel, P. 
Weissenbruch, 1884, 186.  
610 B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 50.  
611 Zie over de politieke evolutie van Picard: B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 74-81.  



 

 

uitwisseling van professoren tussen het vrije en het officiële net en werd de voorkeur gegeven aan eigen 

alumni.
612

  

 

Enkele jaren later kreeg Picard wel een mooie troostprijs in de schoot geworpen en werd hij bij koninklijk 

besluit van 9 juli 1880 benoemd als advocaat bij het Hof van Cassatie op de plaats die bij de cassatiebalie 

vacant was gekomen door het overlijden van meester Hubert Dolez.
613

 Daarmee werd hij lid van een erg 

kleine, maar even invloedrijke balie van politieke zwaargewichten. In de praktijk moet de benoeming 

worden beschouwd als een gunst van de toenmalige liberale minister van Justitie Jules Bara. Ook al werd er 

formeel een rigide procedure gevolgd met sollicitatiebrief van de kandidaat en voordracht door de 

algemene vergadering van het Hof van Cassatie, dan nog was er door hun dubbele hoedanigheid van 

advocaat en ambtenaar en de daaruit voortvloeiende benoeming bij koninklijk besluit immers altijd wel 

enige ruimte voor politieke beïnvloeding.
614

  

 

3. De Pandectes belges als eerste aanvalswapen 

 

Wie het verdere leven van Picard overschouwt, merkt dat het bloed toch is gekropen waar het niet meer 

gaan kon en mocht en dat de man toch altijd heeft geprobeerd om zijn academische tegenhangers te 

overtroeven op hun eigen domein.  

 

In 1878 startte hij zo met uitdrukkelijke logistieke ruggesteun van de jonge Brusselse uitgever Ferdinand 

Larcier de befaamde Pandectes belges op. Met deze reeks beoogde hij een overzicht te geven van het 

Belgisch recht tot aan zijn eigen tijd. In de synopsis die aan kandidaat-abonnees werd overgemaakt, ging 

Picard uit van een reeks van 25 delen a rato van één deel per letter. Door de aan de dag gelegde 

exhaustiviteit en grondigheid bleek het evenwel een decennialang titanenwerk dat maar na de dood van 

Picard kon worden voltooid door zijn stagiair Léon Hennebicq.  

 

Picard zelf heeft de aanleiding voor de opstart van de reeks altijd bij zijn patroon Jules Lejeune gelegd. 

Lejeune zou hem de opdracht van keizer Justinianus aan Tribonianus om het vigerende Romeinse recht 

samen te vatten hebben voorgelezen en hem hebben gevraagd of een dergelijke onderneming ook niet 

mogelijk was voor het Belgische recht.
615

 Dat is wellicht eens te meer een staaltje van de mythevorming 

over zijn eigen leven waarvoor Picard niet ongevoelig was. In het begin had hij namelijk helemaal geen 

scherp afgelijnde visie op het concept van de reeks, zoals ook bleek uit de steeds veranderende ondertitels. 

Mogelijks speelde de omstandigheid van de naderende vijftigste verjaardag van België ook mee, maar 

doorgaans wordt het initiatief beschouwd als een intellectuele weerwraak van Picard voor zijn niet-

benoeming aan de ULB drie jaar eerder.
616

 

 

                                                           
612 B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 63.  
613 B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 51-52. 
614 Zie over de geschiedenis van de cassatiebalie: B. COPPEIN en J. DE BROUWER, Geschiedenis van de balie van Brussel, 87-94. Auteur 
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Chronique pour servir à l’histoire du Barreau bruxellois de mon temps, Brussel, Larcier, 1921, 36-45. 
616 B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 57-58.  



 

 

De Pandectes belges waren toch op de eerste plaats bedoeld voor de praktijk. Voor Larcier was de reeks 

altijd ook een commerciële onderneming, die rendabel moest zijn. Dat is zeker gelukt; anno 1921 werd elk 

volume op 1250 exemplaren gedrukt.
617

  

 

Picard zorgde echter hoogst persoonlijk voor een wetenschappelijke onderbouw, die zich bij uitstek 

manifesteerde in de 29 inleidingen van zijn hand. Een aantal daarvan resumeerden in literaire vorm zijn 

ideeën en werden later gebundeld als Scènes de la vie judiciaire,
618

 daar waar andere doorgaans 

anticipeerden op toekomstige publicaties, zoals onder meer zijn hoofdwerk Le Droit pur.
619

  

 

Even interessant was de keuze van de Pandectes belges voor een grondige bibliografische aanpak. Die 

Bibliographie générale et raisonnée du droit belge bevatte een overzicht van alle bij de redactie van de 

Pandectes belges gebruikte publicaties en is zonder meer een unieke rechtshistorische schatkamer. Door 

het abrupte overlijden van Ferdinand Larcier verschenen slechts twee delen.
620

  

 

Vanaf 1888 tot 1939 werden de Pandectes belges bovendien gekoppeld aan de Pandectes périodiques, die 

een overzicht van de lopende rechtspraak, rechtsleer en wetgeving boden.
621

  

 

Picard fungeerde als hoofdredacteur van het geheel en zag volgens de getuigenissen alle lemmata 

hoogstpersoonlijk na. Voor het eigenlijke redactiewerk recruteerde hij echter een ganse ploeg medewerkers 

onder advocaten en magistraten. Verder prosopografisch onderzoek zal dat moeten uitwijzen, maar wij 

vermoeden dat er geen enkele hoogleraar van de ULB aan heeft meegewerkt. Indien die hypothese wordt 

bewaarheid, is ze uiteraard ook zonder meer symptomatisch.
622

 Picard werd voor zijn inspanningen voor de 

Pandectes belges door de overheid in 1912 beloond met de Vijfjaarlijkse prijs van de Sociale 

Wetenschappen.
623

 

 

4. De Journal des Tribunaux als tweede aanvalswapen  

 

Met dezelfde Ferdinand Larcier en zijn confraters Alexandre De Burlet, Victor Bonnevie en zijn stagiair 

Octave Maus richtte Picard in 1881 de Journal des Tribunaux op. Hij trad zelf aan als hoofdredacteur en 

bleef dat tot in 1900. Alhoewel het blad door de stichters vooral werd opgevat als een medium om de kloof 

met de gewone bevolking te overbruggen, bleek die ambitie te hoog gegrepen. Daarentegen kende het blad 

een doorslaand succes aan de Brusselse balie door zijn uitgebreide aandacht voor het balieleven en de 

                                                           
617 B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 59.  
618 E. PICARD, Scènes de la vie judicaire, Brussel, Lacomblez, 1893, 422 p. Deze bundel bevat de klassiek geworden verhalen Paradoxe sur 

l’avocat, La Forge Roussel, L’Amiral en Mon Oncle le Jurisconsulte.  
619 De inleidingen vormden het stramien van het eigen proefschrift over het rechtsdenken van Picard. B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe 

samenleving, passim. 
620 E. PICARD en F. LARCIER, Bibliographie générale et raisonnée du droit belge. Relevé de toutes les publications juridiques parues depuis 
la séparation de la Belgique et la France (1814) jusqu’au 1er octobre 1889, Brussel, Larcier, 1882-1890, 1354 p.   
621 Pandectes périodiques. Recueil de toutes les décisions judiciaires de toutes les lois et circulaires usuelles et notices de toutes les 

publications doctrinales qui paraissent en Belgique, Brussel, Larcier, 1888-1939.  
622 De lemmata zijn niet ondertekend, maar het titelblad van elk deel van de Pandectes belges vermeldt de namen van de hoofdredacteur(s) 

en de medewerkers, waarbij telkens de hoedanigheden worden opgegeven. Op basis hiervan is een prosopografische analyse mogelijk.   
623 B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 59. 



 

 

juridische actualiteit. Picard gaf het blad bovenal een “smoel” en liet het zijn progressieve ideeën mee 

uitdragen, of het nu ging over de steun voor het algemeen stemrecht en voor de opkomende sociale 

wetgeving dan wel over de vernieuwing van het strafrecht of steun aan de avant-garde.
624

 Hij positioneerde 

zich daardoor als de opiniemaker bij uitstek in de Belgische juridische wereld en bepaalde in die 

hoedanigheid onvermijdelijk sterk de latere receptie van eigentijdse protagonisten, getuige zijn afwijzing 

van het befaamde Avant-Projet van François Laurent.
625

  

 

Bij nadere lectuur valt op dat in de Journal des Tribunaux weinig aandacht wordt opgebracht voor de ULB, 

maar wel voor de Université Nouvelle. Dat is allerminst toeval.  

 

5. De Université Nouvelle als ultieme weerwraak  

 

Picard was immers van dichtbij betrokken bij de oprichting van de Université Nouvelle, wat na lezing van 

het bovenstaande bezwaarlijk nog kan verbazen. Die inmiddels in de nevelen van de geschiedenis 

verdwenen instelling ontstond in 1894 als een afscheuring van de ULB in de context van het hevige 

studentenprotest dat daar toen woedde. In essentie betrof het een generatiegebonden botsing tussen de 

doctrinair-liberale koers van de academische overheid met de progressistische, socialistische of 

anarchistische aspiraties van een nieuwe opkomende studentengeneratie.
626

  

 

De benaming Université Nouvelle is eigenlijk wat misleidend, want formeel ging het niet om een echte 

universiteit. Officieel heette de instelling voluit de Ecole Libre d’Enseignement Supérieur et Institut des 

Hautes Etudes. Het kwam nooit tot een erkenning door de overheid. Volgens de wetten van 10 april 1890 

en 3 juli 1891 was het criterium daarvoor dat de instelling moest bestaan uit minstens vier faculteiten. In 

1894 had de Université Nouvelle er slechts twee (Letteren en wijsbegeerte & Rechten) en was de 

voorwaarde dus nog niet vervuld. Toen er in 1895 wel vier faculteiten waren, draalde de overheid echter 

met de erkenning, wellicht om de bestaande evenwichten niet te verstoren.
627

 Picard zou in de volgende 

jaren verwoede pogingen ondernemen om de overheid toch tot erkenning te bewegen en liet niet na 

daarover consequent parlementaire vragen te stellen als senator, maar al die inspanningen brachten geen 

zoden aan de dijk.  

 

Gevolg van de niet-erkenning door de overheid als universiteit was evenwel dat de diploma’s in België 

geen civiel effect bezaten, maar louter een wetenschappelijke waarde hadden. Tijdens de periode 1895-

1899 werd daaraan een mouw gepast door de inrichting van bijzondere jury’s bestaande uit professoren van 

de Université Nouvelle en de twee rijksuniversiteiten Gent en Luik voor de faculteiten Letteren en 

                                                           
624 Zie voor een uitvoeriger analyse: B. COPPEIN, “Mirror of changing law: the Journal des Tribunaux in the fin de siècle”, in : V. 

DRAGANOVA, et al (eds.), Die Inszenierung des Rechts. Law on Stage, München, Meidenbauer, 2011, 155-175; B. COPPEIN, “Bringing law to 
the people. The Journal des Tribunaux and its first Editor in Chief (1881-1900) ”, in: S. VANDENBOGAERDE en N. TOUSSIGNANT (eds.), 

European Legal Periodicals (19th-21st century). Which legal, political and cultural challenges? (te verschijnen). 
625 Zie hierover: D. HEIRBAUT, “Een hopeloze zaak. François Laurents ontwerp van burgerlijk wetboek voor België”, Pro Memorie, 15 
(2013) 2, 265-266. 
626 Zie over de Université Nouvelle bovenal W. VAN ROOY, “L’agitation étudiante et la fondation de l’Université nouvelle en 1894”, in 

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, VII (1976) 1-2, 197-241 en A. DESPY-MEYER, “Un laboratoire d’idées : l’Université 
Nouvelle de Bruxelles (1894-1919)”, in: G. KURGAN-VAN HENTENRYK, Laboratoires et réseaux de diffusion des idées en Belgique (XIXe-

XXe siècles), Brussel, 1994, 51-54. 
627 VAN ROOY, “L’agitation étudiante”, 229.  



 

 

Wijsbegeerte en Rechten. In 1899 werd dat systeem echter ingetrokken, om pas vanaf 1912 terug te worden 

ingesteld.
628

 

 

Met uitzondering van de periode 1895-1899 en om de hierboven geschetste reden bestond de 

studentenpopulatie daardoor doorgaans in meerderheid uit buitenlanders. Opvallend is de grote 

aanwezigheid van Oost-Europese studenten, inzonderheid Bulgaren, Roemenen en Russen.
 629

 Het gros van 

de andere nationaliteiten werd gevormd door Cubanen en Chinezen.
630

  

  

 Studenten UN Belgen Bulgaren Roemenen Russen Andere  

1894
631

 103 41 8 11 18 25 

1895
632

 115 59 17 19 20 7 

1896 169 63 33 30 17 26 

1899 104 12 42 30 9 9 

 

Ook het professorenkorps, onder wie Picard zelf, was bijzonder internationaal samengesteld.
633

  

 

Typerend voor de onderwijsmethode van de Université Nouvelle was het afstappen van het ex cathedra-

onderwijs. In plaats van cursussen te dicteren werd gewerkt met een modern systeem van beknopte syllabi, 

die studenten moesten aanvullen met aantekeningen op basis van de mondelinge uiteenzettingen van de 

professoren en met zelfstudie.
634

 

 

Vanaf 1894 tot aan de opheffing in 1919 doceerde Picard er drie vakken: Encyclopedie van het recht, 

Zakelijke rechten en – net als zijn vader voor hem aan de ULB – Historische inleiding tot het burgerlijk 

recht. Zijn hart lag evenwel vooral bij het eerste vak; zijn onderwijstaak en de constante interactie met 

studenten leidden tot een uitgebreid rechtsfilosofisch oeuvre, dat ondermeer zijn neerslag vond in zijn 

hoofdwerk Le Droit pur en finaal in 1921 enkele jaren voor zijn overlijden werd vervolledigd met Les 

Constantes du Droit.
635

 De essentie daarvan is inmiddels bekend.
636

 Met zijn bredere rechtsbronnenleer 

                                                           
628 A. DESPY-MEYER, Inventaire des archives de l’Université Nouvelle de Bruxelles (1894-1919) déposées aux Archives de l’Université 
Libre de Bruxelles, Brussel, 1973, 10.  
629 Alle hiernavolgend cijfermateriaal is ontleend aan: A. DESPY-MEYER, Inventaire, 8, voetnoot 2. Zie daarnaast: W. VAN ROOY,  

“L’agitation étudiante”, 224. Zie specifiek over de grote Bulgaarse aanwezigheid: A. DESPY-MEYER, “Une ‘Université bulgare’ à Bruxelles 

de 1894 à 1914”, in: A. DESPY-MEYER en H. HASQUIN (eds.), Libre pensée et pensée libre. Combats et débats, Brussel, 1996, 159-171. 
630 A. DESPY-MEYER, “Un laboratoire d’idées”, 52. 
631 Ter vergelijking, de ULB had in 1894 1316 studenten.  
632 Ter vergelijking, de ULB had in 1895 1419 studenten.   
633 W. VAN ROOY, “L’agitation étudiante”, 229, noot 70. 
634 W. VAN ROOY, “L’agitation étudiante”, 230. 
635 E. PICARD, Le Droit pur. Cours d’Encyclopédie du Droit. Les Permanences juridiques abstraites, Brussel, Parijs, Larcier, Alcan, 1899, 

546 p.; E. PICARD, Les Constantes du Droit. Institutes juridiques modernes (Bibliothèque de Philosophie scientifique), Parijs, Flammarion, 
1921, 274 p.  
636 Zie hierover het hoofdstuk ‘Rechtsfilosofische krachtlijnen’ in het proefschrift van de auteur dezes:  B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe 

samenleving, 89-134.  



 

 

effende hij het pad voor de Wetenschappelijke school;
637

 zijn tetragram van de rechtvaardigheid was dan 

weer een poging om een aanvaardbaar reformistisch alternatief uit te werken voor de revolutionaire idee 

van Karl Marx.
638

  

 

6. Envoi  

 

Een hypothetische vraag blijft natuurlijk hoe de geschiedenis zou zijn gelopen indien Picard in 1875 wel 

was benoemd geworden aan de ULB. Voor (rechts)historici, die met Leopold von Ranke zijn opgeleid om 

de feiten als basis van hun oordeel te nemen, blijft dergelijke counterfactual history evenwel sowieso 

bijzonder gewaagd.
639

 Met alle nodige voorbehoud vandien willen we toch een voorzichtige poging 

ondernemen. Bijna zeker is dat het beeld er in elk geval volledig anders zou hebben uitgezien. Wellicht zou 

Picard zijn tomeloze energie anders hebben gekanaliseerd, zowel met een beduidend groter aantal 

academische publicaties als met veel meer onderwijsverplichtingen. Als professor zou hij van binnen het 

systeem zijn peer Laurent hebben kunnen bekampen. Daardoor zou de Belgische rechtsleer waarschijnlijk 

al veel vroeger aan vernieuwing onderhevig geworden zijn en zou de zogenaamde Wetenschappelijke 

school zonder twijfel veel vroeger zijn intrede hebben gedaan.
640

 Uiteraard zou Picard de weg hebben 

versperd voor Adolphe Prins, de grote vernieuwer van het Belgische strafrecht met zijn theorie van het 

sociaal verweer, maar wellicht zou hij grotendeels dezelfde ideeën hebben vertolkt.
641

 Zijn loopbaan in de 

advocatuur zou veel minder envergure hebben gehad en in plaats van 43 stagiairs had hij er wellicht maar 

een aantal kunnen aanvaarden.
642

 Ook zijn veelvuldige artistieke en literaire activiteiten evenals zijn 

politieke engagementen zouden er wellicht bij ingeschoten zijn. Van zijn leeropdracht aan de Université 

Nouvelle zou al helemaal geen sprake zijn geweest; als lid van het ULB-establishment zou hij zich daar 

wellicht nooit mee hebben kunnen inlaten.  

 

Alternatieve scenario’s zouden uiteraard ook perfect kunnen worden opgeworpen. Zou Picard het net zoals 

zijn jeugdvriend Charles Graux eveneens maar enkele jaren vol hebben gehouden? Zou Picard zijn 

levensbeschouwelijke principes helemaal over boord hebben gegooid en echt hebben ingestemd met een 

toen aan de ULB de facto sociaal opgelegd lidmaatschap van een logewerkplaats? Zou Picard als ULB-

professor toch niet zijn bezweken voor de vernieuwende verleiding die uitging van de Université Nouvelle? 

Ook dat lijkt voor wie met Picard vertrouwd is allesbehalve onmogelijk.  

 

De geschiedenis heeft evenwel, zoals hierboven gebleken, een andere koers gevolgd. Post factum was de 

niet-benoeming van Picard wellicht uiteindelijk zijn grote geluk, niet alleen omdat hij zich daardoor 

intellectueel kon bewijzen met de Pandectes belges en de Journal des Tribunaux, maar evenzeer omdat hij 

daardoor zijn handen volledig vrij had en niet gedwongen was zich te conformeren aan een bepaald 

denkkader. Precies door zijn positie van academische outsider kon hij een grote invloedssfeer ontwikkelen 

                                                           
637 Zie daarover de bijdrage van collega Bruno Debaenst elders in deze bundel. Zie ook: B. COPPEIN, “Rechtsonderwijs en rechtsleer”, in: D. 

HEIRBAUT, X. ROUSSEAUX en M. DEKOSTER (eds.), Encyclopedie van de Belgische justitiegeschiedenis, (te verschijnen).  
638 Zie hierover: B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 108-109. 
639 Dergelijke tegenfeitelijke aanpak ontbreekt tot op heden grotendeels in de Belgische historiografie. Recent werd evenwel een 

verdienstelijke poging ondernomen, die ondergetekende toch niet helemaal kon overtuigen, precies door de keuze van de on-feiten en de 
daaraan gegeven gevolgtrekkingen. Het betreft: M. VAN GINDERACHTER, K. AERTS, A. VRINTS (eds.) Het land dat nooit was. Een 

tegenfeitelijke geschiedenis van België, Antwerpen, De Bezige Bij, 2014, 384 p.  
640 Zie daarover de bijdrage van collega Bruno Debaenst elders in deze bundel.  
641 Zie onder meer de lovende recensie van Picard over het werk van Prins : E. PICARD, “Essai sur la criminalité d’après la science moderne”, 

in: La Belgique judiciaire, 39 (1881) 12, kol. 188-192.  
642 De lijst van stagiairs is opgenomen in: B. COPPEIN, Dromen van een nieuwe samenleving, 68-69. 



 

 

binnen recht, politiek, literatuur en kunst en die tot een enthousiaste symbiose stimuleren.
643

 Als 

academicus zou hem die uitdaging bijna zeker niet zijn gelukt.  

 

De Université Nouvelle, waaraan hij als docent optrad in zijn vrije tijd, blijkt binnen het Picard-universum 

zeker een geliefd zij het vaak vergeten knooppunt en verdient nog uitgebreid verder onderzoek. Onder meer 

naar de doorwerking van het rechtsdenken van Picard via zijn oud-studenten is het momenteel nog 

grotendeels gissen, wat zou kunnen worden verholpen door prosopografisch onderzoek.
644

  

  

                                                           
643 Dit netwerk werd door ons geschetst in een niet-gepubliceerde lezing “De admiraal en zijn vloot. Een verkenning van het netwerk rondom 

Edmond Picard” tijdens de sessie Het fin de siècle als proeftuin voor een nieuw recht op de Dag van de Nieuwste Geschiedenis (Gent, 24 

april 2010). 

644 Het zou bijvoorbeeld inderdaad niet verbazen als de befaamde uitgeweken Russische joodse econoom en academicus Ben Serge Chlepner 

(1890-1964), auteur van een standaardwerk over de sociale geschiedenis van België en professor aan de ULB, net voor de Eerste 
Wereldoorlog tot Picards toehoorders zou hebben behoord aan de Université Nouvelle. Dit vermoeden werd op het colloquium geuit door 

Dirk Heirbaut, maar kon door ons niet worden geverifieerd in de archieven van de Université Nouvelle. B.S. CHLEPNER, Cent ans d’histoire 

sociale en Belgique, Brussel, Institut de sociologie Solvay, 1956, 435 p.  
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1. Inleiding
645

 

 

 

“…à la fois le Parthénon et la basilique de Justinien, le Palais de l’Art et le Palais du Droit, un seul 

monument, dont on puisse dire que c’est désormais le Palais du Peuple.”
646

 

 

Eind december 1894 maakte Edmond Picard (1836-1924) in een lezing tijdens het feest van de Fédération 

des Avocats Belges zijn visie duidelijk op wat het Brusselse Justitiepaleis (1866-1883) voor hem moest 

betekenen. Joseph Poelaerts (1817-1879) nieuwe gerechtsgebouw op de Brusselse Galgenberg moest de 

emanatie van Picards ideaal omtrent sociale kunst worden, waar het recht net als de kunst toegankelijk en 

gevulgariseerd werd. Hoewel architect Alphonse Balat tussen 1874 en 1880 enkele honderden meters 

verder in de Regentschapsraad het Paleis (heden Koninklijk Museum) voor Schone Kunsten bouwde, is de 

naam Justitiepaleis der Schone Kunsten volkomen terecht, en dat dankzij de symbiose van kunst & recht 

die zich niet het minst dankzij Picard in het Belgische fin de siècle bewerkstelligde. 

 

De bouw van een constructie zoals het Justitiepaleis, dat de naam had het grootste bouwwerk ter wereld te 

zijn, deed heel wat contemporaine beeldhouwers dromen van een decoratieopdracht. Aan de Brusselse 

Academie voor Schone Kunsten werden studenten begin de jaren 1890 ook in die richting geleid, met 

wedstrijdvragen rond het thema gerechtigheid.
647

 Tegelijk was het Justitiepaleis de werkplek van 

magistraten en advocaten. Dit doet de vraag rijzen hoe de negentiende-eeuwse kunst(-werken) in het 

Justitiepaleis in relatie stond(en) tot de juridische wereld in het algemeen en Edmond Picard in het 

bijzonder. Welke waren de reacties op de (voorgestelde) kunstwerken uit zowel artistieke als juridische 

hoek en vooral: hoe belangrijk achtten de heren in toga de hen omringende kunst? Om tot antwoorden op 

deze vragen te komen, wordt in deze bijdrage gefocust op drie casussen uit de beeldhouwkunst, Dillens’ 

beeldengroep De Gerechtigheid tussen de Clementie en het Recht, Charles Van der Stappens kolossale 

Themis, en tot slot De beschermende gerechtigheid en De straffende gerechtigheid van Jacques graaf de 

Lalaing. In deze drie gevallen richten we de aandacht op een beeldhouwwerk waarvoor de maker, al dan 

niet na een lange omzwerving, het Justitiepaleis als bestemming voor ogen had. Alle drie de 

beeldhouwwerken raakten nooit uit hun ontwerpfase, ondanks de intenties en initiatieven van Picard en 

gelijkgestemde, kunstminnende juristen. Ter inleiding wordt eerst de relatie tussen de juridische en 

artistieke wereld in het Brusselse en Belgische fin de siècle geschetst, met Picard als centraal figuur. Als 

epiloog komen de vier beelden in het peristilium van het Justitiepaleis aan bod, die in tegenstelling tot de 

andere besproken projecten wel werden gerealiseerd. 

 

2. Op het kruispunt tussen twee werelden 

 

                                                           
645 Deze bijdrage kwam tot stand in het kader van de Interuniversitaire Attractiepool ‘Justice & Populations’ (IAP VII/22), Interuniversity 

Attraction Poles Program – Belgian Science Policy. Met dank aan Pierre Buyle (secretaris van de Cassatiebalie), Noémie Goldman (ULB) en 

Dirk Heirbaut, Georges Martyn, Bruno De Wever, Sebastiaan Vandenbogaerde en Jana Wijnsouw (allen UGent) voor het uitvoerig advies en 
de vele referenties, alsook aan Bruno Debaenst, aan wie ik de titel van deze bijdrage te danken heb. Deze bijdrage betreft een licht 

aangepaste versie van het eerste deel (pagina’s 117-154) van het boekhoofdstuk S. Huygebaert, “"Le décor au milieu duquel ils vivront" 

Beeldhouwkunst en decoratie in het Justitiepaleis” in W. Van Eeckhoutte & B. Maes (eds.), Genius, grandeur en gêne. Het Fin de Siècle 
rond het Justitiepaleis te Brussel en de controversiële figuur van Edmond Picard, Gent, Knops 2014, 117-183. Deze bijdrage kwam tot stand 

in het kader van de Interuniversitaire Attractiepool ‘Justice & Populations’ (IAP VII/22), Interuniversity Attraction Poles Program – Belgian 

Science Policy. 
646 ‘Discours de Me Edmond Picard. La Vulgarisation du Droit’, Journal des Tribunaux (vanaf nu : JT), 1894, 1429-1430. 
647 S. ORLOFF, “Het beeldhouwonderricht”, in J. VAN LENNEP (ed.), De 19de-eeuwse Belgische beeldhouwkunst, Brussel, Generale Bank, 

1990, 277-279. 



 

 

Edmond Picard kan samen met zijn stagiair Octave Maus (1856-1919) gezien worden als de belichaming 

van het samenkomen van kunst en recht in het Belgische fin de siècle. Dit wordt misschien nog het best 

geïllustreerd door het feit dat beide advocaten in 1881 samen aan de wieg stonden van de twee tijdschriften 

die enerzijds voor de gerechtelijke en anderzijds voor de artistieke wereld de meest vooruitstrevende 

spreekbuis vormden: respectievelijk het Journal des Tribunaux en L’Art Moderne.
648

 Wat het Journal des 

Tribunaux was voor de Belgische en vooral Brusselse balie, werd L’Art Moderne voor de toonaangevende 

avant-gardistische kunstkringen Les XX (1884-1893) en La Libre Esthétique (1894-1914), waarbij Maus 

telkenmale de touwtjes in handen had. Picard en Maus richtten samen met twee confraters Victor Bonnevi 

(1849-1920) en Alexandre de Burlet (1841-1891) het Journal des Tribunaux op. Medestichter was uitgever 

Fernand Larcier (1852-1889), wiens zoon in 1905 op zijn beurt aan de wieg stond van het kunsttijdschrift 

La Belgique artistique et littéraire.
649

 Bij de redactie van L’Art Moderne kregen Picard en Maus vanaf 1888 

het gezelschap van dichter en jurist Emile Verhaeren (1855-1916). Les XX, opgericht door Maus en een 

groep kunstenaars, streefde als kunstgenootschap radicaal voor een sociale kunst en tegen l’art pour l’art, 

hetgeen de reden vormde voor de afsplitsing van het genootschap L’Essor, dat men als te bourgeois 

percipieerde. De voorzitter van L’Essor, beeldhouwer Juliaan Dillens (1849-1904), voelde zich verraden 

door het vertrek van Picard, Maus en de andere vingtisten.
650

 “Nous les nommons traîtres à “L’Essor”, 

leurs noms seront affichés au local et leur exclusion est prononcée.”
651

 De oprichters van Les XX zagen hun 

kring graag als de opvolger van een vereniging als de Société Libre des Beaux-Arts (°1868), het eerste 

avant-garde kunstgenootschap in België met als tijdschrift L’Art libre (1871-1872) en L’Art Universel 

(1873-1876).
652

 

  

De invloed van Picard en Maus was er niet vreemd aan dat ook de Brusselse Conférence du Jeune Barreau 

(°1848) bij haar samenkomsten meer en meer aandacht had voor de kunst.
653

 Zowel muziek, literatuur als 

beeldend werk werd bediscussieerd, met talloze lezingen over de verschillende kunstvormen of het wezen 

van de kunst zelf, zoals advocaat José Hennebicqs lezing ‘L’Art et son but’ in 1900.
654

 Kunst werd een 

inherent deel van de Conférence, tot op het niveau dat de juristen zichzelf ook als actieve kunstenaars 

gingen tonen. Men definieerde zich op den duur als de mengvorm van een studiekring, een pleit- én 

schermgenootschap, een symfonisch gezelschap en een vereniging van schone kunsten.
655

 In 1891, bij de 

revue ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Conférence du Jeune Barreau, werd door juristen 

gemusiceerd, hetgeen in 1898 en 1899 werd overgedaan.
656

 Ter gelegenheid van het jubileum van 1891 

werd ook een (kunst-)tentoonstelling met historische inslag georganiseerd over de geschiedenis van het 

juridisch beroep. Naast een van de vele versies van De dorpsadvocaat door Pieter II Breughel (ca. 1565-

1638) en de onvermijdelijke karikaturen uit de reeks Gens de Justice van Honoré Daumier (1808-1879) 

toonde men ook een aantal schetsen van Jules Lejeune (1828-1911). De latere justitieminister vervaardigde 

ze tijdens de ophefmakende zaak Peltzer (1882), het laatste assisenproces dat in het oude Justitiepaleis 

werd behandeld.
657

 Wat de rechtsarcheologische objecten betrof, leende romantisch kunstenaar-op-leeftijd 

Ernest Slingeneyer (1820-1894) het zwaard uit waarmee naar verluidt de graven Egmont (1522-1568) en 
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Hoorne (1524-1568) waren geëxecuteerd. Bij de openingsspeech omschreef Conférence-voorzitter Camille 

De Jaer (1847-1907), de latere Brusselse stafhouder en volksvertegenwoordiger, Picard als “le rénovateur 

de la Conférence”.
658

 

 

In mei 1899 gaf de jonge advocaat Charles Van den Borren (1874-1966), die later zou uitblinken als 

musicoloog, een uiteenzetting over de evolutie van de landschapsschilderkunst naar aanleiding van een 

tentoonstelling.
659

 Van 1 tot 13 mei 1899 toonde de juridische wereld zich immers in de schoot van de 

Conférence opnieuw van haar meest kunstige kant, dit keer met een tentoonstelling van beeldend werk door 

juristen. Het evenement ging door in de bibliotheek van de advocaten.
660

 “Nul n’y sera admis comme 

exposant s’il n’est avocat ou magistrat”.
661

 In de jury zetelde onder andere Maus en men kon fier 

aankondigen dat zelfs de toegepaste kunst een plaats zou vinden, met werk van glasmaker Emile Gallé 

(1846-1904). Deze Art Nouveau pionier uit Nancy was ook jurist en koos onder meer de zijde van Alfred 

Dreyfus (1859-1935) in het ophefmakende proces – in tegenstelling tot Picard.
662

 Even ontstond 

verwarring, als zouden de juristen louter werk uit hun collectie tentoonstellen, meer dan werk van eigen 

hand.
663

 De Parijse krant L’Évenement deed ook wat lacherig over het feit dat in Brussel de magistraten niet 

happig zouden geweest zijn hun frivole bezigheden tentoon te stellen, in tegenstelling tot de advocaten en 

deurwaarders.
664

 De tentoonstelling was alleen te bezoeken door magistraten, balieleden en leden van de 

‘juridische familie’. L’Évenement zag er een tactische overweging in, maar L’Art Moderne berichtte dat 

“on ne se montrera pas trop rigoreux au contrôle”.
665

 Wat de kwaliteit betrof van de ca. 250 toegelaten 

kunstwerken schreef men laconiek dat het sowieso om werk van ‘meesters’ ging.
666

  

 

De affiche legde de lat alvast hoog. Het betrof een lithografie van de hand van Gisbert Combaz (1869-

1946). Combaz ging pas in 1893, na het begin van zijn advocatencarrière, lessen aan de academie volgen 

en groeide uit tot een begenadigd affichekunstenaar. Volgens kunsthistorica Jane Block beeldde Combaz 

mogelijk zichzelf af, terwijl hij in toga het penseel ter hand neemt. Het oeuvre van Combaz, die bevriend 

geraakte met Picard, Maus en de latere justitieminister Henri Carton de Wiart (1869-1951), mag net als zijn 

persoonlijkheid als illustratief gezien worden voor de vermenging van het artistieke en het juridische. Hij 

ontwierp immers zowel de affiches voor Maus’ kunstkring La Libre Esthétique als voor de Conférence du 

Jeune Barreau, hun lijfblad Le Palais en de kerstedities Palais Noel. Ook voor de Antwerpse Jeune 

Barreau leverde Combaz werk, onder meer voor hun tentoonstelling van juridische karikaturen. Picard 

deed ook een beroep op de affichekunst van Combaz in 1897 toen de Fédération des Avocats belges hun 

eerste internationaal advocatencongres hielden.
667

 De Fédération was als vrije beroepsvereniging opgericht 

in 1886 en verzamelde advocaten van over het hele land, hoewel vooral de Brusselse confraters er de plak 

zwaaiden. Gedurende twee termijnen had men er als voorzitter Picard (1888-1890 en 1896-1898).
668

 Zoals 

hieronder verder uitgediept, belandden dankzij de Fédération des Avocats belges ook enkele belangrijke 

kunstwerken, waaronder Dillens’ De Gerechtigheid en Van der Stappens Themis, in het Justitiepaleis.
669
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3. Juliaan Dillens’ De Gerechtigheid tussen kritiek en lof 

 

Op een postkaart uit de reeks La Belgique Historique (voor 1914) is Juliaan Dillens’ beeldengroep De 

Gerechtigheid tussen de Clementie en het Recht (La Justice entre la Clémence et le Droit) in zijn zo goed 

als oorspronkelijke staat te zien.
670

 Dat het kunstwerk figureerde in de reeks van 120 postkaarten die E. 

Desaix over de geschiedenis van België uitgaf, zegt veel over de waarde die men toentertijd aan het werk 

hechtte. Het verschil met de gehavende overblijfselen vandaag is groot, en naast zijn iconografie vormt die 

letterlijke afbrokkeling van het kunstwerk zijn meest intrigerende vraagstuk binnen de relatie tussen kunst 

en recht. De auteur van de postkaart schreef nog hoopvol onder de foto dat “ce beau groupe sera sculpté 

dans le marbre”, wat nooit gebeurde. Hij benoemde de centrale figuur bovendien foutief als Le Droit, een 

gevolg van Dillens’ radicaal nieuwe iconografische keuzes. Het kunstwerk roept meerdere vragen op. Hoe 

kwam dit beeld in de eerste plaats in het Justitiepaleis terecht, hoe werd het in de juridische en artistieke 

wereld ontvangen, en wat waren daar de reacties op zowel de vervallen staat waarin het zich gauw bevond 

als op de iconografie? 

 

 

Afbeelding 1. Postkaart uit de reeks La Belgique Historique van E . Desaix, vóór 1914, met Dillens De Gerechtigheid en een korte 

beschrijving. De beeldengroep is er nog niet voorzien van de huidige donkere bronsverf. 

 

3.1 Het plaaster dat nooit marmer werd. 

 

De paleisbezoeker die de beeldengroep in haar huidige staat bekijkt, waarbij de centrale figuur zijn staf met 

main de justice verloor en het Recht haar weegschaal, zou het moeilijk geloven, maar dit plaasteren model 

wordt niet zelden als het hoogtepunt uit Dillens’ beeldhouwerscarrière gezien. Niet lang na zijn overlijden 

werd al eens naar Dillens verwezen als “l’auteur de la Justice”, wat het belang van dit werk voor zijn 

oeuvre illustreert.
671

 De groep was Dillens’ eerste grote zending uit Firenze waar hij verbleef als winnaar 

van de prijs van Rome, de grootste onderscheiding voor beeldende kunstenaars. Dit resulteerde in de 

handtekening “Jul. Dillens. Firenze”. Doordat De Gerechtigheid een Romeprijszending was, werd het 
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model automatisch staatseigendom. De beeldengroep werd echter slecht onthaald en geweigerd op de 

driejaarlijkse salon van Brussel - samen met die van Gent en Antwerpen de belangrijkste plek om werk aan 

de (kunst-)wereld te tonen. De weigering was een kaakslag voor Dillens en leidde bij hem tot depressie en 

zelfmoordneigingen. Op de triënnale salon van Antwerpen in 1881 kreeg het werk ook nog eens een slechte 

plek. Zelf had Dillens de groep voorzien voor de Salle des Pas Perdus van het Antwerpse Justitiepaleis. De 

beeldhouwer liet daartoe ook de bestendige deputatieleden aanschrijven, aangezien het gebouw de 

provincie Antwerpen toebehoorde.
672

 De echte waardering kreeg De Gerechtigheid echter met prijzen in 

Amsterdam en op de belangrijke wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs.
673

 

 

Dillens dacht uiteindelijk aan de plek boven de ingang van de Salle des Pas Perdus in het Brusselse 

Justitiepaleis als bestemming voor zijn beeldengroep.
674

 In 1894 gebeurde dit ook, naar aanleiding van het 

feest van de Fédération des Avocats belges op 23 december. Op de grootse academische zitting waren 

buitenlandse confraters uit onder meer Sint-Petersburg, Rome, Parijs, Wenen, Keulen en Lissabon 

aanwezig. De genodigden konden in en rond de Salle des Pas Perdus genieten van lichtmasten en 

beeldhouwwerken van de hand van Charles Van der Stappen (1843-1910), Picards favoriete beeldhouwer 

en protegee (infra), en Van der Stappens leerling en vingtist Paul Du Bois (1859-1938), alsook van Dillens’ 

“groupe important”.
675

 De affiche door Xavier Mellery (1845-1921) was een groot succes en hangt nog 

steeds in grote versie op de plaats waar in 1894 de lunch plaatsvond: de bibliotheek van de balie van het 

Hof van Beroep.
676

 Het geslaagde feest liet een sfeer van blijdschap na bij de Belgische balies. “Jamais 

pareille fête ne réunit dans une aussi noble communauté d’aspirations les différentes fractions d’un 

Barreau national.”
677

  

 

Achteraf stelden de drie beeldhouwers de minister van Binnenlandse Zaken en Onderwijs voor zowel de 

lichtmasten als de beelden definitief uit te voeren in diverse media, wat echter niet gebeurde.
678

 Dillens’ 

beeldengroep bleef achter, wat het begin betekende van een lange lijdensweg. Op een bijeenkomst van de 

Conférence du Jeune Barreau maakte de Franse Art Nouveau architect Paul Vizzavona (1881-1956) zich 

kwaad, en verwees hij naar het werk als een vlot in nood, zoals Théodore Géricaults (1791-1824) bekende 

Vlot van de Medusa (Le Radeau de la méduse) (1817-1818).
679

 Vizzanova maakte zich in het bijzonder 

kwaad op de talloze paleisbezoekers die toen reeds met hun namen het gips van Dillens’ beeld 

bekladden.
680

 Deze “crayons indiscrets des visiteurs maniaques” zouden echter nog lang een probleem 

vormen.
681

 Parlementslid Julien Van der Linden (1848-1911) lanceerde een gelijkaardige aanklacht in de 

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, waar hij in 1906 de definitieve uitwerking van de 

beeldengroep eiste.
682

 Op 21 oktober van dat jaar berichtte Maus nog hoopvol dat het werk zou aangekocht 

worden door het Antwerpse museum voor Schone Kunsten. Een gulle schenker zou de helft van de kosten 
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op zich nemen.
683

 In 1909 moest L’Art Moderne echter vaststellen dat het nog steeds niet goed ging met De 

Gerechtigheid.
684

 Men maakte zich opnieuw druk om haar schabouwelijke staat. Het tijdschrift citeerde 

kunstcriticus Champal uit La Chronique, die meende dat Dillens’ De Gerechtigheid, hoewel bekroond en 

gelauwerd in Amsterdam en Parijs, nog steeds moest boeten voor de weigering van 1880.  

 

Ook uit de juridische wereld kwamen meerdere kunstlievende reacties op het uitblijven van een definitieve 

marmeren versie. Advocaat Léon Hennebicq (1871-1940) zou zich ingezet hebben voor de definitieve 

uitvoering van de beeldengroep. Hennebicq was voorzitter van de Fédération des Advocats belges en nam 

in 1901 het hoofdredacteurschap van de Journal des Tribunaux en in 1924 van de Pandectes over.
685

 Toen 

minister van Openbare werken Joris Helleputte (1852-1925) het Justitiepaleis bezocht, troonden Picard en 

de andere leden van Les Amis du Palais (infra) hem mee naar Dillens’ beeldengroep. Door de lamentabele 

staat van de centrale figuur nam de minister echter geen beslissing tot definitieve uitvoering.
686

 Toch had 

Les Amis du Palais vanaf haar oprichting de uitwerking van de beeldengroep in marmer als één van haar 

hoofddoelen.
687

 Tot die tijd werd het plaaster gereinigd.
688

 Het aanvankelijke idee om de groep op een 

hogere sokkel te plaatsen zodat zij vanuit de Salle des Pas Perdus kon worden gezien, werd na afkeuring 

door Picard verlaten.
689

 Tijdens de bezetting bleef het werk gelukkig gespaard van grote schade. 

“…l’injustice continue…, c’est vraiment miracle que pendant l’occupation du Palais de Justice par les 

boches, un malheur ne se soit pas produit…., de lourdes responsabilités sont ici engagées…”
690

 De 

Gerechtigheid bleef in het Justitiepaleis en kreeg nooit de marmeren uitvoering die ze volgens velen 

verdiende. Alleen het hoofd van de centrale figuur werd ooit in marmer gehouwen en behoort nu tot de 

collectie van het Musée de l’art moderne te Luik.
691

 Postuum werd de beeldengroep ook nog verwerkt tot 

een plaquette door Dillens’ vroegere medewerker Joseph Witterwulghe (1883-1967).
692
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Afbeelding 2. Op deze foto, te dateren net na 1894, is Dillens’ De Gerechtigheid in de oorspronkelijke opstelling en onbeschilderde staat te 

zien, omgeven door lampenstandaarden en zonder Jean Delvilles schilderij Overwinnaar van tijd en ruimte op de achtergrond. © UGent, 

Adore. 

 

3.2 Een gecontesteerde iconografie 

 

In 1905 refereerde H. Coopman eveneens aan de staat van Dillens’ De Gerechtigheid. Hij had echter vooral 

aandacht voor haar uitzonderlijke iconografie: “Son exécution en marbre serait une gloire pour la 

Belgique. Les trois personnages qui en constituent le sujet sortent de la banalité conventionnelle qui a 

présidé depuis des siècles à la personnification ou au symbole de la Justice humaine. Le statuaire a su y 

allier le caractère de la statuaire antique avec le sentiment de la modernité.”
693

 Als centraal figuur in zijn 

beeldengroep koos Dillens immers niet voor een zoveelste variatie op de traditionele – volgens Coopman 

‘banale’ - figuur van Justitia, maar voor een oude man, een “aréopagite”
694

, gezeten op een troon en 

geflankeerd door twee vrouwelijke personificaties. Daarbij doorbrak Dillens de grammaticale logica en 

oorsprong van het vrouwelijk voorkomen van personificaties en deugden, met name hun Latijnse uitgangen 

of bij uitbreiding Franse woordgeslachten. Het Recht‘ (Le Droit) werd een vrouwelijke personificatie zeer 

gelijkend aan een Justitia, daar waar De Gerechtigheid (La Justice) door de oude man werd belichaamd. 

Dat dit een vernieuwende maar ook verwarrende aanpak was, bewijst de mislezing door de auteur van de 

postkaart uit La Belgique Historique. Daar tegenover werd een beschrijving van De Gerechtigheid door 

criticus en auteur Arnold Goffin (1863-1934) door Dillens bij leven bestempeld als de enige correcte lezing 

van het werk. Goffins beschrijving verraadt op die manier de iconografische intenties van de beeldhouwer. 
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Zo kan afgeleid worden dat de centrale figuur vermoeid is weggezakt onder het peinzen. Niet langer 

luisterend, twijfelt hij tussen de voorschriften van het geschreven recht (de dame aan zijn rechterhand) en 

het medelijden, de dame links die later in het Journal des Tribunaux “La Mansuétude” werd genoemd.
695

 

Dillens zelf leek de perceptie van zijn werk in de richting van deze twijfel te sturen door de titel te 

veranderen. Waar het werk aanvankelijk “La Justice entre le Droit et la Clémence” heette, betitelde de 

beeldhouwer het in een brief aan zijn vriend en bekend collega-beeldhouwer August Rodin (1840-1917) in 

1889 “La Justice”: L’homme juge s’inspirant du d. et de la clemence[sic]”, ongeveer zoals het werk ook in 

de saloncatalogus van de wereldtentoonstelling van Parijs verscheen.
696

 Dat Dillens deze twijfel tot 

onderwerp van zijn beeldengroep had gemaakt, werd na zijn overlijden als een revolutionaire keuze en een 

waarschijnlijke reden voor de weigering op de salon gezien.
697

 

Wie meer dan een eeuw na datum de officiële documenten en briefwisseling er op naleest, begrijpt 

inderdaad dat in het bijzonder de centrale figuur het doodsvonnis voor Dillens’ werk betekende. Niet 

iedereen apprecieerde Dillens’ keuze voor een oude rechter. Inspecteur van Schone Kunsten Emile 

Leclercq (1827-1907), een cruciale stem en de man die letterlijk en figuurlijk de pen vasthield bij de 

beslissingen ter zake, moest er duidelijk niet van weten.
698

 Het breekpunt voor Leclercq was de halfnaakte 

wilde in het midden, die ons leek te doen vergeten dat ‘ons recht’ op dat van geciviliseerde Romeinen 

terugging. Zijn houding verraadde volgens Leclercq bovendien een laakbare omgang met het recht. “C’est 

un vieillard lassé, qui demande à se reposer, que la justice même n’intéresse plus.”
699

 Directeur-generaal 

voor Schone Kunsten Ernest Verlant (1864-1924), een medestander van Maus, onderschreef deze 

mening.
700

 “La figure du milieu m’a toujours paru et me parait encore un véritable contresens.”
701

 Verlant 

had vijftien dagen eerder naar aanleiding van zijn aanstelling nog de zegen van Edmond Picard 

gekregen:
702

 

 

“Les opinions artistiques de M. Verlant sont connues depuis longtemps; il y a chez lui absence 

absolue de parti pris: il est hautement estimé et assurément, quand il s’agit d’apprécier une œuvre 

artistique, il peut donner un avis sérieux.”  

 

Verlant meldde jaren later de reden voor het uitblijven van een definitieve versie van de beeldengroep: 

“Dans le monde judiciaire, le groupe jouit d’une popularité restreinte.”
703

 Daarbij verwees hij naar Jules 

Lejeune, justitieminister van 1887 tot 1894, die bij de installatie van Dillens’ werk in 1894 kersvers 

voorzitter van de Fédération des Avocats belges was, als opvolger van Picard.
704

 Lejeune zou nooit zijn 

sarcasme over Dillens’ beeldengroep onder stoelen of banken hebben gestoken.
705

 Picard zelf ten slotte kan 

in het algemeen tot de verdedigers van het oeuvre van Dillens worden gerekend, waarbij hij zijn artistiek 

oordeel klaarblijkelijk niet door de vete tussen L’Essor en Les XX liet beïnvloeden. Tussen de vele 

tentoongestelde werken op de postume Dillenstentoonstelling door de Cercle Artistique de Bruxelles in 

1906 zag hij naar eigen zeggen “pas une oeuvre médiocre”.
706

 Ook voor wat De Gerechtigheid betrof was 
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Picard een voorstander. Zijn Amis du Palais ijverde keer op keer voor Dillens’ werk. Wanneer hij het in 

zijn postume lofbetuiging had over “Un calme constant et pourtant une énergie” in het oeuvre van de 

beeldhouwer in kwestie, lijkt dit in het bijzonder toepasbaar op de rechter uit De Gerechtigheid en Goffins 

beschrijving.
707

 Nog meer van belang echter, is dat hij er meteen de exacte reden voor het onzekere lot van 

het kunstwerk mee beschreef. Dit lot bleek bovenal bezegeld door de verdeeldheid wat de artistieke 

goedkeuring betreft onder juristen binnen het Justitiepaleis. Dillens’ beeldengroep had binnen de 

theatermetafoor die Marcel-Henri Jaspar lanceerde door het werk “Un drame à trois personnages. La 

Justice, la Clémence, la Loi” te noemen, vooral te lijden onder één van die personages, meer dan onder een 

ophefmakend script.
708

 

 

4. Charles Van der Stappens Themis
709

 

 

4.1 Godin, titaan of slangenbezweerster? De complexe iconografie van Van der Stappens sculptuur  

De lange Miniementrap waarlangs men het Justitiepaleis kan betreden via de Marollenzijde, werd wel eens 

een “monument binnen het monument” genoemd.
710

 Wie het Justitiepaleis via deze trap betreedt, wordt 

bovenaan begroet door een opvallend zicht. Men kijkt er op de achterzijde van een bijna levensgroot beeld 

van een vooroverbuigende dame, een werk door beeldhouwer Charles Van der Stappen (1843-1910). Het 

plaasteren beeld is beschilderd met goudverf en kwam tot stand in 1871, toen Van der Stappen acht jaar 

voor Dillens naar Firenze reisde.
711

 

Met dit beeld toont Van der Stappen zich als de symbolistische beeldhouwer van enigmatische sculpturen 

die connotaties en associaties oproepen en zaken suggereren, veeleer dan met strikte één-op-één relaties een 

iconografie bloot te leggen.
712

 Tot een van zijn bekendste sculpturen hoort bijvoorbeeld de vrouwenbuste 

De geheimzinnige sfinx (Le sphinx mystérieux) die ook wel Het geheim wordt genoemd en net als het beeld 

bovenaan de Miniementrap een slang rond de arm heeft.
713

 Dit mysterie is ook al aanwezig bij het beeld in 

de Miniementraphal. Iconografisch heeft deze dame immers behoorlijk letterlijk weinig om het lijf. 

Afgezien van de slangen die zich rond haar armen wikkelen, moet de beschouwer het stellen met haar 

naakte voorkomen en haar voorovergebogen pose met gestrekte armen en opengesperde ogen en mond. De 

sculptuur is door Van der Stappen als De Bezweerster (La Charmeuse) betiteld en wordt soms ook wel De 

slangenbezweerster (La Charmeuse des serpents) genoemd.
714

 Het beeld was veelbesproken en erg 

succesvol op de salon van Brussel in 1872.
715

 In de maand april van hetzelfde jaar stelde Van der Stappen 

een buste tentoon op de salon van de Société Libre des Beaux-Arts, die eveneens De bezweerster (La 

Charmeuse) was genoemd. Over de buste werd geschreven dat ze gemodelleerd was op het ten voeten uit 

beeld dat de beeldhouwer later zou tentoonstellen in Brussel. Dit laatste beeld lijkt echter niet De 

bezweerster te zijn, aangezien de dame van de buste slangen in het haar had en daarom met Medusa werd 
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vergeleken.
716

 Veel van deze verwarring heeft duidelijk te maken met de aanwezigheid van de slangen. De 

dieren vormen een geliefd onderdeel van de symbolistische iconografie, onder meer door hun associaties 

met de mythische Medusa, zoals op het haardschild en de wachtkamer in Picards woning.
717

 Aangezien 

volgens de mythe het hoofd van Medusa op het schild of kuras van Athena werd aangebracht, kreeg ook zij 

de slangenconnotatie mee, net als door haar connectie met koning Erechteios.
718

 Ook refereerden de dieren 

aan de Bijbelse zondeval en Evas verleiding, zoals in Van der Stappens reliëf Eva, waar het serpent zich 

opnieuw rond de vrouwenarm draait. Tot slot sculpteerde ook Dillens een slang rond de arm van het Recht 

in De Gerechtigheid, waarbij het opnieuw over een vrouwenarm ging. De vrouwelijke connotatie van het 

serpent lijkt een constante in Van der Stappens symbolistisch oeuvre. Daarentegen vervaardigden Alfons 

Strymans (1866-1959) in 1897 en Alfons van Beurden (1854-1938) in 1901 een mannelijke variant van 

Van der Stappens De Bezweerster, in beide gevallen getiteld De slangenbezweerder (Le charmeur de 

serpents).
719

 In dit laatste, kleinschalige beeldje, typerend voor het oeuvre van Van Beurden, heeft de 

jongeman net als zijn vrouwelijke voorgangster de slang rond de armen gewikkeld. 

Uit het voorgaande mag blijken dat Van der Stappens beelden door hun symbolistische iconografie wel 

vaker aanleiding gaven tot misinterpretaties. De Bezweerster wordt zo ook wel eens foutief benoemd of 

geïnterpreteerd als De Gerechtigheid (La Justice). Behalve omwille van het Justitiepaleis waarin zij zich 

sinds lange tijd bevindt en haar enigmatische iconografie, is er een meer gefundeerde reden tot deze 

foutieve benaming. Deze gaat terug op het feest van de Fédération des Avocats belges op 23 december 

1894 waarop ook Dillens De Gerechtigheid was te zien. Naar aanleiding van het feest werd een naar 

verluidt kolossale figuur van de hand van Van der Stappen bovenaan diezelfde Salle des Pas Perdus 

geplaatst. “Les proportions en sont si belles, l’éclairage discret du Palais la baigne d’une lumière si douce 

qu’on est saisi, dès l’entrée dans la salle, par la majesté qui s’en dégage”, aldus L’Art Moderne.
720

 De 

iconografie van Van der Stappens immense sculptuur uit 1894 leidde echter opnieuw tot de nodige 

verwarring. Toen men het enigszins poëtisch over de geest van Minerva had die tijdens het banket van de 

Fédération des Avocats door het Justitiepaleis leek te waren, verwees men naar het beeld van Van der 

Stappen:
 721

  

 

“La Minerve, symbolique, à qui adressaient tous les hommages, étincelait au-dessus des convives 

occupants la salle des Pas Perdus, et le brouhaha d’une foule immense se pressant aux 

balustrades des galeries et circulant dans les escaliers, lui faisait une rumeur confuse, 

innombrable et gigantesque comme font la tempête ou la mer.”  

 

In de bespreking van de kunstwerken had men het daarenboven over Van der Stappen als de beeldhouwer 

“dont la Minerve, éclairée par des projections électrique, s’enlevait magnifiquement sur le fond de 

verdure”.
722

 De iconografische verwarring was er echter ook één op inhoudelijk vlak, waarbij Minerva en 

Justitia ineen vloeiden:
723

  

 

“Cette figure semblait dire : Je suis la voix obscure qui dans l’âme du peuple comme dans vos 

âmes vouées professionnellement à mon culte, malgré les faux jurisconsultes et les principes 

autoritaires, veille intacte, irritable et vivante, je suis le sentiment de la Justice.”  
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De link tussen Athena (of Minerva) en Themis werd ook al gelegd bij de inauguratie van het Justitiepaleis 

in 1883 door Procureur-Generaal Charles Faider (1811-1893). Volgens hem inspireerde Minerva Themis 

met haar wijsheid want “la justice est la splendeur de la sagesse; c’est la raison écrite”.
724

 Zelf hield Van 

der Stappen het bij Themis (La Thémis), hetgeen ook door L’Art Moderne werd overgenomen.
725

 Dat Van 

der Stappen voor het feest van 1894 voor een thematiek rond recht en gerechtigheid koos, heeft ook met 

zijn persoonlijke interesse te maken. In zijn oeuvre vallen wel meerdere rechtsgerelateerde werken op, te 

beginnen met zijn eerste beeldengroep op de salon van 1866, De geboorte van de misdaad.
726

 Goffin 

beschreef hoe de thematiek Van der Stappens interesse meer en meer ging wegdragen en de beeldhouwer 

op late leeftijd nog als enige bezighielden:
727

 

 

“L’idée du Droit, dans ses caractères essentiels, presque sacrés, fut une des dernières dont 

l’inspiration de Van der Stappen fut hantée. Après bien des hésitations, il avait résolu de substituer 

au couronnement allégorique primitif de son Monument du Travail, une figure du Droit, règle 

supérieure de toutes nos activités matérielles et morales. Mais il ne voulait pas en donner, selon la 

vieille formule, une représentation abstraite.”  

 

Tegen deze achtergrond kunnen we wat de iconografie en benaming betreft besluiten met de feitelijke 

chronologie, waarbij eerst De Bezweerster in 1871 tot stand kwam, en in 1894 Themis, vaak – doelmatig – 

geïnterpreteerd als Minerva. 

4.2 De Picard-factor 

Naast zijn belangstelling op thematisch vlak, toonde Van der Stappen ook voor de juridische wereld zelf 

een opvallende interesse. In het bijzonder kon Van der Stappen rekenen op de bijna onvoorwaardelijke 

vriendschap van Picard, die voor hem optrad als een beschermheer.
728

 Zo ontwierp de beeldhouwer onder 

meer drie sierhaarden voor La Maison d’Art, de woning van Picard in de Gulden Vlieslaan die in 1894 zo 

genoemd werd. In een van de sierhaarden zat o.a. een buste van Themis verwerkt, waarvan het hoofd deed 

denken aan Van der Stappens latere sfinxen. Dankzij deze en andere aankopen voor zijn woning, zorgde 

Picard voor de zichtbaarheid van Van der Stappens werk. Het was ook dankzij het mecenaat van Picard dat 

Van der Stappen naar Italië kon reizen tussen 1877 en 1879.
729

 Samen stichtten de twee de NV L’Art die 

achter La Maison d’Art zat en ijverde voor kunst in de dagelijkse omgeving.
730

 Picard en Van der Stappen 

stonden ook samen met Maus en Buls aan de wieg van een nieuwe School voor Sierkunsten in Brussel. De 

intense vriendschap tussen de jurist-kunstliefhebber en beeldhouwer resulteerden verder nog in een buste, 

die Picard Mon oncle jurisconsulte herdoopte, een ten voeten uit beeld in toga, en een wassen model 

waarnaar een fotogravure de omslag van Picards Le forge roussel decoreerde.
731

 Ook de redactie van L’Art 

Moderne was de beeldhouwer genegen, en Maus prees Van der Stappen met meerdere artikels de hemel 

in.
732

 De auteur Camille Lemonnier (1844-1913), een gemeenschappelijke kennis, stak in 1911 de 

loftrompet af over Van der Stappen en rekende De Bezweerster tot zijn topstukken.
733
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4.3 Een dure smaak à la façon antique 

Tegen het licht van deze feiten is het begrijpelijk dat Van der Stappen er in 1894 bij was om de Salle des 

Pas Perdus te decoreren. Na afloop hoopte L’Art Moderne luidop dat zijn Themis in een definitief medium 

zou uitgevoerd worden. Op materieel vlak had men niet het marmer van Dillens voor ogen, maar “partie en 

ivoire, partie en métal”.
734

 Deze wens voor een zogenaamd chryselefantiene beeld (samentrekking van het 

Griekse chrusos, “in goud”, en elefantinos, “in ivoor”) is tekenend voor een bepaalde kortstondige evolutie 

die de Belgische beeldhouwkunst in die tijd onderging. Sinds de aanvang van het koloniaal Congo-

avontuur van Leopold II werd het gebruik van ivoor in de beeldhouwkunst in het thuisland meer en meer 

bevorderd, als onderdeel van een propaganda apparaat. Op het moment van Van der Stappens vraag, 

waarvoor L’Art Moderne de weg bereidde, was de ivoorhandel met Antwerpen als draaischijf in zeven jaar 

tijd opgeklommen van zes tot 273 ton – ofte 3000 olifanten. Edmond van Eetvelde (1852-1925), de 

staatssecretaris van de Onafhankelijke Congostaat, schonk enkele geïnteresseerde beeldhouwers een 

hoeveelheid van dit ivoor waarmee ze sculpturen moesten verzorgen voor de wereldtentoonstelling van 

Antwerpen in 1894 en de koloniale tentoonstelling in Tervuren in 1897. Het ging overduidelijk om een 

poging om ivoor als opbrengst van de Congostaat te promoten. In het eresalon in Tervuren prijkte Charles 

Van der Stappens In hic signo vinces als het meest in het oog springende beeld. Het werk had vooral qua 

materiaal – zilver, ivoor en vooral edelstenen – een enorme waarde.
735

 Het spektakel lijkt daardoor 

vergelijkbaar met Damian Hirsts For the love of god (een platinaschedel bedekt met meer dan 8000 

diamanten uit 2007). Ivoor deed door haar kleur echter ook denken aan de menselijke huid en bezat 

daardoor een erotische ambiguïteit die wel vaker meespeelde in het symbolisme.
736

 Ook Van der Stappens 

De mysterieuze Sphinx gooide hoge ogen, net als Dillens’ Alegretto. Na 1897 moesten beeldhouwers echter 

betalen voor de omstreden grondstof, hetgeen geleidelijk tot de val van de chryselefantine hype leidde.
 737

  

Van der Stappen voorzag ook voor de grote uitwerking van zijn Themis de chryselefantiene materiaalkeuze. 

Hij specificeerde immers in zijn brief aan de bevoegde minister de vraag om “…l’exécution de la Thémis 

(…) les chairs en ivoire, les draperies et accessoires en bronze doré, piédestal compris coût trente cinq 

mille francs”.
738

 De minister van Binnenlandse Zaken en Openbare werken liet na overleg met zijn collega 

Victor Begerem (1853-1934), minister van Justitie, weten dat van een uitvoering geen sprake kon zijn, 

waarmee in één beweging ook het werk van Dillens en Du Bois een negatief advies kregen.
739

 Mogelijk 

had de Koninklijke Commissie voor Monumenten (KCM) daarin een beslissende hand, toen haar gevraagd 

werd of het ingediende decoratieprogramma wel in harmonie was met de algemene opvatting van het 

bouwwerk.
740

 In afwachting van de grootschalige uitwerking van Van der Stappens Themis, stelde men bij 

L’Art Moderne voor om een statuette in ivoor en brons (of in keramiek) te vervaardigen ter herinnering aan 

het feest van de Fédération – net als Mellerys affiche.
741

 

De wens van L’Art Moderne om boven de Salle des Pas Perdus een kolossaal beeld te zien tronen, lijkt ook 

te zijn geïnspireerd op een afbeelding uit 1880. De architect-decorateur Jean Baes (1848-1914) 

vervaardigde immers op vraag van een van de bevoegde ministeries een perspectiefstudie van het 

Justitiepaleis naar de plannen van Poelaert.
742

 Daarop stond boven de ingang een beeld getekend, net op de 

locatie van Van der Stappens tijdelijke Themis. Bij Baes ging het dan nog eens om een beeld dat 

iconografisch het midden hield tussen – bewaarde kopieën en beschrijvingen van – het chryselefantiene 

beeld van Athena Parthenos en het bronzen beeld van Athena Promachos, beiden door de antieke 

beeldhouwer Phidias. Opnieuw komt de gerechtigheidsiconografie in antiek vaarwater terecht, aangezien 
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de titel Justitia boven dit beeld stond geschreven. In een ongedateerde nota voor de bevoegde minister 

omschreef de directeur-generaal voor Schone Kunsten Van der Stappens beeld eveneens als “une “Pallas 

Athene” de dimensions colossales”.
743

 L’Art Moderne zag het liefst van al een heropleving van de enorme 

chryselefantiene beelden uit Athene.
744

 Het tijdschrift dacht daarbij aan een Themisbeeld op het 

Poelaertplein voor het Justitiepaleis. Hoewel het Justitiepaleis toen al werd bekroond door een kolossale 

stenen buste van Athena door beeldhouwer Ducaju (1823-1891), zou de “art païen disparu” van de 

chryselefantiene beeldhouwkunst het zicht op daken van de naburige volkswijken “qui grouillent en contre-

bas” wat compenseren, en het volk de nodige culturele verheffing bezorgen.
745

 Door de huidige opstelling 

krijgt De Bezweerster toch iets van de oorspronkelijke imponerende functie van Van der Stappens Themis 

mee, zij het op een andere plek in het enorme Justitiepaleis.  

 

 

Afbeelding 3. Jean BAES, Perspectiefdoorsnede van de Salle des pas perdus van het nieuwe Justitiepaleis te Brussel, naar Poelaert, 1880. 

Justitiepaleis Brussel. Foto: © Laure Geerts/Collectif Caravane (detail) 

 

 

5. Jacques de Lalaing en de lege sokkels aan het Justitiepaleis 

 

5.1 Beschermende en straffende gerechtigheid 

 

                                                           
743 Ongedateerde nota van de directeur generaal aan de minister, ARA, fonds Schone Kunsten overgeleverd na 1957, nr. 368. 
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van Phidias door elkaar te halen, met name de Athena Parthenos en de Athena Promachos. Het beeld van Athena Parthenos was een 

chryselefantien, stond binnen in het Parthenon en toonde de godin Athena met schild, slang en een gevleugeld attribuut op de hand. De 
Athena Promachos was daarentegen een bronzen beeld, daarom ook wel de Grote Bronzen Athena genoemd, dat volgens Pausanias van ver 

op zee op de Akropolis kon worden waargenomen door de schittering van de zon in de speer en helm. Die laatste eigenschap van de Athena 

Promachos werd in het L’Art Moderne artikel gecombineerd met het materiaalgebruik bij de Athena Parthenos. Baes combineerde dan weer 
de speer van de Athena Promachos met de slang van de Athena Parthenos. B. LUNDGREEN, “A Methodological Enquiry: The Great Bronze 

Athena by Pheidias”, in Journal of Hellenic Studies, 1997, 190-197. C.C. VERMEULE III, “Athena of the Parthenon by Pheidias: A Graeco-

Roman Replica of the Roman Imperial Period”, in Journal of the Museum of Fine Arts, Boston, 1989, 41-42. Zie ook S. HUYGEBAERT & S. 
VANDENBOGAERDE, “Êtes-vous Justice, Minerve ou Thémis? Een tijdschriftlogo als numen mixtum en symptoom van de versmelting van 

kunst en recht in het Belgische fin de siècle”, in Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 16(2) (in druk). 
745 “Petite Chronique”, in AM, 1895, 190-191. 



 

 

In 1913 richtte schilder-beeldhouwer Jacques graaf de Lalaing (1858-1917) zich per brief tot Prosper 

Poullet (1868-1937), minister van Kunst & Wetenschappen en Carton de Wiart, minister van Justitie. De 

Lalaing stelde voor de twee lege sokkels, verwerkt in de trappen aan weerszijden van de inkom van het 

Brusselse Justitiepaleis, te voorzien van beelden. Hij schonk de ontwerpen op voorwaarde dat de Staat het 

brons en de bronsgieter betaalde.
746

  

 

 

Afbeelding 4. De lege sokkels van het Justitiepaleis, tegenwoordig voorzien van bloempotten. Detail uit prent 5, ‘Façade principale’ uit het 

album Le nouveau Palais de Justice, eind negentiende eeuw uitgegeven bij Lyon-Claessens, Brussel. © UGent Adore. 

 

Als onderwerp stelde hij De beschermende gerechtigheid [La Justice protectrice] en De straffende 

gerechtigheid [La Justice répressive] voor. De twee beelden gingen waarschijnlijk terug tot 1899. Op 5 juni 

van dat jaar noteerde de Lalaing in zijn dagboek het begin van zijn werk aan “les groupes de la Justice 

Répressive et Protectrice”.
747

 Zes jaar later kon hij de beelden gebruiken voor een opdracht voor het 

gemeentehuis van Sint-Gillis (1905), waarvoor hij zowel muurschilderingen als twee gevelbeelden 

ontwierp. De Lalaing stelde voor Sint-Gillis dezelfde twee beelden voor, waarvan één, De straffende 

gerechtigheid, ook daadwerkelijk in marmer werd uitgevoerd. Het beeld siert er sinds 23 februari 1905 de 

gevel van het gemeentehuis, samen met Het onderwijs van zijn hand.
748

 Wat de polariteit tussen de twee 

soorten gerechtigheid betreft, liet de Lalaing zich mogelijk inspireren door de Franse beeldhouwer Eugène 

Guillaume (1822-1905). Die vervaardigde rond 1860 twee reliëfs met dezelfde thematiek langs weerszijden 

van de ingang van het gerechtsgebouw van Marseille.
749

 

 

5.2 De Lalaings vergeefse poging 

 

De twee lege sokkels in Brussel waren al lang een doorn in het oog van artistiek België, en vormden reeds 

in 1890 het onderwerp van een brief aan de bevoegde minister vanwege de Société Bruxelles Attractions, 
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747 Dagboeknotitie van 5 juni 1899, geciteerd in C. LECLERCQ, Jacques de Lalaing : Artiste et homme du monde (1858-1917) ; avec de larges 
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748 C. LECLERCQ, Jacques de Lalaing : Artiste et homme du monde (1858-1917) ; avec de larges extraits de son journal, (Mémoires de la 
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een belangenvereniging onder leiding van burgemeester Charles Buls (1837-1914).
750

 Toenmalig 

justitieminister Lejeune had geen enkel bezwaar tegen een opvulling met beelden, maar vergat even dat 

behalve zijn goedkeuring ook het geld voor de beelden van zijn departement verwacht werd.
751

 Samen met 

enkele andere sokkels in het Brusselse bleven ze leeg, wachtend op een beeldhouwopdracht.
752

 Senator 

Eugène graaf Goblet d’Alviella (1846-1925) maakte zich in de Senaat kwaad om alle lacunes en lege 

sokkels, nissen en kaders in het Brusselse Justitiepaleis, tien jaar na de opening er van.
753

 

 

In 1913, dertig jaar na de inauguratie, stonden de sokkels aan de gevel van het Justitiepaleis nog steeds 

leeg. De Lalaing was op dat moment geen kleine naam, als vicevoorzitter van de Commission directrice des 

Musées de Peinture et de Sculpture, waarvan hij een jaar later het voorzitterschap opnam.
 754 

Hij kon ook 

een uitvoerig palmares en oeuvre voorleggen, met onder meer het Gedenkteken voor de Britse soldaten 

gevallen te Waterloo (1890) op het kerkhof in Evere in opdracht van de Britse regering en de
 

muurschilderingen voor de traphal van het Brusselse stadhuis (1888) op vraag van burgemeester Buls.
755

 

 

De Lalaing kreeg naar aanleiding van zijn voorstel beide ministers in zijn atelier op bezoek. Bij een andere 

gelegenheid kwamen ook Picard, Charles Leurquin, raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel, en 

advocaat Emile Laude (1878-1914) langs in hun hoedanigheid van leden van de vereniging Les Amis du 

Palais.
756

 Deze vereniging werd op 20 november 1911 opgericht onder voorzitterschap van Picard in de 

schoot van de Fédération des Avocats en had als erevoorzitters de bevoegde ministers van Justitie en 

Openbare Werken.
757

 Haar doelstelling luidde “la défense et le développement de la beauté, de la dignité, 

de la décoration extérieure et intérieure des édifices consacrés à la justice.”
758

 De groep bestond uit 

advocaten en magistraten en zou later onder het voorzitterschap van de eerder vermelde Léon Hennebique 

ook protesteren tegen de geplande installatie van oorlogsarchieven in het Justitiepaleis, onder het motto “Le 

Palais de Justice est et doit rester exclusivement le Temple du Droit”.
759

 Op 6 juni 1913 plaatste de Lalaing 

de ontwerpen van de beelden op uitnodiging van Laude, de secretaris van Les Amis du Palais, in de 

antichambre van het Hof van Cassatie. Samen met het decoratievoorstel voor het Hof van Cassatie door 

Fabry kreeg hij er echter een negatief oordeel. Ook architect Canneel, de conservator van het Justitiepaleis, 

reageerde negatief, aangezien Poelaert twee lampenstandaarden met liggende leeuw op de sokkels had 

voorzien.
760

 De Lalaings voorstel voldeed bijgevolg niet.
761

 De Lalaing bestempelde het originele ontwerp 
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echter als geheel onuitvoerbaar en onverdedigbaar.
762

 Nochtans was hij zelf een geroemd 

dierenbeeldhouwer, gespecialiseerd in leeuwen, waarvan hij samen met Thomas Vinçotte (infra) een 

persoonlijk exemplaar in de Antwerpse zoo aankocht.
763

 Hij oogstte in 1913 bovendien bijval met zijn 

elektriciteitsmasten met vechtende slangen en tijgers op de Gentse wereldexpo.
764

 Poelaerts 

lampenstandaard zou echter een hinderpaal worden voor de Lalaing. Ook na de dood van de architect 

werden immers door Picard en de andere leden van Les Amis du Palais Poelaerts originele plannen als een 

rigoureus te volgen voorbeeld beschouwd.
765

 Meer nog, toen men plande af te wijken van de originele door 

Poelaert voorziene steensoort voor het Justitiepaleis, vormde dit de eigenlijke reden tot het oprichten van 

Les Amis du Palais .
766

 

 

De Lalaings voorstel uit 1913 kreeg naast de kritiek van Canneel ook de negatieve beoordeling “pas très 

exitant” van secretaris van Schone Kunsten Leclercq. Die meldde ook aan de beide ministers dat Picard - 

“connu pour s’intéresser aux choses de l’art” - en zijn collega’s van les Amis du Palais er een gelijkaardige 

mening op na hielden, maar waarschijnlijk niet vrij hadden durven te spreken in het atelier van de 

kunstenaar. Les Amis hadden geoordeeld dat de Lalaings ontwerp niet in overeenstemming was met de 

massiviteit van Poelaerts paleis.
767

 Picard – en bij uitbreiding de hele groep achter L’Art Moderne – was 

over het algemeen slechts gematigd positief over de Lalaings traditionalistisch oeuvre. Bij L’Art Moderne 

kon men de kunstenaar alleszins meer appreciëren als beeldhouwer en tekenaar dan als schilder, hoewel het 

oordeel over zijn panelen voor de Senaat (1890-1896) niet bepaald negatief was.
768

 In één van zijn 

tussenkomsten over het algemeen stemrecht verwees senator Picard zelfs naar de hem omringende panelen 

door de Lalaing, als een uitdrukking van het donkere, dreigende gevaar van de publieke opinie.
769

 Zelf 

moest de Lalaing weinig weten van de vernieuwende richting waarin een Cézanne de schilderkunst en een 

Rodin de beeldhouwkunst stuurden. Net dit soort werk kwam de Lalaing meer dan hem lief was tegen op 

de salons van La Libre Esthétique en kon op Picards voorliefde rekenen.
770

 

 

Leclercq klaagde in zijn schrijven aan dat de KCM de Lalaings ontwerp bij minister Poullet aanbeval. Ten 

eerste overschreed de Commissie haar bevoegdheid en werd Leclercqs eigen administratie zo gepasseerd. 

Ten tweede zag Leclercq in de aanbeveling de hand van Thomas Vinçotte (1850-1925), enige beeldhouwer 
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in de KCM en persoonlijke vriend van de Lalaing. Tot slot verweet hij de Lalaing ook nog eens 

concurrentievervalsing, aangezien niet elke beeldhouwer de middelen had om de Staat zijn werk gratis aan 

te bieden.
771

 De Lalaing bleek de tactiek die hij voor het Justitiepaleis hanteerde overigens wel meer toe te 

passen – iets wat ook Leclercq doorzag.
772

 Zo stelde hij in 1913 de stad Gent voor zijn beeldengroep Venus 

als zinnebeeld van de Schoonheid in haar klassieke grootte publiek op te richten. Dit beeld kreeg ook 

effectief een prominente plaats, na de nogal arbitraire naamsverandering in Leie en Schelde.
773

 Tijdens de 

Eerste Wereldoorlog werd het Gentse beeld echter omgesmolten door de Duitse bezetter, net als de enorme 

bronzen deuren van het Brusselse Justitiepaleis (1886). De sokkels die deze deuren flankeerden bleven 

echter onbestemd, ondanks de good will die de juristen van Les Amis du Palais voor het werk van een 

artistiek-stilistisch ver verwijderde kunstenaar aan de dag legden. 

 

6. Conclusie 

 

Voor beeldhouwers was de decoratie van het Justitiepaleis per definitie een onbegonnen werk en een strijd 

tegen de massiviteit van het enorme gebouw. De ontwerpen van zowel de Lalaing als Dillens werden dan 

ook als te klein beoordeeld voor Poelaerts mastodont en ook Van der Stappens Themisbeeld zou kolossaal 

moeten worden. Inspecteur Leclercq stelde dat, na aanpassing van Dillens’ centrale figuur, de drie beelden 

zeker twee meter hoog moesten worden om echt tot hun recht te komen. Wat ook duidelijk wordt uit deze 

casussen, is hoe Picard, vaak bijgestaan door Maus, zijn onvoorwaardelijke voorliefde en aandacht voor het 

artistieke overbracht op zijn confraters. De vele artistiek geïnspireerde initiatieven binnen de schoot van de 

Conférence du Jeune Barreau bewijzen dit ten zeerste. Dit zorgde voor een sfeer die toeliet dat men zich 

vanuit de juridische wereld opwierp ten voordele van kunstenaars die stilistisch en artistiek nochtans soms 

weinig met de avantgardistische gedachte van de genootschappen Les XX en La Libre Esthétique en het 

tijdschrift L’Art Moderne van doen hadden. L’Art Moderne ijverde echter bovenal voor een sociale kunst. 

De Lalaing, die van de drie hier behandelde kunstenaars het verst van Picards kunstvisie verwijderd was, 

werd op zijn minst een eerlijke kans geboden om zijn werk te presenteren. Dit gebeurde met dank aan een 

organisatie als Les Amis du Palais, een vereniging die louter door haar bestaan eveneens bewijst hoe de 

bekleders van togaberoepen het artistiek welzijn van hun huisvesting ter harte namen, opnieuw op initiatief 

van Picard. Daar waar de Lalaing stilistisch wat achterop hinkte in de ogen van Les Amis du Palais, werd 

Dillens net het slachtoffer van een te vooruitstrevende iconografie en Van der Stappen mogelijk van een 

dure smaak, maar dat het oordeel van de ‘paleisbewoners’ aan het Poelaertplein cruciaal was, moge 

duidelijk blijken. 

 

De drie casussen tonen eveneens hoe voor Picard en zijn medestanders Poelaerts oorspronkelijke bouwplan 

en visie zowat tot een aanbeden Bijbel was geworden. Of het nu ging om de opvulling van lege nissen of 

sokkels, de te gebruiken steensoort of het beeld dat boven de Salle des pas perdus moest verschijnen, de 

woorden die in 1913 in het Journal des Tribunaux over Dillens’ beeldengroep verschenen, gingen evenzeer 

op voor Poelaert en zijn Justitiepaleis:
774

 

 

“Mais il n’est pas permis de porter à l’œuvre, après la mort de l’auteur, une main qui pourrait être 

outrageusement sacrilège.” 
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773 J. WIJNSOUW en M. STERCKX, “‘Een machtige veropenbaring der jeugdige Gentsche kunst’. Publieke kunst in het kader van de Gentse 

Wereldtentoonstelling van 1913” in Handelingen van de maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 2013, 217. 
774 “Les Amis du Palais. La visite de M. le Ministre des travaux publics”, in JT, 1913, 174. 



 

 

7. Epiloog: de vier trapbeelden in het peristilium van het Brusselse Justitiepaleis 

 

Aanvankelijk bestond het plan om de vier sokkels langs de peristiliumtrappen van het Justitiepaleis 

chimaeren of leeuwen met wapenschilden te plaatsen.
775

 Men sprak ook van griffioenen als afsluiting van 

de trapleuning, hetgeen op voorstel van de Inspecteur-Generaal van Bruggen en Wegen François Wellens 

(1812-1897) werd vervangen door vier marmeren standbeelden van tweeënhalve meter hoogte, uit te 

voeren door beeldhouwers Cattier en Bourré.
776

 Als onderwerp koos men voor Lycurgus, Demosthenes, 

Cicero en Ulpianus:
777

  

 

“Les quatre génies de l’antiquité, qui semblent, dans leur attitude noble et méditative, sortir de 

leurs tombes pour contempler les progrès accomplis dans les siècles par la force des idées et du 

droit, dont ils ont été les précurseurs.” 

 

Antoine Félix Bouré (1831-1883) staat ironisch genoeg bovenal gekend als beeldhouwer van het soort 

leeuwen dat oorspronkelijk op de sokkels was gepland. Onder andere het enorme exemplaar op de stuwdam 

van Gileppe, 13,5 meter hoog, bestaande uit meer dan 200 blokken steen, is van zijn hand, net als het duo 

zittende leeuwen op de sokkels aan het Justitiepaleis van Charleroi.
778

 Voor het Brusselse Justitiepaleis 

vervaardigde hij Cicero en Ulpianus, links van het peristilium. Pierre-Armand Cattier (1830-1892), Frans 

van origine, was op jonge leeftijd naar Brussel gekomen. Voor het Justitiepaleis maakte hij Lycurgus en 

Demosthenes, rechts van het peristilium.
779

 Beide beeldhouwers werkten eerder reeds samen aan de 

decoratie van één bouwwerk. Voor de Berchemse poort te Antwerpen verzorgde Cattier in 1865 het beeld 

van Boduognat, daar waar Bouré Ambiorix voor zijn rekening nam.
780

 Daarvoor deelden de beeldhouwers 

ook een atelier.
781

 Voor het Justitiepaleis vervaardigden ze bovendien, samen met Adolphe Fassin (1828-

1900?), de gevelgriffioenen, waarbij Bouré de twee enorme dieren van de centrale portiek op zich nam.
782

 

 

Jules Bara (1835-1900), liberaal minister van Justitie, zat wat verveeld met het sculptuurprogramma voor 

de peristiliumtrappen. Was het waarlijk nodig Griekse figuren in dit gebouw te plaatsen, louter omwille van 

de Griekse stijl, en moesten daarom Belgische juristen uitgesloten worden? Bara verwees naar het Duitse 

Walhalla door architect Leo Von Klenze (1784-1864), waar men enkel nationale personages vond.
783

 Voor 

Wellens lag de beeldenthematiek van twee oratoren en twee legislatoren uit de Griekse en Romeinse 

oudheid in het verlengde van de stijl van het hele gebouw.
784
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784 F. WELLENS, Nouveau Palais de Justice de Bruxelles. Architecte: J. Poelaert. Notice descriptive avec atlas comprenant 15 plans détails 

du monument, Brussel, H. Leys, 1881, 17. 



 

 

 

 

Afbeelding 5. Antoine Bouré, Ulpianus en Cicero in het peristilium van het Justitiepaleis, ongedateerde postkaart (detail) © UGent adore. 

 

In het conservatieve Revue de l’Art Chrétien werd de bouw van het Justitiepaleis op meerdere vlakken 

bekritiseerd, niet het minst omwille van haar gigantische omvang en kostprijs. Wat het tijdschrift echter het 

meest tegen de borst stootte, was de de facto concurrentie die het gebouw aanging met de Gotische 

kathedralen van weleer. Men verwees naar L. Solvay in La Gazette, die meende dat Poelaerts bouwstijl, die 

Grieks aan doet, strookte met het moderne, daar weer het Gothische dat niet langer deed. De Revue was ook 

niet te spreken over procureur-generaal Charles Faider (1811-1893), die het bij de inauguratie al te veel 

over Minerva had, de Atheense samenleving verheerlijkte en daarmee de afwezigheid van religieuze 

symboliek bedekte.
785

 Men oordeelde dit als groteske taal voor de eerste rechter van een vrij en christelijk 

land. Athene was volgens de Revue een turbulente maatschappij waar slavernij en constante wedijver geen 

vrijheid toestonden. Men herinnerde bovendien aan de – volgens hen - Cesaristische autoriteit van Pericles. 

Lycurgus,
786

 de legendarische grote man van Sparta, die omwille van zijn daden als wetgever een 

standbeeld werd gegeven in Brussel, was volgens de Revue een “législateur foulant aux pieds les droits 

individuels pour tout sacrifier au Dieu-État !”
787

 Waarom hem, Cicero, Ulpianus en Demosthenes een 

beeld schenken, en deze eer ontzeggen aan ware christenen? De laat negentiende-eeuwse maatschappij 

deelde met dit antieke kwartet volgens de Revue noch de morele ideeën, noch het begrip van de overheid.
788

 

 

L’Art Moderne had een meer esthetisch oordeel klaar over de beelden, en verkoos daarbij de Romeinen 

boven de Grieken, of beter: het werk van Bouré boven dat van Cattier. Bourés Domitius Ulpianus (ca. 170- 

ca. 223) vond men het best geslaagd. De ‘dubbele identiteit’ als soldaat-advocaat kwam knap naar voor 

                                                           
785 Op de gevel van het Justitiepaleis staan trouwens de namen van verschillende wijze Grieken gegraveerd, met name Periander, Pittakus, 

Cleobule, Bias, Chilon, Solon en Thales. J. SNAET, “Het justitiepaleis in Brussel (1866-1883)” in Monumenten en Landschappen, 2011, nr. 4, 

49. 
786 H. GÄRTNER, “Lykorgos”, in K. ZIEGLER en W. SONTHEIMER (ed.), Der kleine Pauly. Lexikon der antike, vol. III, Stuttgart, Alfred 
Druckenmüller, 1969, 823-824. 
787 Revue de l’Art chrétien, 1884, 116. 
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(katholieke) gebouwen en hun koepels was geweest. Ingenieur Wellens pareerde deze kritiek in zijn publicatie over het justitiepaleis: “S’il 

est vrai (…) que la plupart des dômes construits dans les temps modernes ont été élevés sur des édifices religieux, il n’en résulte pas qu’il 
faille en priver les monuments civils.” F. Wellens, Nouveau Palais de Justice de Bruxelles. Architecte: J. Poelaert. Notice descriptive avec 

atlas comprenant 15 plans détails du monument, Brussel, H. Leys, 1881, 24. J. SNAET, “Het justitiepaleis in Brussel (1866-1883)” in 

Monumenten en Landschappen, 2011, nr. 4, 18. 



 

 

door het kuras dat onder de halfopen toga uitbreekt.
789

 Ulpianus diende onder andere onder Septimus 

Severus en Caracalla, waarbij hij de macht van praetoriaanse wacht zou ingeperkt hebben. Later zou hem 

dat duur komen te staan, wanneer hij in chaotische omstandigheden werd vermoord.
790

  

 

Bourés Cicero werd volgens L’Art Moderne vooral getypeerd omwille van zijn historische lelijkheid. Bouré 

had hem veeleer dapper en energetisch dan handig of slim verbeeld, in tegenstelling tot wat doorgaans over 

Cicero werd beweerd. Daarentegen was het kunsttijdschrift erg negatief over Cattiers Grieken, die in 

tegenstelling tot Bourés plaasteren Romeinen reeds in marmer waren gehouwen en dus definitief waren 

afgewerkt. Gelukkig verdwenen de beelden – nochtans als “quatre statues colossales” bestempeld - zowat 

in de massiviteit van het gebouw tot een pittoresk detail. Als decoratieve elementen waren ze volgens L’Art 

Moderne nog aanvaardbaar.
791

 Cattier kon voor zijn Demosthenes (348-322 v.C.) dankbaar gebruik maken 

van het bekende ten voeten uit portret van de orator door Polyeuktos, dat enkel in kopie bewaard is, onder 

meer in de Vaticaanse musea (Museo Pio-Clementino). Cattier gaf de man achter de Philippica een 

duidelijk trotsere houding dan het oude mansportret van Polyeuktos, maar behield de boekrol als 

attribuut.
792

  

 

Overigens was Brussel lang niet het enige Justitiepaleis waar voor specifieke antieke figuren werd gekozen. 

Demosthenes en Cicero houden eveneens de wacht aan het gerechtsgebouw van Amiens, in de vorm van 

twee ietwat meer levendige standbeelden, gebeeldhouwd in de jaren 1870 door Justin Sanson (1833-1910), 

en in de vorm van bustes op de binnenplaats. Ze vertegenwoordigen er de beschuldigende en verdedigende 

eloquentie, herinnerend aan resp. Demosthenes’ beschuldigende Philipica en Cicero’s vele verdedigingen 

zoals Pro Caelio en Pro Milone.
793

 Tijdens de Franse periode werden de beelden van Mozes en David door 

respectievelijk Olivier de Marseille en Frans Joseph Janssens (1744-1816) aan de Brusselse ‘Tempel van de 

Wet’ (voormalige en huidige kerk Sint-Jacob-op-de-Koudenberg), herdoopt tot de wetgevers Lycurgus en 

Solon, wat meteen de misnoegde reactie van de Revue de l’Art Chrétien mede verklaart.
794
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tijdens de Franse periode, Leuven, Universitaire Pers, 2014. Met dank aan Brecht De Seure. 



 

 

DE BELLE EPOQUE ALS BLOEIPERIODE VAN DE 

BELGISCHE JURIDISCHE TIJDSCHRIFTEN 

 

SEBASTIAAN VANDENBOGAERDE 

 

  



 

 

1. Inleiding 

 

De Belle Epoque – ruwweg de periode tussen 1875 en 1914 – was voor de Belgische samenleving een 

belangrijk scharniermoment. De Belgische economie kende ongeziene hoogten en met de invoering van het 

algemeen meervoudig (1893) stemrecht ontstond de zogenoemde ‘massademocratie’. De opkomst van 

allerhande tijdschriften creëerde dan weer een ‘massacultuur’ wat zowel in binnen- als buitenland leidde tot 

een ‘Belle Époque des revues’.
795

 Ook de Belgische juridische tijdschriften kenden een moment van 

bloei.
796

 Toch is weinig bekend over die bloeiperiode van ’s lands juridische periodieken.  

 

De Belle Epoque van de Belgische juridische tijdschriften kende drie belangrijke krachtlijnen. Allereerst 

was het ontstaan van het Journal des Tribunaux (JT), vandaag de langstlopende algemene juridische 

titel,
797

 een niet te onderschatten feit. Het JT propageerde een nieuwe visie op het recht en verdrong 

daarmee zijn voorganger La Belgique Judiciaire (BJ).
798

 In diezelfde periode zagen heel wat 

gespecialiseerde tijdschriften het daglicht. Grosso modo vallen ze uiteen in twee grote groepen: de 

tijdschriften voor de juridische professioneel – vaak nauw verbonden met een vereniging – en de bladen die 

zich toespitsten op een welbepaalde rechtstak. Die laatste groep vertelt meer over welke rechtstakken in die 

periode tot ontwikkeling komen en het belang ervan. De laatste belangwekkende evolutie was de opkomst 

van de juridische tijdschriften opgesteld in het Nederlands en die tegemoet wilden komen aan de Vlaamse 

eisen. Centraal staat de vraag wat de ontwikkeling van de juridische tijdschriften tussen 1875 en de Eerste 

Wereldoorlog ons leert over het Belgische recht in die periode. 

 

2. Eerste krachtlijn: Het Journal des Tribunaux als nieuw baken onder de algemene juridische 

tijdschriften 

 

Op 15 december 1881 verscheen de eerste aflevering van het Journal des Tribunaux. Zoals de titel liet 

vermoeden, concipieerde de oprichter, de Brusselse advocaat Edmond Picard (1836-1924),
799

 het als een 

echte juridische krant.
800

 Elke donderdag – en vanaf 1884 ook elke zondag
801

 – informeerde het blad over 

het reilen en zeilen in de Belgische juridische wereld. Bijzondere aandacht werd besteed aan wat zich 

afspeelde in en rond het Brusselse justitiepaleis wat gezien de samenstelling van de redactie niet mag 

verbazen.
802
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B. MAES (eds), Genius, grandeur & gêne. Het Fin de Siècle rond het Justitiepaleis te Brussel en de controversiële figuur van Edmond 
Picard/La Fin de Siècle autour du Palais de Justice de Bruxelles et le personnage d’Edmond Picard, Gent, Knops, 2014 
800 Dat toonde zich in de bladspiegel en het grote krantenformaat waarop doorheen de geschiedenis heel wat kritiek kwam. Pas na de Tweede 

Wereldoorlog werd een kleiner, handiger formaat geïntroduceerd. 
801 Dat deed het tot 1914. Na de Eerste Wereldoorlog verscheen het slechts één keer per week. 
802 Naast Edmond Picard ook nog Alexandre de Burlet (1841-1891), Victor Bonnevie (1849-1920) en Octave Maus (1856-1919). De rol van 

de Brusselse uitgever Ferdinand Larcier (1852-1889) mag evenmin onderschat worden. 



 

 

Het Journal des Tribunaux vloeide voort uit het dynamisme van de Brusselse advocaten
803

 waarvan vooral 

Edmond Picard zich zeer actief toonde.
804

 Hij bevond zich op het kruispunt van de politieke, juridische en 

artistieke wereld en hield er een aantal ambitieuze doelstellingen op na.
805

 Om die te bereiken maakte hij 

handig gebruik van tijdschriften. Het resulteerde in een aantal toonaangevende werken, maar vooral in twee 

nieuwe belangrijke tijdschriften: het artistieke L’Art Moderne
806

 en het juridische Journal des Tribunaux.
807 

 

Nochtans leek het nieuwe initiatief overbodig aangezien La Belgique Judiciaire (1842-1940) – het eerste 

Belgische algemene juridische tijdschrift – al veertig jaar de bibliotheken van advocaten vulde. Evenwel 

had de moeder onder de Belgische juridische titels danig van haar pluimen gelaten. Het besteedde minder 

aandacht aan ‘la vie judiciaire’ en verwierd langzaam uit tot een loutere rechtspraakverzameling, een genre 

waartegen het zich in de beginjaren hevig verzette.
808

 De verklaring lag bij de sclerose van het blad. Het 

laaiend vuur van de jonge idealisten die sinds het begin van de jaren 1840 de BJ bestuurden raakte gedoofd. 

Tegen 1884 waren alle initiële stichters-redactieleden overleden.
809

 La Belgique Judiciaire stond sindsdien 

onder de exclusieve leiding van Alfred Payen (†1901), advocaat aan de Brusselse balie. Hij slaagde er 

evenwel niet in de sputterende motor terug aan de praat te krijgen waardoor Picard – die reeds lange tijd 

meewerkte aan de BJ – een opportuniteit zag om een nieuw algemeen en breed juridisch tijdschrift op te 

starten.
810

   

 

Net zoals Jules Bartels in 1842 met de BJ, wenste Picard met het JT op te treden als bruggenbouwer tussen 

het paleis en de burger en als wetenschappelijk educatief instrument.
811

 Hoewel beide tijdschriften er een 

gelijkaardig programma op nahielden, lag het niet in de bedoeling om La Belgique Judiciaire van de markt 

te spelen. Picard beschouwde de twee als complementair en zijn ambitie met het JT reikte veel verder.
812

 Er 

bestond volgens hem in België geen “presse judiciaire, intelligente et active [qui] a établi des 

communications constantes et heureusement organisées entre le monde du Palais et le monde extérieur.”
813

 

                                                           
803 De Brusselse gerechtelijke wereld gonsde van de bedrijvigheid met de werken aan het nieuwe gerechtsgebouw, maar ook door de 

activiteiten van een nieuwe generatie dynamische jonge advocaten. Zij verenigden zich midden de jaren 1860 in de Cercle des Rabougris, 
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XX and Belgian avant-gardism 1868-1894, Ann Arbor, UMI, 1984; G. OLLINGER-ZINQUE (ed.), Les XX en La Libre Esthétique: honderd 

jaar later, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 1993. 
807 Het dagblad L’Indépendance belge merkte op: “Le Journal des Tribunaux, hebdomadaire, représente un groupe d’avocats qu’on pourrait 
appeler le groupe de l’art moderne.”; L’Independance belge, 26-27 december 1881. 
808 BJ 1842-43, 5. 
809 Vooral de afwezigheid van Jules Bartels (1815-1855), de grote instigator die in 1855 veel te jong overleed, liet zich voelen. In 1850 had 
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aangesteld. Na zijn overlijden nam Payen haast vanzelfsprekend het directeurschap van zijn stagemeester over. De andere drie medestichters 

waren: Henri Lavallée (1809-1883), Egide Arntz (1812-1884) en Auguste Orts (1814-1880). 
810 Edmond Picard had reeds lange tijd meegewerkt aan dat tijdschrift waarin hij onder meer de tweewekelijkse rubriek “Chronique du 

Palais” verzorgde. In die rubriek liet hij zich bij wijlen zeer kritisch uit over de politieke en gerechtelijke wereld en dat werd niet altijd in 

dank afgenomen. Twintig jaar later schreef – wellicht – Picard daarover:“cela [de rubriek] ne dura guère qu’une année, car on n’était pas 

encore fait au reportage effréné d’aujourd’hui, et l’on trouvait indiscret, voire scandaleux, le récit en une forme légère, et souvent très vive, 

des incidents quotidiens de la maison.” Het is niet zeker of de rubriek werd stopgezet op initiatief van de redactieraad van La Belgique 

Judiciaire. We vonden in ieder geval geen spoor van ontevreden lezers. Het is perfect mogelijk dat de drukke agenda van de schrijver 

hiervoor verantwoordelijk was, “Optat Scailquin”, JT 1884, 978. 

811 E. PICARD, “Au lecteur”, JT 1881-82, 1. 
812 Dit verklaart bijvoorbeeld waarom het JT in 1881 zelfs reclame maakte voor zijn illustere voorganger; “Annonces. La Belgique 

Judicaire”, JT 1881, 80. 
813 E. PICARD, “Au lecteur”, JT 1881-82, 1. 



 

 

De dagbladen die rapporteerden over het gerechtelijk leven brachten door hun spottende ondertoon alleen 

maar schade toe.
814

 Dat leidde ertoe dat hardnekkige clichés, waaronder de “juge ignorant” en “avocat 

bavard”, konden blijven doorleven. Een bijzonder gevaarlijke situatie meende Picard:
815

 

 

“L’activité judiciaire présente en Belgique ce caractère singulier qu’elle se meut en quelque sorte 

à l’écart, dans une région presque fermée, ignorée de tous, excepté de ceux qui s’y trouvent. […] Il 

importe cependant que la vie judiciaire soit commune à la nation entière. Seule elle peut donner le 

sentiment du droit. Quand les citoyens s’en désintéressent, la loi perd sa force parce qu’on n’en 

comprend plus le sens ni l’utilité. On en arrive à considérer le fonctionnement de la justice et de 

ceux qui en sont les organes ou les auxiliaires comme la manifestation chicanière de prétentions 

injustes, et comme un obstacle que l’iniquité calculée met au libre exercice des droits de chacun.” 

 

Deze onverschilligheid van de bevolking bestond volgens Picard niet in landen waar de juridische pers 

stevig uitgebouwd was. Hij wees daarbij op drie Franse voorbeelden, de Gazette des Tribunaux, Le Droit 

en La Loi, maar ook in Nederland bestonden er tijdschriften met een gelijkaardig programma. Vanaf 1872 

verscheen zo bij onze Noorderburen het Paleis van Justitie (1872-1910).
816

 De hoofdredacteur van dat blad, 

Eduard Van Lier (1834-1903), stelde zich expliciet tot doel om het recht en de wetgeving te 

populariseren.
817

 Vanuit Europees perspectief bekeken was het initiatief van Picard dan ook allesbehalve 

vernieuwend. De visie dat juristen zich tot het volk moesten wenden, leefde immers ook in het 

buitenland.
818

 Bovendien mag niet vergeten worden dat veertig jaar eerder La Belgique Judiciaire net 

hetzelfde voor ogen hield. Het is perfect mogelijk dat, als Edmond Picard het initiatief niet had genomen, 

iemand anders dat wel had gedaan. Let wel, de universele interesse van Picard in zo goed als alle domeinen 

van de samenleving maakte hem tot de geknipte persoon. Als geen ander begreep hij dat het recht uit de 

samenleving ontstaat en dient om ze leefbaar te houden. Hij erkende een hechte band tussen recht en 

samenleving die onderhouden moest worden. 

Verder paste het Journal des Tribunaux in de opkomst van de massacultuur. De Belle Epoque kende een 

nooit eerder geziene groei aan kranten en tijdschriften die door iedereen overal en te allen tijde konden 

gelezen worden. De prijzen zakten en de burger raakte steeds beter geïnformeerd over de verschillende 

evoluties in de maatschappij. In die geest bood Picard zijn tijdschrift te koop aan in de Brusselse straten en 

kiosken. Niettemin illustreerde het een veranderend rechtsdenken. Alleen het nauwe contact met de 

burgerbevolking kon het Belgische juridische en wetgevende apparaat legitimeren. Het doel van het 

Journal des Tribunaux werd nooit bereikt – het blad bleek te duur en alleen maar door praktijkjuristen 

gelezen. Die praktijkjuristen verenigden zich steeds vaker in beroepsverenigingen die – opmerkelijk genoeg 

– voortvloeiden uit juridische tijdschriften. Die synergie tussen vereniging en tijdschrift leidde, naast de 

ontwikkeling van nieuwe rechtsdomeinen, tot een aantal gespecialiseerde tijdschriften. 

 

3. Tweede krachtlijn: Gespecialiseerde tijdschriften 

 

3.1 Titels voor de juridische professioneel 
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816 De ondertitel van het blad onthulde de doelstelling ervan: Populair weekblad voor Binnen- en Buitenlandsche Rechtspleging. 
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Van oudsher zijn tijdschriften en verenigingen nauw met elkaar verbonden, waarbij de eerste de rol van 

spreekbuis voor de tweede op zich neemt. Deze manier van werken garandeerde een vaste groep van 

afnemers. Soms namen bestaande periodieken spontaan die taak op zich, zoals het Journal des Tribunaux 

dat zich in 1886 volop achter de oprichting van de Fédération des avocats belges, een nationale 

overkoepelende advocatenvereniging schaarde.
819

 De sympathie van het JT hoeft overigens niet te 

verwonderen, aangezien enkele redactieleden nauw bij het initiatief betrokken waren.
820

 Twee van de vier 

stichters-redactieleden van het Journal des Tribunaux schopten het tot voorzitter van de Fédération.
821

 

Picard was zelfs tweemaal voorzitter (1888-1890 en 1896-1898) en eenmaal ondervoorzitter (1890-1892). 

Onder zijn tweede termijn als voorzitter organiseerde de Fédération het eerste internationaal congres van 

advocaten (1897), waarover het Journal des Tribunaux eveneens uitvoerig verslag uitbracht. Later groeide 

deze internationale conferentie, onder impuls van Gheude – alweer iemand verbonden aan het Journal des 

Tribunaux – uit tot de Union International des Avocats. Ook nu vonden verslagen vlot hun weg naar het 

tijdschrift.
822

 Op die manier profileerde het JT zich uitgesproken als hét blad voor de Belgische advocaat. 

 

De notarissen beschikten aan het einde van de negentiende eeuw al over een vrij groot aantal rechtspraak- 

en/of wetgevingsverzamelingen, zij het dat zij geen commentaren of duiding bevatten.
823

 Dat deed de jonge 

Brusselse notaris Adolphe Maton (1839-1895),
824

 die ook notarieel recht, fiscaal recht en notariële praktijk 

in Leuven doceerde, besluiten dat het Belgisch notariaat onvoldoende voorzien was van degelijke 

tijdschriften gericht op de praktijk.
825

 Op 20 februari 1875 verscheen zijn notariële titel, de Revue pratique 

du notariat belge voor het eerst.
826

 Hiermee startte hij een nieuwe tendens bij het begin van de Belle 

Époque. Uiteindelijk verschenen tussen 1875 en 1914 vier nieuwe notariële titels, waarvan drie zeer nauw 

met elkaar waren verbonden.
 827

  Begin 1896 dook als een reactie tegen de Moniteur een nieuwe titel op 

onder leiding van de piepjonge Camille Hauchamps (1873-1958):
828

 Annales du notariat et de 

l’enregistrement.
829

  

Tot dat moment waren de notariële tijdschriften alleen in het Frans opgesteld, maar de aankondiging van de 

Gelijkheidswet gaf de juridische rechtsliteratuur en het tijdschriftenlandschap een duw in de richting van 

het Nederlands.
830

 In 1897 verscheen het Rechtskundig Tijdschrift voor Vlaamsch België – waarover verder 

meer – dat wellicht de aanzet gaf tot een nieuw initiatief in de notariële wereld. Op 1 oktober 1900 

verscheen immers voor het eerst een volledig Nederlandstalig notarieel tijdschrift. Het maandblad 

Tijdschrift voor Belgische Notarissen stond onder leiding van de Brusselse kandidaat-notaris en ‘meester-

notarisklerk’ Camille Marescaux (1862-1933), wiens “eenig doel [het] is aan het Belgische Notariaat en de 

Vlaamsche taal nuttig te zijn”.
831

 De eerste jaargang was volledig Nederlandstalig, maar het jaar daarop 
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827 Revue pratique du notariat belge; Annales du notariat et de l’enregistrement, Répertoire général de la pratique notariale en het 

Tijdschrift voor Belgische notarissen. 
828 Hauchamps studeerde rechten en notariaat aan de ULB waar hij zich door zijn schranderheid liet opmerken. Hij was op 19-jarige leeftijd 
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universiteit. Daar doceerde talrijke vakken in het notariaat. Hij werd ook professor fiscaal recht (1934). Onder zijn bewind als decaan van de 
rechtenfaculteit (1933-1936) begonnen eminente juristen aan de splitsing van de ULB. “Funérailles de M. Camille Hauchamps”, Ann. 1958, 

109-119; “Nécrologie. Maître Camille Hauchamps”, Rev. prat. not. b. 1958, 178-179; P. MAHILLON, “Camille Hauchamps”, JT 1958, 316; 

J. BAUGNIET, “Hauchamps, Camille” Biographie nationale, dl. 39, Brussel, Bruylant, 1976, 457- 464. 
829 De volledige titel was: Annales du notariat et de l’enregistrement. Recueil mensuel de législation et de jurisprudence. De Annales kenden 

een groot succes, met in 1948 een oplage van 925 exemplaren; C.H., “Quelques dates”, Ann. 1949, 7-21; C. HAUCHAMPS, “Discours 

prononcés au cours du déjeuner qui a suivi”, Ann. 1949, 141-142. 
830 In 1883 publiceerde Jozef van Assche zijn Handboek voor den Notaris, het eerste dat in het Nederlands werd opgesteld. Daarom alleen al 

zou het een eigen studie verdienen. 
831 DE SCHRIJVER, “Verschenen: Tijdschrift voor Belgische Notarissen”, Rechtsk. T. 1900-01, 93. 



 

 

trok het tijdschrift de kaart van de tweetaligheid. Het eerste Nederlandstalige notariële tijdschrift kwam 

duidelijk te vroeg. De Belgische notariële wereld was nog te francofoon, maar Marescaux leverde wel een 

belangrijke aanzet. Wellicht droeg hij het volledige redactionele proces, want in 1908 kondigde de Annales 

aan dat ”les occupations professionnelles de M. Marescaux ne lui permettent plus d’assurer seul sa 

publication”.
832

 Het Tijdschrift voor Belgische Notarissen werd daarna opgeslokt door het Franstalige 

Annales dat sindsdien onder leiding van Marescaux een Vlaamsch Bijvoegsel kreeg. Ter volledigheid 

vermelden we nog dat de Revue pratique du notariat belge en de Annales du notariat in de jaren 1930 

samen aan de wieg stonden van het Tijdschrift voor Notarissen.
833

  

Ook andere (ministeriële) ambtenaren konden tijdens de Belle Époque bogen op een bedrijvige 

verenigings- en bijhorende publicatiecultuur. Zo ontstond in 1881 het Comité central de la Corporation des 

Huissiers, dat in 1890 werd omgedoopt tot Fédération des Huissiers de Belgique. Kort daarop verscheen – 

niet toevallig – het Journal des huissiers (1883-1884). Vanaf 1885 werd het omgedoopt tot het Journal des 

officiers ministériels en zes jaar later, na een fusie met het Journal de procédure tot het Journal de 

procédure et des officiers ministériels.  

Een van de opmerkelijkste nieuwe initiatieven was evenwel het Journal des Juges de Paix dat voor het 

eerst in 1892 van de drukpersen rolde. Het was het eerste tijdschrift dat zich specifiek richtte op een groep 

in de magistratuur. De invoering van de wet ter beteugeling van de landloperij en de bedelarij (27 

november 1891) lag aan de basis van het blad.
834

 Voormelde wet breidde de bevoegdheid van de 

vrederechter danig uit.
835

 De maatregelen die de kantonrechter door middel van de wet kon opleggen waren 

voor de betrokkenen dermate ingrijpend dat minister van Justitie Jules Lejeune in 1892 een uitnodiging 

stuurde naar de Belgische vrederechters voor een tweedaagse bijeenkomst in het Paleis der Academiën.
836

 

De bedoeling was bepaalde aspecten van de nieuwe regeling te verduidelijken en aan te sturen op een 

eenduidig beleid.
837

 De oproep kende een enorm succes: vrijwel alle Belgische vrederechters kwamen er op 

af.
838

 Het was voor het eerst in de Belgische geschiedenis dat dergelijke grote plenaire vergadering 

plaatsvond en dat de vrederechters “pleine conscience de la dignité de leurs fonctions et de leur utilité 

sociale de premier ordre” kregen.
839

 

 

Dit nieuw gewonnen zelfbewustzijn vertaalde zich in de beslissing om een eigen tijdschrift op te richten, 

waardoor de communicatie tussen de vrederechters zou worden gegarandeerd en verbeterd. Het idee 

bestond reeds enkele jaren bij Corneille de Thier (1857-1896),
840

 vrederechter te Celles, en Antoine Frison 

(1838-1924), vrederechter te Péruwelz.
841

 Beiden koesterden de wens een orgaan op te richten dat de 

kantonrechter kon informeren over de evoluties in het Belgische recht. Vooral op het platteland had de 

vrederechter vaak geen mogelijkheid om vlot een juridische bibliotheek te raadplegen. Wellicht waren 

beide heren ervaringsdeskundigen, aangezien zij respectievelijk te Celles en Péruwelz vrederechter waren. 

Hun idee werd gematerialiseerd in het Journal des Juges de Paix, de leurs suppléants, des officiers du 

ministère public et des greffiers. Revue théorique et pratique de la juridiction cantonale, dat voor het eerst 
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op 1 oktober 1892 verscheen.
842

 De titel gaf aan dat het tijdschrift én praktisch én wetenschapplijk was. 

Daarnaast richtte het zich ook tot de griffiers en parketten.  

Het Journal had acht stichtende leden die onder voorzitterschap van de Thier het ‘Voorlopig 

Redactiecomité’ vormden.
843

 Het waren allen vrederechters uit het Brusselse of uit Henegouwen. Op zich 

hoeft dit niet te verwonderen. Brussel was het juridische centrum van het land en de Henegouwse connectie 

laat zich waarschijnlijk verklaren door persoonlijke banden tussen de vrederechters. Maar het gevolg was 

wel dat het Vlaamse landgedeelte niet vertegenwoordigd werd in het Tijdschrift, met uitzondering van 

Antheunis, die als Vlaamsgezind bekend stond. Eveneens opvallend was de interesse die de redactieleden 

aan de dag legden voor de kunsten. 

De Thier schreef de doelstellingen van het tijdschrift neer op de eerste bladzijden. Het Journal des Juges de 

Paix zou zich inlaten met “la vie judiciaire exclusivement au point de vue de la juridiction de paix”, 

inclusief de parketten en de griffiers. Die griffiers zouden zich later echter in een aparte vereniging 

organiseren, omdat de Union des Juges de Paix exclusief voor vrederechters voorbehouden was en bleef. 

Die Union ontstond na een oproep die de redactie van het Journal des Juges de Paix lanceerde om op een 

regelmatige basis bijeen te komen. Zo konden zij discussiëren over hun bevoegdheden en de 

maatschappelijke problemen zodat een uniforme toepassing van de wet van 27 november 1891 op de 

landloperij kon garandeerd worden. In de slipstream van deze circulaire kwam er een Comité provisoire du 

Congrès des Juges de Paix, dat in dit tweede congres de mogelijkheid zag om een Union Permanente des 

Juges de Paix op te starten. L’Union zou een instrument worden om de sociale rol van de vrederechter te 

versterken. Dit Voorlopig Comité bestond, behalve de Antwerpse vrederechter Jozef Gallet (1805-1897),
844

 

uit de redactieleden van het Journal des juges de paix. Het tijdschrift werd begrijpelijk de spreekbuis van 

de Union en publiceerde de statuten van de vereniging.
845

 Op het congres zelf werden de statuten met een 

paar kleine aanpassingen goedgekeurd en de Union des Juges de Paix was een feit. Lejeune had hiermee 

een blijvende traditie gestart: vanaf 1893 kwamen de leden van de vereniging namelijk jaarlijks samen op 

een congres dat als algemene vergadering van de Union gold.
846

 De dagelijkse leiding van de vereniging 

kwam in handen van een achttienkoppig Bureau Permanent (Bestendig Bureau), onder leiding van 

Antheunis.
847

 Een van hun eerste beslissingen was het jonge Journal des Juges de Paix te adopteren. 

Hierdoor werden de Union des Juges de Paix en het tijdschrift een siamese tweeling, van wie de 

geschiedenissen sindsdien onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De redactieraad van het Journal des 

juges de paix bestond uitsluitend uit vrederechters, waarvan de helft om de twee jaar verkozen werd voor 

een hernieuwbaar mandaat van vier jaar. De beslissingen van die redactieraad dienden door het Bureau 

Permanent te worden geratificeerd.
848

 De processen-verbaal van hun tweemaandelijkse bijeenkomsten 

werden gepubliceerd in het Journal. De algemene vergadering van de Union kreeg het laatste woord om de 

richting te bepalen waarin het Journal moest voortgaan.
849
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3.2 Nieuwe takken van het recht 

 

Tussen 1875 en 1914 ontstonden specifieke tijdschriften die zich wijdden aan specifieke rechtstakken. 

Vooral op het vlak van maritiem, verzekerings- en vennootschapsrecht doken nieuwe titels op. 

Wat de maritiemrechtelijke tijdschriften betreft, merken we vooral de aanwezigheid van getrouwen van het 

Journal des Tribunaux. Zowel Edmond Picard als Léon Hennebicq hadden een grote interesse in deze 

materie.
850

 Zo verschenen tussen 1901 en 1914 drie titels in het genre. Het eerste was Le Mouvement 

Maritime en de opvolger ervan La Belgique Maritime et Coloniale. Beide werden geleid door Hennebicq, 

Duvivier en Dubois. De derde titel was Le Droit Maritime, in 1910 opgericht door Henri Jaspar, die ook 

aan het JT had meegewerkt,
851

 en Raymond de Ryckere (1862-1928),
852

 rechter bij de Brusselse rechtbank 

van eerste aanleg. Dit laatste tijdschrift verdween alweer in 1914 en werd ten voordele van de 

Jurisprudence du Port d’Anvers na de oorlog niet meer verdergezet.
853

 

Ook andere takken van het handelsrecht kregen tijdens de Belle Époque meer aandacht. Onder impuls van 

de nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst (1874)
854

 ontstonden nieuwe tijdschriften met 

betrekking tot het verzekeringsrecht: Le Pélican. Organe propagateur des assurances (1880-1940), La 

Chronique des assurances et du commerce (1895-1940), Revue internationale des assurances (1896-1898), 

Revue internationale des assurances et de jurisprudence (1908).
855

 Deze tijdschriften hadden zowel juristen 

als actuarissen als doelpubliek voor ogen. 

Ook het vennootschapsrecht oefende een grotere aantrekkingskracht uit. Zo verschenen Revue générale des 

sociétés (1896-1940) en Revue des questions et procès des sociétés (1910-1948).
856

 Het eerste groeide uit 

tot het belangrijkste in zijn genre en bestaat vandaag nog als de Revue pratique des sociétés civiles et 

commerciales.
857

 Het richtte zich tot ondernemers en juristen. Om het praktisch nut van het blad te 

onderstrepen, spitste het zich vooral toe op het samenbrengen van rechtspraak wat werd beschouwd als “le 

meilleur commentaire pratique de la législation”.
858

 Rechtsgeleerde bijdragen moesten kort zijn, want de 

lezers die nauw betrokken zijn bij de zakenwereld hebben geen tijd om breedvoerige studies te lezen. Nauw 

verbonden met de ontwikkelingen op het vlak van het vennootschapsrecht was het lot van de arbeiders in 

die ondernemingen. Het leidde tot de eerste sociale wetgeving met in zijn zog de eerste ‘sociaalrechtelijke’ 

tijdschriften.
859

 

Het prangende sociale vraagstuk kreeg al in het Journal des Tribunaux regelmatig aandacht. De bloedige 

repressie van de arbeidersopstand in 1886 gaf het startschot voor het ontstaan van de sociale wetgeving in 

België.
860

 Voor het eerst intervenieerde de overheid in individuele arbeidsrelaties om de arbeiders te 

beschermen. De groeiende juridisering van de nijverheid- en arbeidswereld resulteerde in de uitbouw van 

een belangrijke administratie.
861

 In 1895 ontstond het Ministerie van Nijverheid en Werk en in het kader 

van zijn informatieopdracht verscheen vanaf 1896 maandelijks het tweetalige Arbeidsblad/Revue du 

travail.
862
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Interessanter is dat onafhankelijk en gelijktijdig in 1898 drie ‘sociaalrechtelijke’ – eigenlijk 

‘industrieelrechtelijke’ – tijdschriften het levenslicht zagen.
863

 In 1898 ontstonden zowel de Revue pratique 

et juridique des accidents du travail (1898-1899), Revue pratique du droit industriel (1898-1919) en Revue 

des questions de droit industriel (1898-1942). De eerste titel draaide amper een jaar mee. Lag het gebrek 

aan een arbeidsongevallenwet (1903) aan de basis van het verdwijnen? Of was het feit dat het gedrukt werd 

in Brussel, en wellicht ook daar zijn belangrijkste afzetmarkt had, de boosdoener? Het is immers niet 

toevallig dat de twee andere maandbladen ontstonden in de twee belangrijkste industriële centra van het 

land. De Revue pratique du droit industriel vond zijn oorsprong in Luik, terwijl de wortels van de Revue 

des questions de droit industriel in Charleroi lagen. 

De Luikse substituut-procureur des Konings Michel Bodeux, die interesse had in de mijnbouw en alle 

juridische vraagstukken die dit met zich meebracht, initieerde de Revue pratique du droit industriel. Met 

zijn tijdschrift wenste hij vooral de industriëlen een hulpmiddel aan te reiken dat de wetgeving zou 

verduidelijken en de rechtspraak zou analyseren. Bodeux onthield zich uitdrukkelijk van theoretische 

debatten en dat in tegenstelling tot de Revue des questions de droit industriel. 

Laatsgenoemd tijdschrift werd opgericht door Jules Smeysters, advocaat aan de balie van Charleroi, naar 

aanleiding van het groeiende belang van het industrieel recht. De toename van de industrie leidde tot 

nieuwe juridische vraagstukken, terwijl de invoering van nieuwe arbeidswetten en de toepassing ervan voor 

discussie zorgden. Bovendien werden de rechtbanken ook steeds meer overspoeld met het contentieux van 

arbeidsongevallen.
864

 De rechtspraktijk was van belang voor Smeysters en de zijnen en dat reflecteerde zich 

ook in de redactieraad waar van de tien leden er maar liefst negen advocaat waren. De balie van Charleroi 

was daarbij sterk vertegenwoordigd. Na de introductie van de wet op de arbeidsongevallen onderging het 

blad een naamsverandering. Sindsdien verscheen het onder de titel Revue des accidents du travail et des 

questions de droit industriel.  

Net vóór het uitbreken van de eerste wereldoorlog verschenen nog drie tijdschriften met betrekking tot 

arbeid en recht. Het ging om Travail et droit (1913-1914), Jurisprudence du conseil des prud’hommes 

d’Anvers/Rechtspraak van den werkrechtersraad van Antwerpen (1914-1917) en Jurisprudence du travail 

(1914). Dit laatste groeide uiteindelijk uit tot het Tijdschrift voor Sociaal Recht.
865

 

Een andere opvallende vaststelling is de late verschijning van het eerste strafrechtelijke tijdschrift. De 

Revue de droit pénal et de criminologie verscheen voor het eerst in 1907 en is daarmee het eerste en 

langstlopende maandblad dat zich toelegde op het strafrecht en de criminologie. Toch bleek een dergelijk 

tijdschrift allesbehalve evident: 

“Deux constatations antinomiques frapperont tous les esprits réfléchis: d’une part la défaveur dont 

semble frappé chez la plupart des juristes tout ce qui touche au droit criminel, de l’autre l’intensité 

du mouvement réformateur dont cette même science est l’objet depuis un quart de siècle. ”
866

 

 

Het tijdschrift ging in tegen de criminele antropologie van Lombroso. De ’geboren crimineel‘ was een 

radicaal concept waarin veel juristen zich niet konden vinden. De Brusselse professor Adolphe Prins (1840-

1919)
867

 poogde het klassieke strafrecht te verzoenen met de criminele antropologie en vond heel wat 

medestanders, waaronder Henri Jaspar en Raymond De Ryckere die de Revue de droit pénal oprichtten.
868

 

Zij wilden bij de praktijkjuristen een interesse voor de criminologische wetenschappen opwekken en deden 

dat door onder meer over banale strafrechtelijke zaken te berichten.
869

 Verder verbond het blad zich met de 

                                                           
863 De term ‘sociaal recht’ bestond nog niet aan het eind van de negentiende eeuw. 
864 Over de totstandkoming van de arbeidsongevallenwet zie het basiswerk van B. DEBAENST, Een proces van bloed, zweet en tranen! 

Juridisering van arbeidsongevallen in de negentiende eeuw in België, Iuris Scripta Historica, dl. 25, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie 
van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2011. 
865 B. DEBAENST, “Een bijdrage tot de geschiedenis van het Tijdschrift voor Sociaal Recht”, TSR/RDS 2013, 771-793. 
866 R. DE RYCKERE & H. JASPAR, “Avant-Propos”, RDPC 1907, 6-7. 
867 S. CHRISTIAENSEN, “Adolphe Prins (1845-1919)”, in C. FIJNAUT, Gestalten uit het verleden, 109-123; P. VAN DER VORST & P. MARY 

(eds.), Cent ans de criminologie à l'U.L.B : Adolphe Prins, l'Union internationale de droit pénal, le Cercle universitaire pour les études 

criminolologiques, Brussel, Bruylant, 1990. 
868 R. DE BONT, “Meten en verzoenen. Louis Vervaeck en de Belgische criminele antropologie”, BEG/CHTP 2001, 69. 
869 L. CORNIL, “Les débuts de la Revue de Droit Pénal et de Criminologie”, in Cinquante ans de droit pénal et de criminologie: publication 

jubilaire 1907-1957, Brussel, s.n., 1957, 22. 



 

 

Union Internationale de Droit Pénal. Die Union Internationale was in 1889 opgericht door Adolphe Prins, 

de Nederlandse hoogleraar Gerard Anton Van Hamel (1842-1917)
870

 en de Duitse jurist en criminoloog 

Franz von Liszt (1851-1919). Via deze vereniging kende het blad internationale verspreiding.
871

 Daar het 

tijdschrift als spreekbuis diende voor de Union Internationale hield het niet alleen een blik op de nationale 

ontwikkelingen, maar ook op de internationale. Het was bovendien heel multidisciplinair opgevat met 

bijdragen van zowel praktijkjuristen als professoren strafrecht, psychologie en antropologie.
872

 

De specifieke tijdschriften waren haast stuk voor stuk ontsproten bij Brusselse juristen en Franstalig van 

inslag. Toch kondigde zich een kentering aan rond de jaren 1890 toen de eerste Nederlandstalige juridische 

tijdschriften in België verschenen. 

4. Derde krachtlijn: De eerste Nederlandstalige Belgische juridische periodieken (1889-1914) 

 

De Vlaamse juridische tijdschriften kunnen bijna niet anders dan beschouwd worden als uitlopers van de 

Vlaamse Beweging die sinds het midden van de negentiende eeuw furore maakte. Aanvankelijk richtte het 

zich op het culturele aspect van de Vlaamse taal, maar enkele ophefmakende rechtszaken tijdens de jaren 

1860 en 1870 resulteerden in ongenoegen onder Vlaamsgezinde juristen.
873

 Ze leidden tot de wet van 17 

augustus 1873 betreffende het taalgebruik in strafzaken.
874

 Vijf jaar later volgde de taalregeling van de 

administratie
875

 en in 1883 die van het middelbaar onderwijs.
876

 In het zog van die wetgeving verschenen in 

het Nederlands vertaalde wetboeken
877

 en Nederlandstalige handboeken, een evolutie die nog versterkt 

werd door de eerste (wettelijk verplichte)
878

 Nederlandstalige cursussen strafrecht en strafvordering aan de 

universiteiten van Leuven (1888),
879

 Gent (1890)
880

 en Brussel (1891).
881

  

 

Een tweede factor die leidde tot de eerste Nederlandstalige juridische tijdschriften, was de 

verenigingsdrang van enkele (juridische) beroepsgroepen (supra). Vlaamsgezinde juristen richtten bij 

verschillende balies Nederlandstalige conferenties of pleitgenootschappen op.
882

 In 1885 ontstond de Bond 

der Vlaamsche Rechtsgeleerden, al verdween hij, zij het echter tijdelijk, al snel van het toneel.
883

 Vanuit de 

hoek van de ambtenarij werd in 1888 de Bond der Gemeentesecretarissen opgericht waaruit in 1889 het 

eerste juridische tijdschrift ontstond dat exclusief in het Nederlands werd opgesteld: het Bestuurlijk 

Tijdschrift voor Vlaamsch-België. Dat het bestuursrecht de aandacht wegdroeg, is niet onlogisch. Sinds de 

taalwet van 1878 was het taalgebruik in de administratie niet alleen wettelijk geregeld, maar vanuit hun 

ambt stonden Vlaamse gemeentefunctionarissen dicht bij de Nederlandstalige burger. In hun relatie met het 
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centrale bestuur bedienden ze zich dan weer van het Frans, zodat ze vaak perfect tweetalig waren.
884

 Het 

waren vooral gemeentesecretarissen, maar ook andere leden van het openbaar bestuur, die de schouders 

staken onder de eerste Nederlandstalige administratiefrechtelijke tijdschriften. Gelijktijdig met het 

Bestuurlijk Tijdschrift voor Vlaamsch België verscheen immers ook Het Vlaamsch Bestuur: maandelijksch 

tijdschrift voor gemeente-, kerk- en armbesturen. Het belang van deze periodieken mag niet onderschat 

worden. Ze waren opgericht door invloedrijke ambtenaren die de Vlaamse zaak zeer genegen waren. De 

tijdschriften zijn het resultaat van het tot wasdom gekomen cultuurflamingantisme.  

 

Het Vlaamsch Bestuur (1889-1909) verscheen voor het eerst in januari 1889 onder de leiding van Adriaan 

de Corswarem (1849-1909),
885

 een advocaat en katholiek politicus uit Hasselt. De Corswarem was een 

voorstander van het Nederlands in gerecht en onderwijs en legde de basis voor wetgevende initiatieven in 

deze materies. In de Kamer liet hij zich opmerken als groot voorstander van het gebruik van het Nederlands 

in gerecht en onderwijs en hij had de hand in de taalwet van 4 september 1891, waarin werd bepaald dat het 

Luikse hof van beroep een Nederlandstalige kamer moest hebben om correctionele zaken uit Tongeren of 

Hasselt in hoger beroep te behandelen.
886

 

 

Vanuit zijn verschillende bestuursmandaten groeide wellicht de interesse voor administratief-juridische 

onderwerpen, zoals militiewetgeving, openbare onderstand, onderwijs en kerkfabrieken. Het Vlaamsch 

Bestuur volgde het kalenderjaar en verscheen elke maand. Het bevatte, naast de Nederlandse versie van 

Belgische wetgeving, rechtspraak en doctrinebijdragen in verband met het administratief recht, ook een 

rubriek met vragen die abonnees voorlegden aan de redactie. Het tijdschrift bleek bijval te oogsten.
887

  

 

Als eenmanstijdschrift stond Het Vlaamsche Bestuur enigszins constant onder druk. Het lot van het 

dergelijke periodieken is onlosmakelijk verbonden met dat van zijn hoofdopsteller.
888

 Zo veroorzaakten 

zijn werkzaamheden als verslaggever van de Kamercommissie bij de totstandkoming van de taalwet van 

1891 vertragingen op de derde jaargang die de facto twee jaargangen bundelde. Toen die in 1909 overleed, 

verdween Het Vlaamsch Bestuur en werd het opgeslokt door het Tijdschrift der Gemeentebesturen, 

weldadigheidsburelen, gods- en gasthuizen en kerkfabrieken en dat werd niet als een slechte zaak gezien.
889

 

Het Tijdschrift der Gemeentebesturen stond onder leiding van drie ambtenaren die elkaar goed kenden. 

Leon Bauwens en Alfons Broeckx waren beiden ambtenaar bij het provinciaal bestuur van Antwerpen
890

, 

en Pieter Croonen, provincieraadslid en gemeentesecretaris van Halle.
891

 Maar veel belangrijker was dat het 

van bij het begin kon rekenen op de medewerking van Karel Brants (1856-1934), gemeentesecretaris van 

Etterbeek.
892

 Hij was op het vlak van Nederlandstalige administratiefrechtelijke publicaties zeer bedreven. 

Hij was jurist van opleiding en een overtuigd flamingant.
893

 Hij was ervan overtuigd dat het Nederlands tot 

een volwaardige rechtstaal kon uitgroeien.
894

 De oorzaak van de francofonie in de Vlaamse administratie en 

juridische wereld lag volgens hem in het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. De oorzaak daarvan 

lag volgens hem bij het tekort aan Nederlandstalige werken en hij poogde daaraan te verhelpen. Zo was hij 
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niet alleen de geestelijke vader van het Tijdschrift der Gemeentebesturen, maar stond een tiental jaar eerder 

ook aan de wieg van het Bestuurlijk Tijdschrift voor Vlaamsch België.
895

 

 

In september 1888 zocht Brants zijn Lierse collega Aloïs Hendrik Roëll (1831-1898) op om te “spreken 

over het uitgeven van een Vlaamsch tijdschrift, dat aan het administratief recht zou gewijd zijn”.
896

 Roëll 

was overtuigd van het initiatief en verzocht de Leuvense advocaat-pleitbezorger Hendrik Veltkamp (1857-

1933) om zijn medewerking.
897

 Het Bestuurlijk Tijdschrift was geboren en het drietal, dat zich de 

medewerking verzekerd zag van “voorname rechtsgeleerden en ambtenaars der bestuurlijke orde”, nam de 

redactie waar. De eerste aflevering verscheen in januari 1889, samen met een prospectus
898

 dat opende met 

de duidelijke leuze “In Vlaanderen Vlaamsch”.
899

 De taalwetten hadden dan wel het gebruik van het 

Nederlands in bestuurszaken doen groeien, toch stelde de redactie zich één vraag en beantwoordde die dan 

ook onmiddellijk:
900

 

 

“Hoe komt het echter, dat vele Besturen – zelfs zeer vlaamschgezinde – voortgaan met bij voorkeur 

eene vreemde taal te bezigen? Het antwoord is zeer eenvoudig. Voor vele bestuurders 

(burgemeesters, schepenen, raadsheren, leden van godshuizen en kerkfabrieken-, voor vele 

ambtenaars, zoo van gemeenten als van andere openbare instellingen (secretarissen, ontvangers, 

enz.), gaat het gebruik der Vlaamsche taal soms met de grootste zwarigheden gepaard, niet ter 

oorzake van de taal zelve – deze moet immers in geen enkel vlak der wetenschappen voor eene 

vreemde onderdoen – maar wel bij gebrek aan degelijke werken, die in het Vlaamsch, al wat het 

bestuur betreft onderzoeken en bespreken, en waartoe die bestuurders of die ambtenaars, als zij de 

eene of de andere moeilijkheid ontmoeten, hunnen toevlucht kunnen nemen.” 

 

Het Bestuurlijk Tijdschrift was er om de taak van deze functionarissen te vergemakkelijken en het wou de 

plaats van de Franstalige tijdschriften in deze materie overnemen. Het publiceerde wetgeving, 

omzendbrieven en relevante, naar het Nederlands vertaalde, rechtspraak. 

 

Het openingseditoriaal, dat fungeerde als inleiding op het eerste artikel in het Bestuurlijk Tijdschrift, was 

een illustratie van het cultuurflamingantisme.
901

 Een en ander doet vermoeden dat Karel Brants achter deze 

tekst zat. Door middel van een schets van de geschiedenis van het gemeenterecht toonde het Bestuurlijk 

Tijdschrift dat het problemen had met de grote Franse invloed op de Belgische administratieve 

wetgeving.
902

 Ondanks een eigen Belgische gemeentewet (1836) zochten besturen en rechters nog steeds 

“in geval van twijfel, aldaar [in Frankrijk] opheldering en raad”. De auteur achtte het niet passend dat 

Belgen, “eertijds zo mild van gemeentevrijheden bedeeld, een richtsnoer [vragen] aan onze zuiderburen, 

die deze rechten zoo deerlijk hadden gekortvleugeld”.
903

 Maar er was ook een tweede, taalkundig bezwaar 

tegen deze tendens om steeds naar Frankrijk te kijken:
904

 

 

                                                           
895 Beide periodieken deelden niet alleen dezelfde grondlegger, Karel Brants, maar eveneens dezelfde drukkerij: Van In uit Lier, die instond 

voor de vormgeving. 
896 K. BRANTS, “A.H. Roëll”, Best.T., 1898, 285. 
897 K. BRANTS, “A.H. Roëll”, Best.T., 1898, 286. 
898 Die was immers op dezelfde maand januari gedagtekend. 
899 “Prospectus”, Best.T., 1889, s.p. 
900 Ibid.. 
901 “De Belgische Gemeenteïnrichting”, Best.T., 1889, 1-3. 
902 Ibid., 2. 
903 Ibid., 3. 
904 Ibid.. 



 

 

“Onze geest is zoo diep van die uitheemsche vakwoorden en uitdrukkingen doordrongen, dat onze 

taal, in bestuurszaken, ons eene vreemdelinge is geworden. Hoe talrijk zijn zij niet, bestuurders en 

beambten, die, het Vlaamsch warm genegen, nochtans gedurig moeite, soms onmogelijkheid 

gevoelen, er zich juist en nauwkeurig, in bestuurszaken, in uit te drukken?” 

 

Om dit probleem op te lossen kwam er een rubriek “Rechtstaal”, waarin woordenschat en zegswijzen 

vanuit het Latijn of Frans naar het Nederlands werden vertaald door Felix Rodenbach (1827-1914), 

ontvanger der registratie te Elsene en oom van dichter Albrecht Rodenbach (1856-1880).
905

 Het belang van 

correct taalgebruik dook eveneens op bij de beoordeling van Nederlandstalige werken, waarbij de recensent 

niet alleen de inhoud besprak maar ook naging of het taalgebruik “keurig, klaar en door eenieder 

gemakkelijk verstaanbaar” was.
906

 

 

Het overlijden van Roëll in 1898 leidde het einde van het tijdschrift in. Karel Brants droeg het vanaf dan 

volledig alleen. De laatste aflevering verscheen in september 1899. Wellicht was een van de redenen tot 

stopzetting het feit dat Brants redactiesecretaris was bij een algemeen juridisch tijdschrift met 

gelijkluidende titel: het Rechtskundig Tijdschrift voor Vlaamsch België. 

 

In februari 1897 verscheen de eerste aflevering van het Rechtskundig Tijdschrift voor Vlaamsch België.
907

 

De Gentse advocaat Juliaan Van der Linden (1848-1911)
908

 leidde het blad en werd in de redactie 

bijgestaan door twee academici die strafrecht doceerden in het Nederlands: Lambert Ouwercx aan de 

Leuvense universiteit en Hendrik de Hoon (1850-1932)
909

 aan de Brusselse. Daarnaast werkten Alfred 

Delcroix, doctor in de rechten en bureeloverste bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar 

Onderwijs en Odilon Perier, advocaat en bestuurder bij het beknopt verslag in het parlement, mee. De 

redactiesecretaris was oud-bekende Karel Brants, die ogenschijnlijk dezelfde nadruk op het taalkundig 

aspect legde en aldus de inhoud van het editoriaal bepaalde. 

 

Het Rechtskundig Tijdschrift opende met dezelfde leuze als het prospectus van het Bestuurlijk Tijdschrift, 

en ook inhoudelijk liep het gelijk. Het editoriaal stelde dat het “gebruik [van het Nederlands] soms, ja, 

bijna altijd met de grootste zwarigheden gepaard” ging en de oorzaak daarvan lag bij een gebrek aan 

Nederlandstalige werken.
910

 De eenheid van een Vlaamse rechtstaal stond voorop, waarbij taalkundige 

bijdragen en woordenlijsten werden aangelegd door Felix Rodenbach en Karel Brants. Beiden waren het 

evenwel niet altijd eens over welke termen dienden te worden gebruikt.
911

 Vrij snel profileerde het 

tijdschrift zich als spreekbuis voor de Vlaamse Conferenties en de Bond der Vlaamsche Rechtsgeleerden, 

waarvan Van der Linden voorzitter was. Ondanks die steun verliep de publicatie stroef. Bepaalde 

jaargangen verschenen niet,
912

 wat het Rechtskundig Tijdschrift tot hervormingen noopte wilde het 

levensvatbaar blijven. Vanaf de zevende jaargang (1906) nam de Vlaamsche Conferentie der Balie van 

Antwerpen het dagelijks beheer over.
913

 Aanvankelijk behield de ‘opstelraad’ een gezonde mix tussen de 

originele lichting en leden van de Antwerpse Vlaamse Conferentie, maar langzamerhand namen Antwerpse 

advocaten het tijdschrift in handen. Vanaf 1907 was Hector Le Bon hoofdredacteur,
914

 terwijl Niko 

                                                           
905 L. GEVERS, “Rodenbach, Albrecht”, in: NEVB, 2624-2628. 
906 Bijvoorbeeld “Boekbeoordeling. Uitlegging der militiewet”, Best.T. 1891, 63-64. 
907 H. VAN GOETHEM, “Rechtskundig Tijdschrift (voor Vlaamsch-België)”, in: NEVB, 2566. 
908 I. TEIRLINCK EN F. HEUVELMANS, “In Memoriam. Juliaan van der Linden 1845-1911”, Rechtsk.T. 1911, 257-260; H. VAN GOETHEM, 

“Linden, Juliaan van der”, in: NEVB, 1912-1913. 
909 H. VAN GOETHEM, “Hoon, Hendrik de”, in: NEVB, 1465-1466. 
910 DE OPSTELLERS, “Ter inleiding”, Rechtk.T. 1897-98, 1-2. 
911 Het weerhield Felix Rodenbach er niet van om in datzelfde jaar een Franstalig juridisch tijdschrift uit te geven: Revue trimesterielle de 

droit. 
912 In 1899-1900 en in 1905 verscheen het tijdschrift niet. 
913 De Opstelraad, ‘Aan onze lezers’, Rechtsk.T., 1906, 1. 
914 De Redactie, ‘Mr. Hector Le Bon’, RW, 1935-36, 226-227. 



 

 

Gunzburg (1882-1984)
915

 en Arthur De Vos het secretariaat verzorgden. Het luidde het begin van een 

nieuwe generatie in met een overwicht van Antwerpse advocaten als vaste medewerkers.
916

 Alle 

hervormingen ten spijt, bleef het Rechtskundig Tijdschrift echter onregelmatig verschijnen.
917

 

 

In het zog van het Rechtskundig Tijdschrift hervatte de Bond der Vlaamsche Rechtsgeleerden in 1899 zijn 

werkzaamheden en vervlocht het bestuur zich met het tijdschrift.
918

 Wellicht was dat ook de aanzet tot 

nieuwe Nederlandstalige periodieken, zoals het al eerder vermelde Tijdschrift voor Gemeentebesturen en 

het Tijdschrift voor Belgische Notarissen (supra). 

 

Vóór de Eerste Wereldoorlog waren Nederlandstalige juridische tijdschriften, ondanks steun vanuit de 

praktijk, niet succesvol. Het overlijden van een belangrijk redactielid betekende vaak ook het einde van het 

tijdschrift. Een onregelmatige publicatie zorgde er wellicht ook voor dat geïnteresseerden niet bereid waren 

een jaarabonnement te nemen. Uiteraard was de juridische wereld in Vlaanderen nog te veel op het Frans 

gericht en bovendien leken vele periodieken, door hun streven naar een zuivere rechtstaal, eerder op een 

taalcursus dan op een nuttig blad voor de praktijkjurist. In die zin waren het uitingen van het 

cultuurflamingantisme. De Eerste Wereldoorlog betekende voor sommige van die titels het definitieve 

einde, terwijl die voor de Franstalige hoogstens een pauzemoment betekenden. 

 

5. Besluit 

Juridische tijdschriften vormen spiegels van juridisch-maatschappelijke evoluties. De opkomst van de 

massa leidde tot het ontstaan van het eerste ‘juridisch tijdschrift voor de massa’ het Journal des Tribunaux. 

Dat het uiteindelijk niet in zijn initiële doel slaagde doet geen afbreuk aan het belang dat het blad heeft 

gehad voor de ontwikkeling van het recht en andere juridische tijdschriften. Hetzelfde kan gezegd worden 

over de eerste Nederlandstalige tijdschriften. Zij slaagden er niet in om het gerecht te vernederlandsen, 

maar ze weekten toch enkele flamingante gevoelens los die tijdens het Interbellum tot uiting zouden 

komen. 

Meestal hinken de specifieke juridische periodieken achterop op de algemene. Die laatste houden een 

vinger aan de pols en zijn in staat om rechtstakken die zich in de embryonale fase bevinden aan te geven. 

Wanneer die uitgroeien tot een volwaardige tak – zoals het sociaal recht bijvoorbeeld – dan is er een eruptie 

aan titels in een welbepaalde materie. Vaak verschijnen een aantal tijdschriften in clusters, waarvan de 

sterkste overblijft. 

Opvallend is de verwevenheid van dezelfde groep mensen in een aantal periodieken. Vooral de kring rond 

het Journal des Tribunaux bleek zeer bedrijvig in andere redacties. Het maakte niet alleen het blad tot een 

van de meest invloedrijkste van het land, het zorgde er ook voor dat Brussel – met zijn monumentale 

Justitiepaleis – hét juridische centrum van België werd. Dat centrum werd versterkt door de vele 

verenigingen die er hun zetel hadden. 

Het juridische verenigingsleven droeg ook een grote verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van de 

tijdschriften. Opmerkelijk is dat vooral vanuit redacties initiatieven werden genomen om verenigingen op 

te richten. Daarbij kan gedacht worden aan de Fédération des avocats belges en de Union des juges de 

paix. Ook de Bond der Vlaamsche Rechtsgeleerden kende pas succes nadat het Rechtskundig Tijdschrift 

voor Vlaamsch-België in 1897 werd opgericht. Deze voorbeelden tonen aan dat tijdschriften van 

levensbelang zijn voor het verenigingsleven, ook onder juristen. 

                                                           
915 H. Van Goethem, ‘Gunzburg, Nico’, in: NEVB, 1386-1388. 
916 Van de twintig namen die vermeld stonden op de cover waren er negen van de Antwerpse balie afkomstig. 
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uitbrak. Pas in 1921 verscheen de vijftiende jaargang. De oorlogsgebeurtenissen lagen dus niet aan de basis van de opschorting. Welke de 

oorzaak kan zijn, is tot op heden onduidelijk. 
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De vraag of de Belle Époque nu ook echt een ‘mooie tijd’ was voor de juridische tijdschriften, moet 

positief worden beantwoord. Hun ontwikkeling duidt op een gezonde ambitie om het recht in het land te 

sturen en bij te schaven waar nodig.  
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