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VERBINTENISSENRECHT 

Verbeke, A. en CArette, N. (eds.), Knelpunten Vastgoedpromotor, vastgoedexpert 
en architect, Knelpunten contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 138 p.,  
€ 40,00 (M. De Witte)
Het boek “Knelpunten vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect” is het 
negende in de reeks “Knelpunten contractenrecht”. Het werd uitgegeven in 2011 
onder het editorschap van Nicolas Carette en Alain-Laurent Verbeke en bevat drie 
bijdragen, die zowel de jurist als de (toekomstige) beoefenaars van de in de titel 
vermelde beroepen zullen kunnen bekoren. 
De eerste bijdrage betreft het “juridisch statuut van de architect, de vastgoedpro-
motor en de vastgoedexpert” van de hand van docent D. Meulemans en advoca-
ten K. Vrijghem en G. Van Hese. De bijdrage vangt aan met het arrest van het 
Grondwettelijk Hof van 6 april 2011 waarin de verschillende behandeling van 
enerzijds beoefenaars van een vrij beroep (zoals de architect) en anderzijds andere 
ondernemingen in het kader van de wet marktpraktijken, als een schending wordt 
beschouwd van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Ook in de derde bijdrage 
(knelpunten architectenovereenkomst) komt dit arrest aan bod, waarbij men op-
merkt dat de auteurs van deze bijdragen zich vanuit een verschillende invalshoek 
vragen stellen bij de gevolgen van dit arrest. 
Vervolgens wordt aan de hand van concrete vragen de rol en plaats van de archi-
tect in het kader van een bouwproject onderzocht. Eerst komen de verschillende 
hoedanigheden waarin de architect zijn beroep kan uitoefenen aan bod, waarbij 
uitgebreid wordt stilgestaan bij de architectenvennootschappen. De auteurs gaan 
ook kort in op de consequenties van elk statuut op het vlak van de aansprakelijk-
heid. Vervolgens onderzoeken de auteurs of de architect zich mag laten bijstaan 
of vervangen, hoe de opvolging van een architect door een collega verloopt en 
welke verbintenissen de architect (kan) aangaan. Deze bijdrage bespreekt tevens 
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op nuttige wijze de verhouding met andere verwante beroepen zoals de aannemer, 
de vastgoedpromotor (die wordt behandeld in de tweede bijdrage) en het ingeni-
eurs- of studiebureau. Aan de hand van rechtspraak wordt geïllustreerd welke ver-
plichting de architect heeft op het vlak van het budget. Tenslotte krijgt ook de rol 
van de architect in het kader van een deskundigenonderzoek en een aanbesteding 
aandacht. De bespreking van de architect eindigt met recente wetgeving die de 
vrijstelling van stage regelt.
In het hoofdstuk vastgoedpromotor wordt in de eerste plaats geprobeerd om deze 
handelaar taalkundig en juridisch te definiëren waarbij onmiddellijk het verschil 
opvalt met de tweede bijdrage (knelpunten bouwpromotieovereenkomst) waarin 
deze oefening eveneens wordt gemaakt doch met een verschillend resultaat. Het 
beste bewijs dat het inderdaad een moeilijk te definiëren begrip is. Specifieke 
regels voor vastgoedpromotoren ontbreken, titel- of beroepsbescherming en vesti-
gingswetgeving ontbreken immers nog. 
Tenslotte bespreekt het hoofdstuk vastgoedexpert voornamelijk toekomstige wet-
geving nu dit beroep nog op geen enkele manier wettelijk geregeld is.
De tweede bijdrage van de hand van professor en advocaat B. Kohl en praktijkas-
sistent en advocaat M. Somers behandelt op eerder juridisch-technische wijze de 
“knelpunten bouwpromotieovereenkomst”. De bijdrage vangt aan met een onder-
zoek naar de elementen die aanwezig moeten zijn om te kunnen spreken van een 
“bouwpromotie”. Vervolgens onderzoeken de auteurs welke specifieke wetgeving 
grenzen stelt aan de contractuele vrijheid van partijen bij het aangaan van een 
bouwpromotie. Daarna gaan de auteurs in op de juridische kwalificatie van de 
bouwpromotie die uit haar aard een verscheidenheid aan contractuele verhoudin-
gen regelt tussen de bouwpromotor en de klant. Meer bepaald beantwoorden de 
auteurs de vraag wanneer de bouwpromotie een koop-verkoop, een aanneming, 
of een lastgeving betreft. In de praktijk zal de promotieovereenkomst echter vaak 
kenmerken vertonen van twee of meer benoemde overeenkomsten en de auteurs 
reiken als hulpmiddel drie kwalificatiemethoden aan. Wat ook de kwalificatie is 
die aan de overeenkomst wordt gegeven, op de bouwpromotor rust een resultaats-
verbintenis. De aansprakelijkheid die hier uit voortvloeit, wordt in een derde deel 
onderzocht, samen met de aansprakelijkheid na oplevering en deze in het kader van 
de wet Breyne. Tenslotte hebben de auteurs terecht aandacht voor de mogelijkheid 
van de klant om, naast de bouwpromoter, de aannemer en architect rechtstreeks 
aan te spreken. Opnieuw blijkt dat de kwalificatie van de overeenkomst van door-
slaggevend belang is. 
P. Brulez, assistent aan het instituut contractenrecht KULeuven, maakt de lezer in 
de derde en laatste bijdrage wegwijs in de “knelpunten architectenovereenkomst”. 
Op overzichtelijke wijze behandelt de auteur de kwalificatie, de onderhande-
lingsfase, de inhoud en de beëindiging van de architectenovereenkomst. Zowel 
wetgeving, met in hoofdzaak deze inzake onrechtmatige bedingen, rechtspraak, 
deontologie als de adviezen van de Commissie Onrechtmatige Bedingen, komen 
uitgebreid aan bod. In 31 knelpunten worden evenveel praktische vragen beant-
woord waaronder problemen die typisch zijn voor architectenovereenkomsten, 
zoals het al dan niet vergoedbaar karakter van adviezen in de precontractuele fase, 
standaardcontracten, de berekening van het ereloon, de intensiteit van de controle, 
auteursrechten op plannen. De antwoorden zijn kort, duidelijk en telkens gestaafd 
met één of meerdere verwijzingen. De auteur verwerkt doorheen de tekst tal van 
tips om toekomstige discussies te vermijden. Deze bijdrage bevat geen uitgespon-
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nen juridische overwegingen maar biedt een praktische leidraad bij het sluiten van 
een architectenovereenkomst.

Mieke DeWitte

VARIA

WirtgeN, A. en JuDo, F. (ed.), Voorafname op vriendschap. Vrienden schrijven 
voor Dirk Lindemans bij zijn 60e verjaardag, Brugge, die Keure, 2010, 296 p.,  
€ 110,00 (A. Coppens)

Dit gelegenheidsboek bevat zeventien opstellen, speciaal samengesteld voor Dirk 
Lindemans naar aanleiding van zijn 60e verjaardag. De gevierde is advocaat te Brus-
sel, verbonden aan het kantoor Liedekerke, gewezen stafhouder, oprichter van het 
Genootschap Advocaten Publiekrecht, maar bovenal onvermoeibare publicist, in 
zowel de taalkundige als de juridische betekenis van het woord.
De artikelen werden thematisch gerubriceerd in vier onderdelen, meteen ook de 
rechtstakken waarvoor mr. Lindemans altijd een bijzondere belangstelling aan de 
dag heeft gelegd: het administratief recht sensu lato, ruimtelijke ordening en steden-
bouw, het procesrecht, de deontologie van de juridische beroepen.
Volgende onderwerpen komen aan bod in de bijdragen in het domein van het al-
gemeen bestuursrecht: knelpunten bij het bepalen van de verjaringstermijn in 
ambtelijke tuchtzaken (I. Opdebeek), de communautaire invulling van het begrip 
“taken van algemeen belang” die voor overheidsovereenkomten een afwijking van 
de vrijemarktregels wettigen (K. Wauters), de groene huur (J.D. Joos), de nieuwig-
heden — en vooral de pijnpunten — in de procesregeling voor de Raad van State na 
de wetswijziging van 15 september 2006 (A. Wirtgen en B. Van Herreweghe), tot 
slot de moeilijke toegankelijkheid voor de eigenaar tot de vergelijkingspunten bij de 
waardebepaling van een onteigend goed (J. Ghysels en R. Palmans).
Vier studies horen thuis in het ruimtelijk ordeningsrecht. Met Thomas Eyskens 
maken we kennis met de stedenbouwkundige melding, een nieuwe rechtsfiguur in 
de VCRO. Met uitzondering van de zorgwoning, waarvoor een decretale meldings-
plicht bestaat, wordt het gros van de meldingsplichtige handelingen vastgesteld bij 
reglementair besluit. De auteur meent terecht dat de criteria om deze verrichtingen 
te onderscheiden van de handelingen die aan geen vergunning onderworpen zijn om-
dat zij een tijdelijk of occasioneel karakter hebben of een geringe ruimtelijk impact 
(Vrijstellingenbesluit 16 juli 2010), niet altijd even objectief en pertinent zullen zijn.
Filip De Preter bespreekt de uiteenlopende handelingen waarvoor de VCRO een ste-
denbouwkundige vergunning vereist. De wettelijke omschrijving werd de voorbije 
decennia steeds meer uitgewerkt en verfijnd, niet alleen om lacunes uit te sluiten, 
maar ook omdat inbreuken op het niet naleven van de vergunningsplicht strafrechte-
lijk beteugeld worden en strafbepalingen nauwkeurig moeten worden geformuleerd 
om te voldoen aan het lex certa-beginsel.
In de regelgeving van het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt een 
grotere plaats ingeruimd voor het openbaar onderzoek dan in Vlaanderen het geval 
is. Dergelijk onderzoek is een voorbereidende handeling en kan niet rechtstreeks 
bestreden worden voor de Raad van State. France Delobbe, bedrijfsjuriste bij Co-
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finimmo, benadrukt dat onregelmatigheden enkel tot de nietigheid van de daarop-
volgende beslissing zullen leiden wanneer het openbaar onderzoek daardoor zijn 
relevantie verloren heeft.
Prof. Lust overloopt enkele aandachtspunten i.v.m. de sinds 1 september 2009 inge-
stelde Raad voor Vergunningsbetwistingen. Inzonderheid betreurt zij de gebrekkige 
procedureregeling. Dat de Raad deze overeenkomstig artikel 4.8.9, derde lid VCRO 
verder kan uitwerken in zijn reglement van orde, is een vorm van rechtstreekse dele-
gatie door de Vlaamse decreetgever die afbreuk doet aan artikel 20 BWHI en alleen 
maar rechtsonzekerheid zal genereren. Ook heeft zij vragen bij de injunctiebevoegd-
heid van de Raad, waardoor zijn rechtsmacht op gespannen voet komt te staan met 
de in artikel 144-145 GW vastgelegde bevoegdheidsnormen.
De bijdragen in de sector van het gerechtelijk recht zijn bijzonder gevarieerd. 
Lindemans junior bespreekt het in artikel 1369bis/1, § 4, lid 2 Ger. W. voorziene 
recht voor de geviseerde partij om in raadkamer te worden gehoord bij beslagpro-
cedures inzake namaak. Om te vermijden dat de rechtbankvoorzitters zich syste-
matisch moeten wraken omdat ze reeds op de hoogte zijn van het geschil, nog voor 
een eenzijdig verzoekschrift tot beslag inzake namaak is ingediend, stelt de auteur 
een opmerkelijke modus operandi voor. Naast het eigenlijke verzoek om te worden 
gehoord, dat in een gesloten omslag wordt bewaard en pas geopend wordt nadat de 
voorzitter effectief kennis heeft genomen van het verwachte beslag inzake namaak, 
dient de belanghebbende op de griffie een begeleidende brief in met enkel de strikt 
noodzakelijke gegevens. Deze informatie wordt dan opgeslagen in een gemakkelijk 
te consulteren gegevensbestand.
De Brusselse advocaat Hofströssler behandelt de hervorming van het deskundigen-
onderzoek door de wet van 15 mei 2007, alsook de reparaties die bij wet van 30 
van december 2009 werden aangebracht. In fine pleit hij voor een gestructureerde 
kwaliteitsbewaking van de gerechtsdeskundigen door de instelling van een onafhan-
kelijk instituut dat toeziet op hun vorming en deontologie.
Staatsraad Brewaeys peilt naar de grenzen van de rechterlijke tussenkomst in pers-
zaken. Het Hof van Cassatie erkent in bepaalde omstandigheden de grondwettig-
heid van een verspreidingsverbod door de kort gedingrechter. In geval van absolute 
noodzakelijkheid kan de maatregel zelfs via eenzijdig verzoekschrift worden afge-
dwongen. Steeds opnieuw moeten de betrokken belangen en vrijheden zorgvuldig 
worden afgewogen en alleen bij een flagrante en manifest krenkende schending van 
de rechten van een derde, kan preventief de (verdere) openbaarmaking van een pu-
blicatie worden verhinderd.
Prof. Lemmens doet het verhaal van Carmen Micallef, de huisvrouw uit Malta die 
haar was boven het tuintje van de buurman hing te drogen. Na een aanslepende 
procedureslag zou deze banale burentwist uitmonden in een staatszaak en voor het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens zelfs de aanleiding zijn om zijn recht-
spraak m.b.t. de toepasselijkheid van de waarborgen van een eerlijk proces in kort 
gedingzaken grondig bij te sturen (EHRM 15 oktober 2009, nr. 17056/06, RW 2011-
12, 1691).
De twee laatste artikelen kunnen ondergebracht worden bij de professionele plichten-
leer. Terwijl de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies Edgar Boydens een over-
zicht geeft van de uiteenlopende onverenigbaarheden met het beroep van advocaat, 
grijpt Frank Judo de geleidelijke afbouw van de toegangsvereisten voor de Raad van 
State aan om zich af te vragen of een specifieke balie bij het hoogste administratieve 
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rechtscollege geen waardevol alternatief zou zijn teneinde de groeiende behoefte 
naar gelijkheid te verzoenen met de acute nood aan specialisatie.
Een van de auteurs omschrijft Dirk Lindemans als “een mijlpaal in de rechtswe-
tenschap en het balieleven”. Een meer passende huldeblijk dan het gerecenseerde 
vriendenboek kon de jarige, zelf een gedreven wetenschappelijke netwerker, zich 
niet toewensen.

AlAiN CoppeNs

RECHTSGESCHIEDENIS

De ruyssCher D., Westers recht in ontwikkeling: privaat- en publiekrecht van 
Rome tot vandaag, Mechelen, Kluwer, 2011, 564 p. € 85 (M. Traest)

Voor mij ligt het in 2011 gepubliceerde boek van Dave De ruysscher over Westers 
recht in ontwikkeling: privaat- en publiekrecht van Rome tot vandaag. De auteur 
is docent rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en dit blijkt ook uit 
het besproken boek, doch zonder dat dit betekent dat het boek buiten het onderwijs 
niet waardevol zou zijn. Wel integendeel, voor iedere jurist met enige belangstel-
ling voor rechtsgeschiedenis — hetgeen men eigenlijk van iedere jurist zou mogen 
verwachten — biedt het boek een schat aan informatie en vormt het lezenswaar-
dige lectuur. Het handboek beoogt immers een onderzoek van de geschiedenis 
van het interne recht tot heden, maar wil ook oog hebben voor de wisselwerking 
tussen verschillende juridische tradities. De geografische invalshoek is daarbij niet 
beperkt tot ons land maar ook de globale Europese dimensie komt aan bod. Het 
Amerikaanse rechtssysteem net zoals de joodse, hindoeïstische en islamitische 
rechtstraditie komen slechts kort aan bod. 
Het boek zelf bevat vijf delen. Een eerste deel behandelt bronnen en instellingen 
van oud recht; het gaat om externe rechtsgeschiedenis die de omstandigheden be-
schrijft waarin recht tot stand komt en een overzicht biedt van de instellingen en 
vormen van regels (zie randnr. 10). In dat deel komen aspecten van publiekrecht 
aan bod. Na een blik op onder meer de plaats van de rechtsgeschiedenis in het 
rechtenonderwijs en de rechtshistorische methoden, wordt kort aandacht besteed 
aan het niet-schriftelijk recht en religieus geïnspireerd schriftelijk recht (hindoe-
recht, joods recht en islamitisch recht) waarna het meer ‘klassieke’ rechtshistori-
sche verhaal aan bod komt vanaf het begin van het Romeinse recht over het Ger-
maans, Merovingische en Karolingische recht tot het Ius Commune en verder het 
Vernunftrecht, de revolutie en de daarop volgende codificaties. Ook hedendaagse 
en toekomstige evoluties komen daarbij aan bod. De overige vier delen van het 
boek betreffen achtereenvolgens het personen — en familierecht, het zakenrecht, 
het erfrecht en huwelijksvermogensrecht en het verbintenissenrecht. Die delen 
betreffen de inwendige rechtsgeschiedenis van privaatrechtelijke regels. Op deze 
wijze lijkt ons de gevolgde aanpak bijzonder praktisch te zijn voor de lezer die 
met betrekking tot een bepaald, specifiek thema, snel rechtshistorische informatie 
verlangt, bv. over de interest bij lening (p. 491), de rechtspersoon (p. 243 e.v.) of 
over zakelijke zekerheden (p. 363 e.v.). Het trefwoord- en zakenregister achteraan 
het boek draagt daar overigens ook toe bij. Voor het onderwijs — waarvoor het 
handboek ook wordt gebruikt — bijzonder nuttig, is de verklarende woordenlijst 
achteraan het werk en de lijst van items die dienen te worden onthouden. Een blik 
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op dit laatste is ongetwijfeld verhelderend om de kernboodschap van de auteur te 
achterhalen. 
De auteur wil uitdrukkelijk het geldende privaatrecht betrekken in het rechtshis-
torische verhaal en beoogt aldus een functionele aanpak: daarom wordt terecht 
minder aandacht besteed aan rechtsfiguren die een louter historische doch geen 
hedendaags belang meer vertonen (zie randnr. 9). Zo wordt ook regelmatig voor 
verschillende onderwerpen gefocust op verschillen tussen het huidige en het vroe-
gere, voornamelijk Romeinse recht (zie bv. inzake delicten (p. 505), betreffende 
zakenrecht (p. 295) of zakelijke zekerheden (p. 363). Die aanpak is ongetwijfeld 
lonend voor beginnende rechtenstudenten die met rechtsgeschiedenis kennisma-
ken maar biedt ook een meerwaarde voor afgestudeerde juristen, niet omwille van 
de praktische relevantie ervan voor de rechtspracticus doch wel omwille van de 
verhelderende waarde die de rechtsgeschiedenis heeft. En precies daarom verdient 
dit boek van iedere jurist aandacht, zeker in een tijd waarin aandacht voor geschie-
denis in ons onderwijs onder druk komt te staan.

MiChAel trAest

Corpus iuris civilis, Tekst en vertaling, X, Novellen 1-50, vertaald door spruit, 
J.e., VAN boChoVe, th.e., Forrez, r. en teVel, J.M.; XI, Novellen 51-114,  
vertaald door spruit, J.e., Forrez, r. en WAsziNk, J.h. ; XII, Novellen 115-168, 
vertaald door spruit, J.e., Forrez, r., lokiN, J.h.A., pool-VeNhuizeN, F. en VAN 
Der WAl, N., Amsterdam, University Press, 2011, LXXIV + 535 p.; IX + 426 p.; IX 
+ 490 p. (L. Waelkens)

Op 15 november 2011 ontving Minister van Justitie Opstelten in Utrecht deze drie 
volumes van de Nederlandstalige Novellen aangeboden, de laatste delen van het 
magistrale vertaalproject van de Romeinsrechtelijke bronnen door J.E. Spruit. 
Spruit vertaalde tussen 1991 en 2011 eerst de pre-Justiniaanse bronnen van het 
Romeinse recht en vervolgens de volledige Berlijnse standaardeditie van het 
Corpus iuris civilis van Mommsen, Krüger, Schöll en Kroll. Dat reusachtig pro-
ject werd in die twintig jaar secuur, planmatig en energiek bestuurd en kan als 
voorbeeld gelden voor zuinig en doelgericht aanwenden van onderzoeksmiddelen. 
De twaalf volumes van Spruits Corpus iuris, Tekst en vertaling tellen uiteindelijk 
achtduizend bladzijden. Daar steekt meer inspanning in dan in de eigenlijke editie 
van Mommsen cum suis, want die ging voort op vorige uitgaven van het Corpus 
iuris, terwijl hier, met uitzondering van enkele klassieke fragmenten die al voor 
het onderwijs vertaald waren, alle Latijnse en Griekse teksten voor het eerst in het 
Nederlands omgezet werden. Spruit is niet alleen jurist en rechtshistoricus, hij is 
ook kunstenaar. Meer dan de helft van zijn publicaties zijn muziekrecensies en in 
zijn werkkamer staan schrijftafel en piano beide centraal. Hij is ook een begaafd 
letterkunstenaar en tekent in deze twaalf volumes voor een heerlijk lezende tekst 
in literair Nederlands. Als romanist heeft hij voor elk onderdeel van dit werk sa-
menwerking gezocht met collega’s die mee instonden voor de juridische precisie 
van de vertaling. Het resultaat is wonderbaar. De kwaliteit van de vertaling en de 
leesbaarheid van het Nederlandse Corpus iuris overtreffen alle andere vertalingen 
van Romeinsrechtelijke teksten die ooit in moderne talen verschenen zijn.
In deze laatste delen X-XII worden dus de Novellen van Justinianus vertaald, zoals 
ze in 1895 uitgegeven waren door Schöll en Kroll in het derde volume van de 

155399_00_BOEKBESPREKING.indd   1100 07-11-2012   11:25:03



TPR 2012 1101

Berlijnse standaardeditie van het Corpus iuris. Op elke bladzijde staat in de linker 
kolom de Griekse tekst en rechts de Nederlandse vertaling. Onderaan, over de volle 
bladspiegel, werd de Latijnse vertaling overgenomen die Schöll en Kroll in hun 
editie uitgewerkt hebben. De Novellen waren tevoren ook vertaald in het Frans, 
Italiaans, Duits, Spaans en het Engels. Die vertalingen gingen meestal uit van de 
oude Latijnse vertaling van de Novellen en niet van de oorspronkelijke Griekse. 
Spruit heeft zich voor deze Griekse rechtsteksten vooral laten bijstaan door R. 
Forrez, classicus en jurist van de VUB. 
De Digesten, de Codex en de Instituten van Justinianus waren korte, gebalde tek-
sten, veelal epitome (zoals wij die nog kennen als kopregels van uitgegeven ar-
resten). De Novellen zijn langere teksten. In deze editie beslaan tekst en vertaling 
ervan gemiddeld negen bladzijden. Daar kon je bijgevolg studenten nooit zomaar 
naar verwijzen, ook niet in de middeleeuwen of in de nieuwe tijden, en de meest 
rechtshistorici kregen nooit de tijd om de Novellen zelf door te nemen. De lectuur 
ervan bleef altijd moeilijk. Sinds de middeleeuwen kende men de korte inhoud van 
de Novellen uit het Epitome Juliani, maar dat werk stamde niet van Justinianus. 
Er bestond de Latijnse versie van het Authenticum. Dat was grotendeels een kata 
podas-vertaling van een Griekse tekst: een woordelijke vertaling die tussen de 
regels van een Grieks handschrift gevonden werd, en apart overgeschreven on-
geveer onbegrijpelijk was. De Novellen waren dus wel bekend, maar werden niet 
onderwezen. Ze hebben nochtans een eigen karakter. Justinianus, in de middeleeu-
wen en de nieuwe tijden zowat de patroonheilige van het recht, toont er zijn ware 
gelaat van despoot in. In het Romeinse keizerrijk was alle recht rechtspraak. In alle 
conflicten met rechters en ambtenaren kon beroep aangetekend worden tot in de 
praetorische prefectuur of tot in de keizerlijke kanselarij en dier uitspraken werden 
door de lagere instanties en door de juristen als precedenten gebruikt. Justinianus 
greep daarentegen zelf in in het recht, zonder te wachten tot een conflict voorge-
legd werd. De ongeletterde militair wachtte het oordeel van zijn hoogste rechters 
niet af, maar vaardigde reglementen uit op allerlei domeinen, van staatsinrichting 
tot strafrecht en privaatrecht, van de rechtsgang tot in de sociale werken van de 
kerken. Hij vestigde dat model in het Oostelijke Rijk. In de nieuwe tijden ging ook 
in het Westen, onder invloed van de immigranten uit Constantinopel, het model 
van de vorst met een centrale administratie het aloude Westerse feodale model 
verdringen. De Novellen, met hun rechtstreeks afgekondigd vorstelijk recht, wer-
den toen ineens een belangrijk boek. In de zestiende eeuw kwam er een degelijke 
uitgave in het Latijn van. Hun invloed woog toen vooral op de hiërarchie van de 
bronnen van het recht. De vorsten gingen zelf ook reglementeren en, zoals Justi-
nanus, de kerkelijke rechtbanken inlijven. Als Hendrik VIII in Engeland in 1517 
het beroep tegen de kerkelijke rechtbanken bij de Privy Council invoerde, volgde 
hij Nov. 123. Overal in Europa werd in die periode de “costumiere” rechtspraak 
van lagere rechtbanken opgevraagd door de vorstelijke raden, ineens hervormd 
vanuit de vorstelijke administratie en gehomologeerd. De Novellen stonden model 
voor de nieuwe manier om aan recht te doen. Tiran Justinianus gaf aan hoe je 
nieuwe wetgeving invoert.
En die Novellen zijn nu plots in het Nederlands te lezen en te bestuderen! “De 
juristen bestuderen in het Corpus iuris van Justinianus grondig de Digesten, de 
Codex en de Instituten, maar besteden veel te weinig aandacht aan de Novellen,” 
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verzuchtte G.G. Archi in 1951.(1) We hebben ons privaatrecht sterk laten beïn-
vloeden door die oudste bronnen en hebben ze kritisch bestudeerd, maar moeten 
wij de hiërarchie der normen niet herzien die ingevoerd werd onder invloed van 
de Novellen? Die vraag van Archi leeft in de wereld van de rechtsgeschiedenis. In 
de zestiende eeuw werd Europa verwoest door de nationalistische vorsten die zich 
Justinianus waanden en alle recht naar zich toe trokken. Van de pax westphalica 
tot de negentiende eeuw werden die vorsten langzaamaan vervangen door volks-
vertegenwoordigingen, die echter net zoals die vorsten met te weinig zin voor recht 
eigen nationalistische regimes gingen opzetten. In de twintigste eeuw is dan die 
tweede — democratische — vernieling van Europa gekomen, die de juristen er 
nu toe leidt de bronnen van het recht weer bij te sturen in de pax europaea. De 
rechtshistorici die meewerken aan dat omvattend project halen niet alleen het oude 
ius commune weer op, maar bestuderen ook de “Verwaltungsgeschichte” en de 
bronnen van het recht. En daarin past de studie van de Novellen, dat oervoorbeeld 
van de brutale aanpak van het recht door politici, dat Europa zo getekend heeft. 
Je vindt er lange teksten over strafrecht, personen- en familierecht, vermogens-
recht, procesrecht, kerkelijk recht en staats- en bestuursrecht. Je wordt er vooral 
geconfronteerd met die totalitaire aanpak van rechtsmateries. Onlangs verscheen 
in Napels een belangrijke studie over de uitwendige geschiedenis van de Novel-
len, die de ontwikkeling en het belang van die rechtsbron voor het Westen scherp 
zet.(2) Met de voorliggende Nederlandse vertaling zijn we weer zoveel verder. 
Traduttore traditore, wordt wel eens uitgeroepen, iedere vertaler legt zijn eigen 
opvattingen in zijn vertaling. Spruit is wel een uitzonderlijke vertaler: dank zij 
zijn studiewerk en de samenwerking die hij opgezet heeft en dank zij de kracht 
van zijn taal, waarin hij alles uitgedrukt krijgt, geeft de vertaling gegarandeerd 
de heersende interpretatie van de tekst weer. Die is bovendien vlot leesbaar voor 
elke jurist, zowel voor wie niet verlangt dieper op de inhoud in te gaan als voor de 
eeuwige scepticus. Bij elke vertwijfeling kan de lezer onmiddellijk in de Latijnse 
en de Griekse tekst duiken. Wie enkel de oorspronkelijke Griekse tekst durft te 
vertrouwen, spaart bij zijn doorworstelen van de tekst nog meer tijd uit dan wie het 
boek enkel in het Nederlands wenst door te nemen. Door dat naast elkaar kunnen 
lezen van de Griekse tekst, de Latijn en de courante interpretatie, kan je alle lagen 
van tekst en interpretatie aanvoelen als nooit tevoren. Het thaumazein daarrond is 
altijd het begin van nieuwe wetenschap.
Wat een prachtig werk en wat een bekroning van J.E. Spruits carrière in het  
Romeinse recht! 
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