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GERECHTELIJK RECHT

J. COLAES, en H. LAMON, Respectvol procederen (Antwerpen: Intersentia 2013),  
108 p., € 30,00

Dit is een boekje naar mijn hart. Sinds jaar en dag houd ik staande dat de 
procesrechtsregelen minder belangrijk zijn dan de attitudes van de actoren 
van Justitie. Wij hoeven geen nieuw Gerechtelijk Wetboek, doch wel een 
gedragscode van deze actoren. 
Dat een van de auteurs mijn goede oud-studente is, draagt natuurlijk bij tot 
mijn waardering voor deze publicatie.
Afgezien van de m.i. betwistbare vergelijking met het personeel van de 
huisvuildienst, gaan de auteurs uit van de verruwing en normvervaging in 
onze huidige samenleving. En deze beide evoluties karakteriseren ook de 
actoren van Justitie.
Ik heb nooit voor een rechter gepleit zonder eerst een confrater te hebben 
verzocht mij even voor te stellen, hoewel vele magistraten oud-studen-
ten (Gent of Antwerpen) zijn. Deze hoffelijkheidsregel wordt nog amper 
toegepast.
En ook van de normvervaging zijn er vele voorbeelden. Niettegenstaande 
de ongeschreven regel dat een advocaat op zijn woord geloofd moet worden, 
was er onlangs een voorlopig bewindvoerder die mijn mandaat van advo-
caat betwistte!
Zelf genoot ik ooit het voorrecht om als raadsheer geassumeerd te worden 
op vrijwillige basis in het Hof van Beroep. Na één maand vertelde ik aan 
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mijn oudste compagnon: “Zo onze kantoorgenoten aldus optreden voor een 
rechtscollege zoals de meeste advocaten verschenen voor het hof, verlaat ik 
mijn kantoor.”
En na een kritische benadering van de maatschappelijke evolutie in de 
justitiële wereld gaan de auteurs op zoek naar oplossingen, die zij vinden 
deels in de deontologie en deels in een holistische herschikking van de 
deontologie.
Terecht verwijten de auteurs dat de deontologie nog al te zeer negatief is 
(tuchtrechtelijk) en pleiten zij dan ook voor een positieve benadering.
Tenslotte zou een holistische benadering, waarbij de rechtszoekende cen-
traal wordt geplaatst en er een permanente dialoog tussen de onderschei-
dene actoren wordt gevoerd, tot nieuwe en verfijnde inzichten leiden.
Ik kan mijn waardering van dit sprankelend werkje niet beter verwoorden 
dan met de verklaring dat ik na 62 jaar balie veel heb opgestoken vooral 
met frisse denkbeelden, die werden geschraagd door recente literatuur. Een 
boekje dat ik als een “livre de chevet” zou willen aanbevelen aan elke ad-
vocaat en magistraat.

MARCEL STORME

F. MULLER, La Cour de cassation belge à l’aune des rapports entre pouvoirs  
(Brugge: la Charte 2011), XIV + 492 p., € 69,00

In de eerste jaren van de 20ste eeuw had de jurisdictionele bescherming van 
de burger tegen onregelmatig overheidsoptreden een behoorlijk dieptepunt 
bereikt. In arresten van 13 december 1911 en 30 maart 1912 kwam het hof 
van beroep te Brussel tot de bevinding dat het bestuur niet aansprakelijk 
kon worden gesteld voor de dood van een man die getroffen werd door 
een kanonschot ter gelegenheid van een vaderlandslievende plechtigheid 
en een meisje dat omkwam bij een door de stad Leuven georganiseerd 
vuurwerk. Deze rechtspraak, die in de publieke opinie grote opschudding 
veroorzaakte, strookte evenwel met de toen gangbare publiekrechtelijke 
aansprakelijkheidsleer waardoor het gedurende de 19de eeuw onmogelijk 
was de overheid als drager van de openbare macht te horen veroordelen 
wegens foutief aan de burgers veroorzaakte schade.
De Grondwet van 7 februari 1831 had de bevoegdheid van de burgerlijke 
hoven en rechtbanken nochtans ruim omschreven en bepaalde dat zij de 
rechters van het gemeen recht waren, ook voor geschillen van bestuur 
waarin subjectieve rechten het voorwerp van de betwisting vormden.
Op 5 november 1920 maakte het Hof van Cassatie in het befaamde Fland-
ria-arrest een einde aan zoveel bestuurlijke immuniteit en besliste dat een 
overheidsinstantie, die in strijd met de wet een burgerlijk recht schond, een 
wederrechtelijke en foutieve daad pleegde die aanleiding kon geven tot 
schadevergoeding.
Hoe is het zover kunnen komen en waarom heeft het Hof van Cassatie zich 
gedurende tachtig jaar terughoudend opgesteld door aansprakelijkheidsvor-
deringen tegen een openbaar bestuur stelselmatig af te wijzen? De vraag 
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klemt des te meer omdat heel wat magistraten van het Hof van Cassatie 
als lid van het Nationaal Congres (ik denk aan eerste voorzitter Etienne 
de Gerlache, kamervoorzitter Pierre Van Meenen en procureur-generaal 
Mathieu Leclercq) het overwicht van de rechterlijke macht hadden helpen 
vormgeven. 
In deze opmerkelijke en inmiddels door de Académie royale de Belgique 
bekroonde doctoraatsthesis geeft Françoise Muller, ten tijde van haar on-
derzoek als rechtshistorica verbonden aan de UCL, een indringende kijk op 
het reilen en zeilen van ons hoogste rechtscollege vanaf de Belgische onaf-
hankelijkheid tot 1936, het jaar waarin het parlement het grote debat over 
de instelling van de Raad van State aanvatte met de behandeling van twee 
tegenstrijdige projecten: het wetsvoorstel Carton de Wiart dat de oprichting 
van een daadwerkelijk administratief gerechtshof beoogde en het ontwerp 
Rolin (ingediend door de regering) dat de Raad enkel een consultatieve rol 
wilde toebedelen.
Mevr. Muller publiceerde eerder al enkele bijdragen over de historische 
ontwikkeling van het Hof van Cassatie en inzonderheid de bestuurlijke ge-
schillenregeling in ons land in het Journal des Tribunaux (JT 2006, 730 en 
749; JT 2007, 822), alsook een biografische schets van Henri Velge, een van 
de voornaamste founding fathers van de Raad van State die bij regentsbe-
sluit van 17 november 1947 tot allereerste eerste voorzitter werd benoemd 
(BTNG 2007, 143; zie ook JT 2013, 613).
Alvorens de bevindingen van haar onderzoek uit te werken, brengt de au-
teur een latent misverstand nopens de aard en de oorsprong van het Hof 
van Cassatie in herinnering. Lange tijd waren vooraanstaande juristen van 
oordeel dat het Hof geen deel uitmaakte van de rechterlijke macht, maar een 
toezichthouder van de wetgevende macht was die uitsluitend in het belang 
van de wet de in laatste aanleg gewezen gerechtelijke beslissingen censu-
reerde. Pas vanaf 1950 en na overtuigende tussenkomsten van Henri Rolin 
en procureur-generaal Cornil wordt de plaats van het Hof van Cassatie aan 
de top van de gerechtelijke piramide niet langer betwist. 
De vraag of het Hof schatplichtig is aan de Conseil des parties, het orgaan 
waarmee de absolutistische koningen controle uitoefenden op de rechtspraak 
die zij aan de gerechtshoven hadden gedelegeerd, of als een novum voor het 
eerst naar aanleiding van de Franse Revolutie is ingesteld (de Tribunal de 
cassation, opgericht bij decreet van 27 november-1 december 1790), blijft 
tot op vandaag onbeslecht.
In het eerste boekdeel beschrijft de auteur de evoluties in de rechterlijke 
organisatie van 1831 tot 1914. Een aantal beginselen, zoals het feit dat de 
rechterlijke macht rechtstreeks van de Natie uitgaat, het statuut van de ma-
gistraten met de benoeming van de rechters voor het leven, de regeling 
van de bevoegdheden en de toewijzing van de attributieconflicten, zijn in 
de Grondwet zelf ingeschreven. De onverenigbaarheden en het wetgevend 
kort geding, dat in 1865 is afgeschaft, werden geregeld door de (overigens 
zeer onvolledige) wet van 4 augustus 1832 op de rechterlijke organisatie. 
De haast waarmee die wet werd goedgekeurd valt niet alleen te verklaren 
door de dringende noodzaak om in een Hof van Cassatie en een beroepshof 
te Gent te voorzien, maar ook omdat zij voor de toenmalige politiek het ge-
droomde moment vormde om bijna 400 rechters te benoemen. Niet toevallig 
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zal aan de wet van 1832 later het weinig benijdenswaardige epitheton van 
“acte de fondation des nominations politiques de la magistrature” kleven 
(D. HEIRBAUT, “Het ‘civiel’ beleid van onze ministers van Justitie van 1830 
tot heden: een grote onbekende”, in D. Heirbaut, X. Rousseaux en K. Velle 
(red.), Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot 
heden, Brugge, die Keure, 2004, (35), 50).
Bestond er grote eensgezindheid bij de Belgische revolutionairen om komaf 
te maken met de Nederlandse rechtsstructuur (hoewel zij nog niet in wer-
king was getreden werd de organieke wet van 18 april 1827 door het Voorlo-
pig bewindsbesluit van 14 januari 1831 geschorst), de modernisering van de 
rechtspleging in ons land zou niet van een leien dakje lopen en pas met de 
invoering van het Gerechtelijk Wetboek op 10 oktober 1967 haar definitief 
beslag krijgen. Al die tijd zouden de sleur en slenter van de Napoleontische 
procedure – die zelf grotendeels berustte op een Franse ordonnantie uit 
1667 – bijna onveranderd blijven gelden. Van de in artikel 139, 6° van de 
Grondwet van 7 februari 1831 vooropgestelde codificatie kwamen enkele 
afgezwakte versies tot stand: de wet van 25 juli 1867 die de opruststelling 
van magistraten van een bepaalde leeftijd regelde en de wet van 18 juni 1869 
op de rechterlijke inrichting met voornamelijk technische bepalingen (deze 
laatste verving meteen ook de wet van 1832). Ieder voorstel om justitie te 
professionaliseren werd kordaat van de hand gewezen, niet in het minst het 
amendement van het Antwerpse kamerlid de Laet om in Vlaanderen alleen 
nog rechters te benoemen die vertrouwd waren met de Nederlandse taal.
In het tweede deel wordt gezocht naar de maatschappelijke factoren die 
bij de aanwerving en bevordering van magistraten bij het Hof van Cas-
satie tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog een rol speelden. 
De wettelijke vereisten om voor een benoeming in aanmerking te komen, 
waren beperkt en hielden verband met leeftijd, diploma en anciënniteit. 
Dat andere invloeden (naast competentie) van belang waren, blijkt o.m. 
uit het feit dat enkele parlementsleden weigerden de wet van 12 september 
1913 – waarover nochtans ruime consensus bestond – goed te keuren uit 
protest tegen de ontwikkeling van een klassenjustitie. Persoonlijk fortuin, 
familierelaties, politieke voorkeur, zelfs het uiterlijk van de gegadigde (zo 
schrijft de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel in 1857 aan 
de minister van justitie over een kandidaat: “il est fâcheux que quoique 
touchant à la trentaine (il) ait un physique si peu en harmonie avec la 
gravité qu’exigent les fonctions de la magistrature” wogen zwaar door in 
de mysterieuze alchemie van de benoemingsprocedures en werden geventi-
leerd via elitaire netwerken, aanbevelingsbrieven en beleefdheidsbezoeken. 
De auteur citeert uit de onuitgegeven autobiografie van de Limburger Louis 
Crahay, raadsheer in het Hof van Cassatie van 1888 tot 1904, waarvan een 
derde (nagenoeg 30 dicht bedrukte bladzijden!) bestaat uit de opsomming 
van zijn verwantschappen in de magistratuur. Ook de familie de le Court 
vormde een heuse dynastie binnen het Belgische justitiekorps.
Overeenkomstig het toen geldende artikel 99 Gw. werden de kandidaten 
voor een ambt van raadsheer in het Hof van Cassatie voorgedragen door de 
Senaat en het Hof van Cassatie zelf. Tot 1887 selecteerde de Koning altijd 
de eerste kandidaat van het Hof zodat de benoemingen de facto neerkwa-
men op coöptatie. Het Hof respecteerde daarbij zorgvuldig het geografisch 
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evenwicht tussen de rechtsgebieden van de drie hoven van beroep. Deze 
bezorgdheid om in zijn schoot de nationale eenheid te belichamen zou 
het gezag van het Hof, dat als opdracht had door uniforme interpretatie 
de rechtseenheid en rechtszekerheid te bevorderen, ten goede komen. De 
jarenlange conflicten binnen het Gentse beroepshof tussen parket-generaal 
en zetel bemoeilijkten de recrutering vanuit dit ressort. Pas vanaf 1890 
traden “echte” Vlamingen tot het Hof van Cassatie toe. Daarnaast zou het 
geringe begrip van de hoogste rechtsinstanties voor het gebruik van het 
Nederlands in rechtszaken – in zijn conclusie voor Cass. 12 mei 1873 (Pas. 
I, 180) meende procureur-generaal Mesdach de ter Kiele dat advocaten, die 
in een onverstaanbaar dialect (“un idiome inintelligible”) wilden pleiten, 
de elementaire hoffelijkheidsregels miskenden (“(contraire) aux règles de 
l’urbanité”) – de politisering van de benoemingen in de hand werken.
De laatste overblijvende oligarchische trekjes van het Hof, m.b. de verkie-
zing van de korpsoversten door zijn leden aan de hand van een strikte an-
ciënniteitsregel, werden met de Octopushervorming van 1998 opgeruimd.
Komt dan het derde en laatste deel waarin Françoise Muller nagaat hoe het 
Hof van Cassatie er na een lange periode van automutilatie (term ontleend 
aan prof. Van Compernolle) op 5 november 1920 toe gekomen is onrecht-
matig bestuursoptreden te vitiëren en de kiemen te leggen van een systeem 
van beslechting van bestuursgeschillen dat een kwarteeuw later zal uitmon-
den in de oprichting van de Raad van State. 
Tot 1840 werden administratieve overheden steevast aansprakelijk gesteld 
voor inbreuken op burgerlijke rechten. Het Hof weigerde elke medewerking 
bij het toepassen van een onwettige beslissing in een geding dat op een 
ander grond bij hem aanhangig was gemaakt (incidentele wettigheidstoets 
op grond van (oud) artikel 107 Gw.). De auteur zoekt het “verraad aan de 
Grondwet”, dat voor het eerst in twee mijlpaalarresten van 24 april en 25 
juni 1840 werd verwoord, niet zozeer in de invloed van de Franse rechtsthe-
orie en -praktijk, inzonderheid de geschriften van Henrion de Pansey, maar 
wel in de geleidelijke consolidatie van het onafhankelijke België die de te-
loorgang van het politieke Unionisme inluidde. De buitenlandse bedreiging 
hield op, de Oranje-dynastie verzaakte in 1839 definitief aan elke territoria-
le aanspraak, de binnenlandse partijpolitieke tegenstellingen staken de kop 
op. Op 18 april 1840 trad het eerste homogeen liberale kabinet-Lebeau aan. 
De aan niemand verantwoording verschuldigde rechterlijke macht wilde 
zich niet compromitteren met deze strijd en haar terughoudendheid was 
een uiting van onpartijdigheid en (finaal) van zelfbehoud. Om de naleving 
van het wettigheidsbeginsel te verzekeren, had de grondwetgever van 1831 
in artikel 108, lid 2, 5°, een administratieve toezichtregeling ontworpen en 
de regel van de ministeriële verantwoordelijkheid ingevoerd. De hoven en 
rechtbanken hadden niet het recht de uitvoerende macht onder hun voog-
dij te plaatsen, daarmee pleegden zij een inbreuk op het principe van de 
machtenscheiding. Enkel het parlement was bevoegd om de werking van 
het bestuursapparaat te controleren. De rechtspraak maakte daarom een 
onderscheid tussen de overheid handelend als publieke rechtspersoon en 
de overheid handelend als particulier, een dualiteit van de staat die de He-
negouwse provinciegouverneur Damoiseaux in 1912 nog zou omschrijven 
als een “roc dans lequel il est impossible de faire brèche”. Overheidsinstel-
lingen konden enkel voor “privaatrechtelijke bestuursdaden” aansprakelijk 
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worden gesteld. Hun imperiumbeslissingen daarentegen waren onaantast-
baar. Onder geen beding mochten de rechters de werking van de openbare 
diensten belemmeren. 
Vanaf het einde van de 19de eeuw nam zowel bij politici als in de schoot 
van de magistratuur en de balie het verzet tegen dit recurrente onrecht toe. 
Velen spiegelden zich aan het Franse model, waarin de Conseil d’Etat sinds 
de wet van 24 mei 1872 het sluitstuk van een autonome administratieve 
rechtsorde vormde. Anderen zagen meer heil in een gerechtelijke oplossing 
waarbij een wet de criteria zou vastleggen waaruit de burgerlijke rechter 
dan zou putten om een bestuur aansprakelijk te stellen (consolidering 
door de wetgever van belangen in subjectieve rechten). Nog voor de Eerste 
Wereldoorlog richtte justitieminister Henri Carton de Wiart eind 1911 een 
permanente Raad van wetgeving op. Deze Raad waakte over de legistieke 
kwaliteit van de regelgeving en kan beschouwd worden als de directe voor-
loper van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Bij de op de oor-
log volgende grondwetsherziening zag de op 16 november 1919 verkozen 
constituante evenwel af van de in het vooruitzicht gestelde oprichting van 
een administratief gerechtshof. Met zijn uitspraak van 5 november 1920 
had het Hof van Cassatie immers de acute leemte in de rechtsbescherming 
tegen onrechtmatig overheidshandelen aangevuld, meer nog de instelling 
van een bestuurlijk rechtscollege overbodig gemaakt. Tegelijk mikte de 
regering onder impuls van zijn eerste minister Carton de Wiart en diens ka-
binetschef Henri Velge hoger en ambieerde zij de mogelijkheid om zoals in 
Frankrijk beslissingen van organen van het actief bestuur wegens machts-
overschrijding aan een objectief vernietigingsberoep te onderwerpen. De 
parlementaire geesten waren daar in 1921 duidelijk niet rijp voor en tijdens 
de debatten in Kamer en Senaat bleek zelfs dat de invoering van dergelijk 
beroep bij gewone wet kon worden geregeld. De volgende jaren zou vooral 
de academische wereld de weg naar deze hervorming effenen. Hoogtepun-
ten daarin zijn de publicatie in 1930 van het boek L’institution d’un Conseil 
d’Etat en Belgique van Velge (een echte bestseller), de opeenvolgende wets-
voorstellen van Carton de Wiart, de aanmoedigingen van koning Albert, de 
steun van Louis Wodon die grootmoedig erkende zich in 1920 te hebben 
vergist toen hij iedere buitengerechtelijke optie van de hand wees.
Nooit eerder las ik een boek over de historische ontwikkeling van het 
publiek procesrecht in ons land dat zo exhaustief was als voorliggend 
proefschrift van doctor in de geschiedenis Françoise Muller. Zij toont op 
magistrale wijze aan dat het Hof van Cassatie daarin een leidende rol heeft 
gespeeld, nu eens door de in 1831 opgezette grondwettelijke regeling van de 
rechtsbescherming van de burger tegen bestuurlijk optreden te verlooche-
nen onder het voorwendsel “Regierungssachen sind keine Justizsachen”, 
dan weer door de in de artikelen 92-93 Gw. (thans 144-145) bepaalde 
rechtsmachtverdeling tot in haar uiterste consequentie toe te passen. Ook 
al leidde deze wispelturigheid na de Eerste Wereldoorlog net niet tot de 
overgang naar een jurisdictioneel dualistisch systeem (incl. de overdracht 
van de attributieconflicten naar een nieuw gemengd college), zij verklaart 
alleszins de onvermijdelijke evolutie naar het gehavende (om niet te zeg-
gen chaotische) monisme dat onze huidige tijd kenmerkt waarin sectorale 
bestuurlijke rechtscolleges als paddenstoelen uit de grond rijzen. Met haar 
zorgvuldig opzoekingswerk in archieven en ongepubliceerde documenten 
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heeft de auteur bovendien enkele historische weetjes, curiosa en pareltjes 
van hoogdravende literatuur en juridische spitsvondigheid opgevist die ie-
dere belangstellende urenlang leesplezier zullen bezorgen.
Over vijf jaar zal het Flandria-arrest honderd jaar oud zijn. Ik weet zeker 
dat op alle congressen en colloquia naar haar waardevolle studie, die naast 
een historische en juridische ook een politologische invalshoek bevat, zal 
verwezen worden.

ALAIN COPPENS

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

A.-L. VERBEKE, R. BARBAIX, E. ADRIAENS, E. GOOSSENS en A. VAN DEN 
BROECK (eds.), Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht 2 (Antwerpen: 
Intersentia 2014), 348 p.

De Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht bieden een nieuw concept om 
rechtspraak in de materie toegankelijk en bruikbaar te maken. Evenals het eer-
ste boek (A.-L. VERBEKE, R. BARBAIX, E. GOOSSENS en A. VAN DEN BROECK (eds.), 
Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht 1 (Antwerpen: Intersentia 2014),  
387 p.) brengt dit boek een overzicht van en inzicht in de recente en belang-
wekkende rechtspraak van onze hoogste rechtscolleges (Grondwettelijk 
Hof, Hof van Cassatie en hoven van beroep). Dit tweede deel Rechtspraakfi-
ches bestrijkt de rechtspraak van 2010 tot 2013, zoals gepubliceerd in 2013. 
De boeken kaderen binnen de bedoeling om telkens in het voorjaar een 
boek uit te brengen dat de gepubliceerde rechtspraak van het voorafgaande 
kalenderjaar in kaart brengt. 
Het boek is opgedeeld volgens de drie grote leerstukken van het familiaal 
vermogensrecht: het huwelijksvermogensrecht of het relatievermogens-
recht, het erfrecht en de giften. Het is het resultaat van het ganse team van 
het Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht van de KU 
Leuven. Praktijkassistenten houden op permanente basis de rechtspraak 
bij, terwijl de assistenten Elisabeth Adriaens, Elise Goossens en Ariadne 
Van den Broeck een en ander coördineren. De supervisie komt toe aan de 
professoren Alain-Laurent Verbeke en Renate Barbaix. 
Van elke geselecteerde uitspraak wordt enerzijds een ‘rechtspraakfiche’ en 
anderzijds de tekst van het arrest (met schrapping van een aantal beperkte 
en irrelevante passages) geboden. De rechtspraakfiche bevat een korte in-
houd en situering van de uitspraak in de huidige stand van de rechtsleer 
en de rechtspraak. Elke fiche is opgebouwd volgens eenzelfde vast vier-
ledig stramien: (1) inhoud, (2) situering, (3) specifieke rechtsleer en (4) 
standaardwerken. 
In elke rechtspraakfiche wordt het arrest kort geduid via een trefwoord. 
Kruisverwijzingen van de fiche naar de tekst van het arrest en vice versa 
verhogen het gebruiksgemak. Zij maken van het boek een handig instru-
ment om de rechtspraak vlot en efficiënt door te nemen. 
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De centrale idee is niet om arrest per arrest een grondige commentaar en/of 
kritische analyse te geven. Met de weergave van de arresten beoogt het 
team een meer objectieve, onpartijdige, neutrale duiding en situering. Prak-
tizijnen, inzonderheid de advocaten, de notarissen en de magistraten heb-
ben ook nood aan rustige, niet-tendentieuze informatie. Dit is precies waar 
de Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht voor staan: een bescheiden 
overzicht van recente arresten. De korte inhoud geeft direct aan waarover 
het gaat. De situering in de stand van de rechtsleer en de rechtspraak biedt 
onmiddellijk een zicht op de bredere context. Met de bibliografie van spe-
cifieke rechtsleer over het onderwerp kan de raadpleger dieper gaan. De 
verwijzing naar de standaardwerken, die vele juristen in de materie direct 
bij de hand hebben, maakt het mogelijk om binnen een kort tijdsbestek de 
problematiek te doorgronden. 

SVEN MOSSELMANS

VARIA

J. BERGMANN, Handlexikon der Europäischen Union, 5de uitgave (Nomos: 
Baden-Baden 2015), 1170 p., € 98,00

Ik heb dit woordenboek van meer dan 1100 bladzijden doorbladerd en re-
gelmatig trefwoorden ontdekt die mij een en ander bijbrachten.
Dit lexicon is inderdaad een goudmijn voor al wie met Europa bezig is. Meer 
dan 75 auteurs hebben ongeveer 1000 trefwoorden uitvoerig toegelicht.
Trip, Nafta, Epa, Gurkenkrümmung, … zijn voortaan geen onbekende be-
grippen meer!
De verdragen van Amsterdam, Lissabon, Maastricht en Nice en zovele 
andere passeren de revue. Ook alle belangrijke arresten worden in herin-
nering gebracht.
Er wordt zelfs ingegaan op de pogingen om naar God te refereren (Gottes-
bezug) en Benelux wordt als een ‘Kunstwort’ (sic) gekwalificeerd.
Bovenal verheugt het mij even te mogen ontsnappen aan de dominante rol 
van het Engels dankzij dit Duitstalige lexicon.
Toch heb ik twee opmerkingen. De oorsprong van de Europese vlag wordt 
verkeerd vermeld. Deze vindt haar oorsprong in de Maria-vlag in de kerk van  
Straatsburg …
En men zal van mij geredelijk aannemen dat ik vind dat het procesrecht 
onderbelicht is. Naast het Europäischen Privatrecht paste uiteraard een Eu-
ropäisches Prozessrecht. En bovendien wordt over de belangrijke rol van 
de Conseil consultatif des barreaux européens (CCBE) met geen woord 
gerept.
Dat het rapport van de zogeheten Storme-Commissie (Annäherung des 
Prozessrechts in Europa), waarnaar het Groenboek in 2002 uitdrukkelijk 
refereerde, helemaal niet vermeld wordt, lijkt mij verbazend, daar het Eu-
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ropees procesrecht sindsdien een enorme – niet altijd goed gecoördineerde 
– vlucht genomen heeft.

Deze vliegevlekken doen evenwel geen afbreuk aan mijn waardering voor dit 
Handlexikon, dat in elke boekenkast van de Europese juristen thuishoort.

MARCEL STORME

W. WITTEVEEN, De wet als Kunstwerk, (Boom), 494 p., € 37,90

Het is met enige schroom dat ik de recensie onderneem van dit postuum 
verschenen opus magnum van Willem Witteveen, de veelzijdige hoogleraar 
Encyclopedie van de rechtswetenschap (1952 – 2014) aan de Katholieke 
Universiteit Brabant (Tilburg).
Hij was het die ten onzent de verbinding heeft gesmeed tussen Recht en 
Literatuur. Omdat hij terecht voorhield dat men in de literatuur meer rechts-
vragen vindt dan in onze wetboeken, verplichtte ik telkenjare als docent 
procesrecht (Gent) en Inleiding tot het Recht (Antwerpen) mijn studenten 
minstens één literair werk te lezen.
Het was ook Witteveen die, zo mijn geheugen mij niet in de steek laat, 
mede aan de oorsprong lag van het m.i. beste cultureel tijdschrift Nexus, 
opgericht in 1991.
Daarom heb ik dit boek met piëteit doorwrocht, maar vastgesteld dat een 
recensie een onmogelijke opgave is, omdat hierin een goudmijn van meer 
dan honderd auteurs verscholen ligt.
De kernidee is dat de wet niet alleen een instrument is dat bepaalde hande-
lingen oplegt, toestaat of verbiedt, maar ook een kunstwerk dat orde tracht 
te scheppen in ons denken en doen. Daartoe zijn praktische wijsheid, ken-
nis van de samenleving en juridisch vakmanschap vereist. 
De Engelse dichter Shelley wist het mooi te verwoorden: “The legislators 
are the unacknowledged poets of the world”. 
In drie delen ontwikkelt de auteur met uitvoerig onderbouwde stellingen 
van vele denkers, ideeën over de wetten van de stad (polis), de tien gebo-
den van de wetgever (nomos) en de plaats van de wet in een democratie 
(demos).
Deel II gaat uitvoerig in op de Tien Geboden voor de wetgever. Deze gebo-
den, telkens zoals vermeld met referentie naar een of andere denker, luiden 
als volgt:

1. Algemeenheid
2. Openbaarheid
3. Vooruitzien
4. Begrijpelijkheid
5. Samenhang
6. Redelijke verwachtingen
7. Duurzaamheid
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8. Hanteerbaarheid
9. Autonomie
10. Regelgeleid gedrag

Dit uitvoerig deel is eigenlijk de weergave van wat de auteur in het tijd-
schrift Regelmaat publiceerde toen hij voor de PVDA zetelde in de Eerste 
Kamer. Daarom kan men stellen dat dit boek het resultaat is van twintig 
jaar lezen, denken en schrijven over de wet als kunstwerk.
Bij elk van deze tien lemmata wijdt de auteur drie hoofdstukken met tevens 
een uitputtende referentie naar de meest vooraanstaande denkers over het 
recht en de samenleving: Kant, Dworkin, Radbruch, Portalis, Vico, Hayek, 
Hobbes, Montaigne, Bodin, Toqueville, Weber, Fuller en zovele andere 
passeren de revue.
Dit boek is dan ook de neerslag van een grenzeloze eruditie.
In veertig hoofdstukken ontrolt zich een wereld van nadenken over het 
Recht. Men kan alleen stellen dat elk van deze hoofdstukken boeiende 
avondlectuur is, die ik vele juristen warm kan aanbevelen. Dit is van Wit-
teveen een “monumentum aere perennius”. 

MARCEL STORME
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