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Voorwoord

Dit boek beoogt een up-to-date antwoord te bieden aan een groeiende nood aan his-
torisch-rechtsvergelijkend materiaal inzake handels- en economischrechtelijke on-
derwerpen. Bijzondere aandacht gaat naar internationale literatuur die de voorbije 
decennia verscheen. De invalshoek van het boek is rechtshistorisch en rechtsverge-
lijkend. Voor continentaal West-Europa worden vooral juridische evoluties in België, 
Nederland, Frankrijk en Duitsland onderzocht. Verder is er – en in het bijzonder in 
het hoofdstuk over faillissement – uitgebreid aandacht voor ontwikkelingen in Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten. De keuze voor die landen en rechtsstelsels werd 
vooral ingegeven door hun interactie. In de negentiende en twintigste eeuw, maar ook 
voordien reeds, keken nationale en lokale wetgevers naar normen buiten hun gren-
zen. Een vergelijkende studie laat toe om de oplossingen in alle vermelde staten in een 
internationaal perspectief te plaatsen. 

In methodologisch opzicht werd niet geopteerd voor archiefonderzoek, al werden 
voorstudies van de auteur op basis van primair bronnenmateriaal eveneens verwerkt. 
De vergelijkende analyse van resultaten in secundaire literatuur, waaronder Spaan-
se en Italiaanse, staat voorop. Ook onderzoek van historici en economisch historici, 
waarvoor rechtswetenschappers traditioneel minder oog hebben, komt aan bod. De 
monografie wil eveneens de verhouding tussen traditie en vernieuwing in het han-
dels- en economisch recht toelichten en steunt op dat punt deels op theorievorming 
uit de economische geschiedenis.

In drie hoofdstukken komen achtereenvolgens het concept handelsrecht en recht-
spraak in handelsgedingen, faillissement, en vennootschappen en het beurswezen 
aan bod. Bepaalde aspecten van de geschiedenis van het Westerse handelsrecht ko-
men slechts zijdelings ter sprake (bijvoorbeeld zeerecht, wisselbrieven), omdat ze erg 
gespecialiseerd zijn of omdat ze nog weinig aanknopingspunten bieden met heden-
daags recht. 

Er is veel recent en uitvoerig rechts- en economisch-historisch onderzoek dat een 
nieuw licht werpt op de historische achtergrond van het hedendaagse handels- en 
economisch recht (bijvoorbeeld inzake lex mercatoria en faillissement). Er valt echter 
nog heel wat te doen. Het Belgische handels- en economisch recht van de negentien-
de en vroege twintigste eeuw werd bijvoorbeeld maar weinig onderzocht. Bovendien 
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hebben onderzoekers de contractuele en gerechtelijke praktijk minder geanalyseerd 
dan wetgeving. 

Aan het einde van elke paragraaf volgt een beknopte bibliografie met werken, artikels 
en bijdragen waaruit werd geput. Het gebruik van voetnoten werd beperkt: enkel als 
het corpus weinig gekende ontwikkelingen of gebeurtenissen vermeldt, volgt een re-
ferentie in voetnoot. 

Dit boek kon er maar komen dankzij de steun van velen. Gesprekken met collega’s en 
medeonderzoekers die het oude handelsrecht bestuderen hebben mijn ideeën mede 
vorm gegeven. Een studieverblijf in Parijs in het voorjaar van 2013 liet toe om uit-
gebreid literatuur over de Franse handelsrechtelijke traditie te consulteren. Ik wens 
daarom J. Aelvoet en Cl. Gonfroid van de Fondation Biermans-Lapôtre te danken, om 
dat mogelijk te maken. Verder dank ik het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
Vlaanderen en de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, 
voor het verschaffen van ondersteuning en tijd voor onderzoek. 

Ik draag dit boek op aan mijn vrouw Sofie en aan onze dochters Vera en Fien.
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