PROF. FRAN{:OIS LAURENT EEN EEUW LATER
(1810-1887-1987)

door
G. BAERT
Advocaat

Dankzij het initiatief dat Prof. Mr. Marcel STORME als decaan van
de Rechtsfaculteit reeds in 1983 had genomen, is de herdenking van
de honderdste verjaardag van het overlijden van de Gentse hoogleraar, Prof. Fr. Laurent, uitgegroeid tot een internationaal wetenschappelijk colloquium, dat boven de partijpolitiek en over de landsgrenzen heen, het Ieven en de werken van de grootste en tevens de
meest omstreden Belgische civilist van de XIXde eeuw heeft belicht.
Ook heeft de goede samenwerking tussen stad Gent en de Rechtsfaculteit van de R. U. G. vele archieven in Belgie, Luxemburg en andere
Ianden, doen opengaan.
In meer dan zestig oorspronkelijke bijdragen, bijeengebracht in het
Liber Memoria/is Franrois Laurent, hebben historici en rechtsgeleerden uit alle werelddelen het Ieven en het omvangrijk reuvre van Prof.
Fr. Laurent op zijn betekenis en blijvende waarde onderzocht (uitg.
E. Story-Scientia, Brussel, 1989, XV + 1209 blz.). Dit gedenkboek
biedt mede een boeiend overzicht van de ontwikkeling van de algemene rechtsleer, de codificatie en het internationaal privaatrecht tijdens
de XXste eeuw.
Onbetwistbaar hebben de Principes de Droit civil Laurent een blijvende ereplaats onder de grote commentatoren van de Code civil des
jranrais verzekerd. Zijn faam, tot in de uithoeken van Zuid-Amerika
verbreid, blijft nochtans verbonden aan zijn levenswerk, de Histoire
du Droit des gens et des relations internationales, Etudes sur l'histoire de l'humanite.
Terecht schreef Prof. J. Bonnecase dat het juridisch reuvre van
Laurent niet ten volle kan worden begrepen zonder wetenschap van
zijn 'extra-juridische' persoonlijkheid(l). Wie de ,Principes" bij
geval raadpleegt raakt spoedig geboeid door de verve van zijn betoog, maar het ontgaat hem dat de auteur in die tweeendertig boeken
(1) Problemes du droit et science beige du droit civil, 1931, 59.
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de roman van zijn Ieven en zijn filosofie van de Vrijheid en Vooruitgang heeft verwerkt. Alhoewel Laurent zijn persoonlijke mening niet
onder de korenmaat heeft verborgen, ligt achter de meest onschuldig
lijkende zinnen, dikwijls veel meer verborgen dan de argeloze lezer
op het eerste gezicht kan veronderstellen.
In deze schets van het Ieven en de werken van Prof. Laurent, hebben
wij Laurent zelf zoveel mogelijk aan het woord gelaten.
De omwenteling die in 1989 achter het IJzeren Gordijn op gang is
gekomen, is de zoveelste illustratie van de stelling die Laurent steeds
maar heeft herhaald en die de basis van zijn onverzettelijkheid
uitmaakte: ,Que tousles faits du monde sont impuissants contre le
droit".
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I. BEN ARME LUXEMBURGER (1810-1827)
1. Op 8 juli 1810, te Luxemburg, hoofdplaats van het toenmalige

departement des forets, bracht Anne Steffen, echtgenote van Mathias Laurent, haar derde kind ter wereld. De gelukkige ouders gaven
hun eerste zoon de naam Franc;:ois.
Het land van Luxemburg, verbrokkeld over verschillende departementen, was alsdan, samen met de Zuidelijke Nederlanden en het
prinsbisdom Luik, reeds vijftien jaar bij Frankrijk ingelijfd. Sinds
Filips de Goede, hertog van Bourgondie (1451), deelde Luxemburg
de geschiedenis van de Nederlanden.
Mathias Lorang, zo schreef hij toen nog zijn naam, geboren te
Luxemburg op 13 juli 1778, en Jeannette Stephan, zo werd zij
geheten, geboren te Hollerich op 20 januari 1772, werden naar de
eisen van de Republiek, op 5 november 1804, door de ,maire" van
Luxemburg, J .B. Servais, in de echt verbonden. De Laurents behoorden tot de klasse van de ambachtslieden en thuiswevers. Anne
Steffen was een wees met een kleine bruidschat, voortkomend uit de
verkoop van de ouderlijke hoeve.
2. Laurent heeft dikwijls op zijn ,,arme'' afkomst gewezen. Telkens
als hij daarvan sprak, voegde hij eraan toe dat hij geen rijkaard was
geworden, want hij werkte aile dagen van vier uur 's morgens tot acht
uur 's avonds. Armoede en rijkdom zijn relatieve begrippen. De
Laurents bewoonden een ruim handelspand, hun eigendom, aan een
van de voornaamste straten in het centrum van de stad, de Sint-Filipstraat, door de Fransen omgedoopt tot ,rue de la Nation". Hier
dreef Mathias Laurent een goed beklante kapperszaak en Anne
Steffen kon in het bijhorend cafe best met de trouwe bezoekers
opschieten. Toen hun twee dochters, Elisabeth, geboren in 1806, en
Marie-Magdeleine, geboren in 1808, de huwbare leeftijd naderden,
sloot vader Laurent zijn kapperssalon met cafe, en begon hij een
wijnhandel(2). Hierdoor kwam hij in betrekking met de notabelen
van het Luxemburgse. Door hard werk en zuinig beheer, slaagde hij
erin een welvarend burger te worden. Hij bleef een bescheiden man
van de oude stempel, trouw aan ,outer en heerd".
Anne Steffen zal haar jongste kind wei wat verwend hebben, want
haar Franzel was tenger en zwak van gezondheid. Zij was een
goedhartige vrouw, die geen bedelaar zonder een aalmoes kon Iaten
weggaan.
(2) LINK, R., Franrois Laurent et le Luxembourg, Luxemburg, 1987, 96 p.
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In het gezin Laurent was Duits de voertaal. Twintig jaar Frans
bestuur en dagelijkse omgang met Franse militairen en beambten,
maakten evenwel de Laurents Fransen van harte.
3. Met de overwinning van de Mogendheden, in 1814, op het Franse
Keizerrijk, werd het land van Luxemburg ten dele in zijn vroegere
grenzen hersteld. Als groothertogdom kwam het onder het gezag van
koning Willem-Frederik I, en vormde het een personele unie met het
Koninkrijk der Nederlanden. Met grote luister werd op 24 augustus
1815, in de Sint-Peterskerk te Luxemburg, de geboortedag van
koning Willem gevierd. Zijn nieuwe onderdanen zagen echter met
lede ogen, dat hun vesting door een Pruisisch garnizoen bezet bleef.
De uitbouw van de citadel vonden zij loutere geldverspilling(3).
4. Fran~ois Laurent moet nog zeer jong begrepen hebben dat recht
en macht twee verschillende grootheden zijn. Het militaire machtsvertoon van de Pruisen versterkte nog zijn natuurlijke afkeer van aile
geweld en aile gezag dat enkel op fysieke kracht kan steunen. Voor
de verhalen van zijn vader en van de klanten in de herberg over de
grote keizer Napoleon, en de revolutie die vrijheid, gelijkheid en
broederschap zou brengen, was de knaap een en al oor. Het recht
van de sterkste kan niet blijven zegevieren, was de wijze les van vader
Laurent.
5. Over de jeugd van Fran~ois Laurent is weinig bekend. De enkele
bijzonderheden die zijn biografen hebben medegedeeld, zijn in
hoofdzaak ontleend aan een beknopte autobiografie, die de bejaarde
Laurent voor een Italiaans bewonderaar van zijn publikaties, Prof.
L. Bolaffio (1848-1940), heeft geschreven(4).
De kleine Fran~ois was een eigenzinnige jongen. Ben wijsneus, die
alles kritisch beoordeelde. Zo zou hij, nog geen tien jaar oud, in de
gelagzaal van het cafe van zijn ouders op een bankje geklommen zijn
om, met luide stem, zodat het publiek het goed kon horen, de rijken
te vermanen tot bekering van hun hardvochtigheid jegens de armen(5).
(3) MDLLENDORFF, P., Das Grossherzogtum Luxemburg unter Wilhelm I, 1815-1840, Luxemburg, 1921, 371 p.
(4) BOLAFFIO, L., ,Francesco Laurent: Commemorazione", in II Filanghieri, revista giuridica Italiana, Genova, 1887, dl. XII, 99-117.
(5) WARLOMONT, R., Fram;ois Laurent, juriste, homme d'action et publiciste, Brussel, 1948,
86 p.
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Als kind reeds had hij zijn geloofstwijfels waarover hij bleef tobben.
Vele jaren later schreef hij: ,Quand la raison de I' enfant se reveille,
le premier article de foi qu'il rejette est celui des peines perpetuelles"(6). Hij kon de rede niet met de Openbaring verzoenen.
6. Alles wijst erop dat de ouders van Laurent al spoedig hebben
ingezien dat hun zoon voor de studie was voorbestemd. Vader
Laurent wenste dat Frans een hogere positie op de maatschappelijke
ladder zou veroveren. Moeder droomde ervan dat haar zoon onderwijzer zou worden, want de knaap was verstandelijk zeer begaafd.
Op voorstel van koning Willem was in 1817 te Luxemburg een
,Maatschappij ter bevordering van het lager onderwijs" opgericht.
Aan de gegoede burgers en de hogere ambtenaren werd gevraagd een
jaarlijkse bijdrage van ten minste vijf gulden aan de Maatschappij
te betalen. Met deze inkomsten kon een modelschool worden gesticht
en werden de andere lagere scholen ondersteund(7). Het is best
mogelijk dat Laurent aan de Luxemburgse modelschool zijn eerste
onderwijs heeft genoten.
7. In 1819 werd Laurent leerling aan het atheneum van zijn vaderstad. Het lerarenkorps door koning Willem in het binnen- en buitenland geselecteerd, was er vooruitstrevend, gezagsgetrouw en antiklerikaal. Vrij spoedig stond het atheneum van Luxemburg bekend als
een van de beste van de Nederlanden.
Laurent behoorde tot de knapste leerlingen van zijn klas. In de derde
Latijnse, het jaar van de syntaxis, mocht Laurent op de plechtige
prijsuitdeling, op 19 augustus 1824, een boekenpakket in ontvangst
nemen, ,Le voyageur en Europe", in vijf boekdelen. Ben van zijn
klasmakkers was J. Gantrelle (1809-1893), uit Echternach, die een
befaamd latinist is geworden en in 1845 tot hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit te Gent werd benoemd. Pas meerderjarig geworden
publiceerde Gantrelle reeds een , ,Manuel d'Histoire generale du
Monde", dat nog driemaal werd heruitgegeven(8).
Het godsdienstonderricht aan het atheneum heeft de jeugd van
Laurent niet verblijd. Zijn kritische geest en vroom gemoed vonden
geen steun of verlichting in de dogmatische leervormen van het
(6) Histoire, XVII, 629.
(7) DE LAVELEYE, E., ,La legislation scolaire du Grand-Duche de Luxembourg", Rev. Dr.
Int., 1871, 406 e.v.
(8) LINK, R., a. w., 83; THOMAS, P., J. Gantrelle, Lib. Mem. Univ. Gand, 1913, I, p. 131.
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toenmalige godsdienstonderricht. De wonderverhalen in de Bijbel
verwijderden hem van Christus en zijn Kerk.
8. Laurent heeft de humaniora in 1826 beeindigd. Hij wou leraar
klassieke talen worden. Het vooruitzicht van een verzekerde en
rustige toekomst, zal voor zijn keuze niet beslissend geweest zijn. Dat
hij de filologie en niet de geschiedenis als studiedoel heeft gekozen,
doet blijken van zijn karaktertrek om in alles tot de kern van de zaak
door te willen dringen. V66r de geschiedenis, v66r de godsdienst, zo
dacht hij, was er de taal, produkt van de menselijke geest en spiegel
van het genie der volkeren(9). Is de taal niet bet belangrijkste
werktuig voor de vervolmaking van de mens?
Terugblikkend op de geschiedenislessen aan bet atheneum schreef
hij: ,Si l'histoire des n!publiques anciennes etait enseignee dans sa
verite reelle aux jeunes generations, loin d'en faire des republicains
a la fa<;:on des citoyens d' Ath(mes et de Rome, elle les guerirait a
j amais du republicanisme antique, en leur apprenant a estimer nos
droits individuels et nos garanties constitutionnelles infiniment plus
haut que ce nom de republique qui a tant de charme pour les heros
de quinze ans"?(10).
De klassieke filologie boeide Laurent, want: , ,De toutes les litteratures anciennes et modernes, c'est celle de Rome dont !'action a eu le
plus d'etendue et de duree ... Aujourd'hui encore la langue latine
preside a notre education ... La litterature latine a ete un des plus
puissants instruments de civilisation ... " ( 11). Aan de rechtsstudies
zou Laurent toen niet gedacht hebben, want hij bezat niet het
benodigde fortuin om magistraat of advocaat te worden, heeft hij
aan L. Bolaffio bekend.
Als voorbereiding op de universiteit volgde hij te Luxemburg de
,praelectiones academicas" (1826-1827). De docenten bier waren
doorgaans pas afgestudeerde doctores, die zich op een wetenschappelijke loopbaan voorbereidden en van de nieuwste theorieen op de
hoogte waren. Zijn professor in de Griekse filologie, P. Burgraff,
afkomstig uit Klerf, oud-student van de Rijksuniversiteit te Leuven,
zal Laurent wei aangeraden hebben te Leuven de lessen te gaan
volgen van de fijnzinnige Duitse classicus, Prof. G.J. Bekker (17221837). Bekker was een harde tegenstander van de toen zo geprezen
(9) Vgl. LEFEBVRE, G., GUYOT, R. en
487.
(10) Histoire, XIII, 85.
(11) Histoire, III, 371 e.v ..
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SAGNAC,

Ph., La Revolution jran{:aise, uitg. 1938,

methode-Jacotot (1770-1840), om uit het reeds gekende al het ongekende te leren.
Fr. Laurent, ,ornatissimus adolescens Luciliburgus", werd ,honorificendissime ad lectiones academicas" toegelaten (Hs.G. 11219-2).
II. FILOSOOF EN REVOLUTIONAIR (1827-1832)
9. Mathias Laurent zag wei op tegen de kosten die de studies van
zijn zoon te Leuven zouden meebrengen. Hij haalde bij het stadsbestuur, op 15 oktober 1827, een attest ,Certificat pour exempter le
fils du requerant des frais d'inscription a l'Universite de Louvain",
waarvoor hij een gulden en een cent diende te betalen. Laurent werd
op 16 oktober 1827 als beursstudent aan de Rijksuniversiteit te
Leuven ingeschreven, voor de faculteit Wijsbegeerte en Letteren,
specialiteit filologie. ,Eleve studieux et plein de bonnes dispositions", was het advies van de dekaan, Prof. F. de Reiffenberg
(1795-1850), voor de curatoren van de universiteit: ,semble meriter
une bourse"(12).
Aan de Leuvense faculteit van Wijsbegeerte en Letteren waaide niet
de geest van het Concilie van Trente, maar van de Verlichting.
De filosofen Kant en Lessing openden voor Laurent een nieuwe
wereld, beheerst door de Rede. ,Habe Muth, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen", had Kant geschreven, wat Laurent goed
in de oren klonk.
Zijn lievelingsauteur en grote leermeester werd Voltaire. Maar ook
Chateaubriand en zijn ,Genie du Christianisme" lieten hem niet los.
De Franse vertaling van het werk van de briljante Engelse historicus
Edw. Gibbon, ,History of the Decline and Fall of the Roman
Empire", heeft hij verslonden. In de ogen van Gibbon (1737-1794),
was het geloof voor de dommen of slappen, en op zijn best een
bruikbaar instrument in het staatsbestuur. Met de christianizering
van het Romeinse Rijk had deze domheid de overhand gekregen en
ging het eens zo glorieuze imperium in de afgrond. Het , ,enthousiasme" van het Christendom was het tegendeel van de redelijkheid, die
de Verlichting zo hoog in het vaandel droeg, een equivalent van
fanatisme en blindheid. Laurent was het nochtans niet helemaal eens
met Gibbon: ,L'illustre historien, imbu des doctrines anti-religieuses
du dix-huitieme siecle, ne pouvait pas comprendre le neoplatonisme
qui est moins une philosophie qu'une tentative de religion faite par
(12) Rijksarchief, Univ. Leuven, fonds 90-104.
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les successeurs de Platon"(13). Voor Laurent was Gibbon ,le plus
grand historien d' Angleterre; au dix-huitieme siecle il admit comme
un fait le principe du progres"(14).
Dejonge filosoof kwam sterk onder de invloed van Prof. N.E. Tandel (1804-1850), eveneens een Luxemburger, en slechts zes jaar zijn
oudere, met wie hij in openheid van gedachten kon wisselen. Tandel
was een bewonderaar van 1.F. von Herder. Hij doceerde dat de Staat
een gemeenschap uitmaakt, die door God wordt geleid, en dat elk
tijdvak in de geschiedenis een eigen zending heeft te vervullen.
Zodanige wereldbeschouwing maakte Laurent tot de zijne. ,Les
nations sont de Dieu; dom~es comme les individus de facultes particulieres, elles ont chacune leur mission dans l'reuvre generale du genre
humain"(15).
10. Laurent heeft de verwachtingen van zijn dekaan niet beschaamd.
Hij was inderdaad een buitengewoon vlijtig student. Voor het Iustig
studentenleven had hij tijd noch middelen. Aan het atheneum te
Luxemburg had hij de gewoonte van de vroege ochtendstudie aangeleerd. De lessen begonnen er 's zomers om vijf uur, 's winters om
halfzes. Die gewoonte is hij zijn Ieven lang trouw gebleven.
Als beursstudent achtte Laurent zich niet de mindere tegenover zijn
meer gefortuneerde studiemakkers. De woorden van Robespierre
waren voor hem een riem onder het hart: ,J'aimerais mieux etre l'un
des fils d' Aristide, eleve dans le Prytanee, aux depens de la Republique, que l'heritier presomptif de Xerxes, ne dans la fange des
cours"(16).
Hij nam deel aan de Universitaire Wedstrijd 1827-1828, uitgeschreven door de faculteit voor Wijsbegeerte en Letteren van de universiteit van Luik. Gevraagd werd, een verhandeling in het Latijn over
de oorzaken van het zedenverval te Rome en de gevolgen ervan op
het staatsbestel: , ,Morum depravatorum in re publica Romana indicentur causae, initiae, progressus et effectus ad rei publicae detrimentum''. Hij zal aan de examencommissie een knap .werkstuk
aangeboden hebben, want zijn verhandeling werd met goud bekroond(17). In die tijd haalde zo een wetenschappelijk succes nog de
kraut. De ,Journal de la Ville et du Grand-Duche de Luxembourg"
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
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van 17 september 1828 meldde de bevolking de zegepraal, door haar
stadsgenoot behaald.
11. Te Leuven heeft Laurent van nabij de strijd tussen Kerk en Staat
beleefd. Het ,Collegium Philosophicum" dat koning Willem bier in
1825 had opgericht om de opleiding van de geestelijken in handen
te hebben, stuitte op hevig verzet van de katholieken. De Koning
moest bakzeil halen. Dit Rijksgrootseminarie dat eerst verplicht was
geweest voor de inlandse seminaristen werd, ten gevolge van de druk
van de clerus, in 1829 facultatief gesteld.
De strijd rond het ,Collegium Philosophicum" en de politieke
processen tegen publicisten en journalisten brachten ook de Leuvense
studentenwereld in beroering. De kranige houding van de liberaal en
republikein L.J. de Potter (1786-1859), alias Demophile, tegenover
zijn rechters en koning Willem, deed de vrijheidsliefde in bet gemoed
van de studenten ontbranden. Ad. Roussel (1809-1875), student in
de rechten, later een van de sterren van de Brusselse balie en hoogleraar aan de , ,Universite libre de Bruxelles'', kon een vijftigtal stu denten overtuigen deel te nemen aan de petitiebeweging, die door de Unie
van katholieken en liberalen in november 1828 was op gang gebracht.
Alhoewel Laurent goed besefte dat hem zijn studiebeurs kon worden
ontnomen, heeft hij niet geaarzeld om mede de petitie te ondertekenen voor het herstel van de persvrijheid en bet gezworenengerecht.
Nadien zijn z'n ogen opengegaan: de Unie was een monsterverbond,
,une duperie clericale". Toch had Laurent er geen spijt van als
student de dupe te zijn geweest. ,Quand un peuple se leve pour
conquerir son independance, mieux vaut se compter parmi les dupes
que de rester spectateur de la lutte. Les dupes sont les ames genereuses qui se devouent, tandis que ceux qui crient a la duperie sont les
froides egoistes qui speculent et calculent"(18).
12. Tegen de historische waarheid in heeft Laurent volgehouden dat
de opstand van 1830 het werk was van de bisschoppen. ,Les eveques
s'opposent, mais ils ne revoltent pas. Si !'opposition n'est pas une
revolte, elle est le premier acte qui y conduit. Elle detruit l'autorite
morale de Ia loi au sein des populations catholiques, et par suite
l'autorite du legislateur; elle attaque la societe dans ses fondements.
La desaffection semee dans les masses conduira a la revolution, la
oil l'Eglise a de !'influence sur les masses. II en fut ainsi dans la
(18) Histoire, XV, 474.
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Vendee pendant la Revolution; il en fut ainsi en Belgique sous le
royaume des Pays-Bas"(19).
Even onhistorisch heette hij evenwel de Belgische omwenteling de
triomf van het recht. ,En 1830 la Belgique a repris son nom et ses
antiques traditions. La diplomatie se vit de nouveau obligee de
consacrer cette victoire du droit sur le fait"(20). Doch enige erkentelijkheid tegenover de bisschoppen voor hun strijd voor de rechten
van het Belgische volk, heeft hij nimmer betoond.
13. In juli 1829 behaalde Laurent het diploma van candidaat in de
wijsbegeerte en letteren, ,summis cum laudibus" (G.U.B., Hs,
G 11219). Dit was een looter academische graad, die aan drager
ervan geen enkel recht buiten de instelling zelf verschafte. Hij mocht
thans zijn doctoraat voorbereiden.
Anne Steffen heeft dit succes van haar zoon niet meer mogen
beleven. Zij was op 20 februari 1829 overleden. Van haar erfde
Laurent zijn diepe godsdienstigheid en zijn liefde voor de armen.
Doch het kinderlijk na'ief geloof van zijn moeder in de Zoon van God
en zijn Heilige Kerk, kon hij niet meer delen. Hij bouwde zich een
eigen godsbeeld en levensfilosofie op: , ,Religion innerhalb der Orenzen der blossen Vernunft". Wel bleef God en zijn Voorzienigheid
voor hem even stralende werkelijkheid als het zonnelicht: ,Avec la
foi en Dieu, !'ignorance se dissipe"(21). De vermaning van Christus:
,Weest volmaakt, zoals uw Vader in de hemel", werd zijn levensregel en de grondslag van zijn filosofie van de Vooruitgang.

14. Toen Laurent in de zomer van 1830 uit Leuven met vakantie
vertrok, kon hij niet vermoeden dat de poorten van de universiteit
in oktober zouden gesloten blijven. De Belgische omwenteling die in
september losbarstte, ontredderde mede de scholen en universiteiten.
Pas op 31 december 1830 kon het nieuwe academiejaar beginnen. De
vele plunderingen die met de revolutie gepaard gingen, heeft hij sterk
afgekeurd: , ,De nombreux pillages signalerent et, disons le mot,
souillerent la revolution de 1830"(22).
Waarom Laurent niet naar Leuven is weergekeerd om er zijn studies
te voltooien, en hij rechten is gaan studeren aan de Rijksuniversiteit
(19)
(20)
(21)
(22)
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te Luik, heeft hij nooit medegedeeld. Was hij tot het inzicht gekomen
dat het zijn levensroeping niet kon zijn voor de klas te moeten staan
om aan de jeugd waarheden te verkondigen, waarin hij zelf niet meer
geloofde? Hij moest in oprechtheid kunnen Ieven: ,Ma foi est, que
le premier devoir de l'homme est de manifester sa pensee et sa
croyance"(23). Daartoe diende hij de nodige onafhankelijkheid te
verwerven. In het nieuwe koninkrijk Belgie zou hij, als doctor in de
rechten, spoedig een ambt kunnen bekleden. De revolutionairen
zouden ook in het Groothertogdom de administratie en het gerecht
reorganiseren. Als ambtenaar zou hij zeker ook kunnen bijdragen tot
de Vooruitgang.
15. Vader Laurent haalde op 3 januari 1831 nogmaals bij het stadsbestuur een attest ,de mediocre aisance" om zijn zoon als beursstudent, nu aan de Rijksuniversiteit te Luik, te Iaten inschrijven. De
nieuw gekozen koers is voor Laurent een gelukkige beslissing geweest. Aan de universiteit te Luik won hij de genegenheid van
Prof. Ant. Ernst, die later minister van Justitie is geworden en zijn
oud-student niet zou vergeten. Hier ontmoette hij terug een jongere
medestudent aan het atheneum, Victor Tesch, die zijn zwager is
geworden.
In die periode werd de rechtsfaculteit te Luik beheerst door de
professoren Jean Ernst (1782-1842), en zijn broer Antoine Ernst
(1796-1841). Beiden hadden hun opleiding gekregen aan de ,Ecole
de droit" te Brussel. Zij waren doordrongen van de principes van
de ,Code Napoleon". De oorspronkelijke wijze waarop vooral
Prof. Ant. Ernst doceerde, maakte op zijn studenten een blijvende
indruk. Zijn lessen waren geen monoloog waarbij de hoogleraar de
studenten belerend toespreekt, maar een voortdurende dialoog met
de studenten, waarbij de professor van het spreekgestoelte afdaalt.
Deze methode zal Laurent als hoogleraar eveneens toepassen, omdat
zij de studenten oefent hun mening in klare bewoordingen te uiten(24).
16. Veertig jaar na zijn studententijd heeft Laurent de professoren
Ernst, die hem als jurist gevormd hebben, uit blijvende erkentelijkheid, nog hulde gebracht. ,J'ai fait mes etudes a Liege, sous d'excellents maitres, les deux freres Ernst. M. Ernst jeune sentait si bien
(23) Lettres retard., 8 juni 1863.
(24) LAURENT, F., Cours etementaire, Preface, 125.
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l'utilite d'un enseignement de principes, qu'avant 1830 il donnait un
cours de droit civil elementaire, bien que la loi ne prescrivit pas ce
cours. Apres 1830, il fut appele a la chaire d'lnstitutes. M. Ernst
aine, enseignait le droit approfondi. Pendant les deux ans que j'ai
suivi ses lec;:ons, il a explique le premier livre du Code Napoleon, le
contrat de mariage et les hypotheques. De plus il faisait des conferences dans lesquelles il interrogeait les eleves sur les titres non expliques;
nous n'avions pour nous y preparer d'autre guide que le texte. Eh
bien, je le dis sans Msiter, c'est le cours elementaire d'Institutes qui
nous a forme, et nous avons profite plus des conferences de M. Ernst
aine, que de ses cours approfondis. Voila mon experience d'eleve.
J'ajoute !'expression de rna profonde gratitude pour les hommes
eminents qui m'ont inspire le respect de la loi en meme temps qu'ils
m'ont enseigne les principes avec un admirable talent"(25).
Prof. A. Ernst was een gloedvol redenaar, wiens krachtige taal
insloeg. In mei 1833 tot volksvertegenwoordiger gekozen, behoorde
hij in de Kamer tot de groep van antiministerH~len.
17. Te Luik ontmoette Laurent verschillende jongere studenten die
hij nog aan bet atheneum te Luxemburg had gekend, onder wie Jean
G. Ph. Wurth, die procureur-generaal te Gent is geworden. Hier
hadden ook de zonen van notaris Tesch, uit Messancy, Constant, die
ouder was dan Laurent, en Victor (1812-1892), die een paar jaar
jonger was, humaniora gelopen.
Samen met Victor Tesch werd Laurent op 17 juli 1832 tot doctor in
de rechten gepromoveerd. Beiden konden, vol hoop op een stralende
toekomst in bet nieuwe koninkrijk Belgie, naar hun dierbaar Luxemburg terugkeren. De nederlaag van de Belgen in de Tiendaagse
Veldtocht, in augustus 1831, had evenwel de voorziene loop der
dingen gewijzigd. Duitssprekend Luxemburg was koning Willem
trouw gebleven of naar de Koning weergekeerd.
Ill. TUSSEN TWEE VADERLANDEN (1832-1839)
18. De gebeurtenissen van 1830 en de nasleep ervan, hebben een
diepgaande weerslag gehad op de levensloop van Laurent. Men moet
in grote trekken de opkomst van de Belgische Staat kennen, om de
latere houding van Laurent te kunnen begrijpen. De Belgische Omwenteling had gezegevierd. Het Koninkrijk der Nederlanden dat door
(25) Cours elementaire, Preface, 123.
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het Congres van Wenen was opgericht, werd verbrokkeld. Op 20 december 1830 konden Palmerstone en Talleyrand op de Conferentie
van Londen de scheiding van Belgie en Holland doen ondertekenen.
Noord-Nederland behield zijn grenzen van 1790, alsmede Luxemburg, dat aan Willem I te persoonlijke titel bleef toebehoren. Aan
Belgie werd een eeuwige neutraliteit opgelegd. De Mogendheden
waarborgden de onschendbaarheid van het grondgebied.
Het Nationaal Congres nam op 9 juli 1831 het Traktaat der
XVIII artikelen aan, in de mening dat Limburg, Maastricht en
Luxemburg aan Belgie toebehoorden. Willem I verwierp de
XVIII artikelen en bereidde de herovering voor van de opstandige
provincies. Op 21 juli 1831 deed Leopold zijn intrede te Brussel en
legde er de grondwettelijke eed af.
19 . De Belgische grondwet, reeds op 7 februari 1831 afgekondigd,
was door een vergelijk tussen katholieken en liberalen inzake de
scheiding van Kerk en Staat, tot stand gekomen. De grondwetgevers
wilden de grootst mogelijke vrijheid voor de burgers en de kleinst
mogelijke tussenkomst van de Staat. De vrijheid van eredienst,
onderwijs, taal, drukpers, vereniging en vergadering enz., werden
gewaarborgd. Het machtsoverwicht in de Staat werd aan het Parlement verleend, als emanatie van de wil der Natie.
Aan katholieke zijde, bij de ultramontanen, bestond er heel wat
verzet tegen deze liberale grondwet. Door tussenkomst van kardinaal
E. Sterckx (1792-1867), kon evenwel een veroordeling door Rome
van de Belgische grondwet worden voorkomen. Doch het liberaal
katholicisme werd wei door Rome kritisch veroordeeld met de encycliek ,Mirari Vos" van 15 augustus 1832(26). Aan liberale zijde
konden de anti-unionisten de vrijheid van de Roomse kerk niet
aanvaarden, a1 was de bevolking overwegend katholiek. Zij werden
gesteund door de loge. Nog de 7de februair 1831 had de Independant
geschreven: ,Nous n'adoptons pas la maxime anarchique qui, dans
le Congres, a trouve de nombreux adherents. Liberte en tout et pour
tous! n'est pas notre devise. La societe religieuse catholique nous
paralt envahissante par essence; nous la croyons dangereuse, et,
comme elle est puissante en Belgique, nous croyons de notre devoir
de surveiller sa marche et de combattre ses envahissements".

(26) LAMBERTS, E., Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821-1857), Leuven, 1972,
508 p.
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20. De nederlaag der Belgen in de Tiendaagse Veldtocht (2-12 augustus 1831), bracht de herziening mee van het Traktaat der XVIII artikelen. Op 14 oktober 1831legden de Mogendheden, in het Verdrag
der XXIV artikelen, nieuwe staatsgrenzen vast. Belgie behield alleen
het franssprekend gedeelte van Luxemburg, terwijl Maastricht, Limburg over de Maas en Zeeuws-Vlaanderen definitief aan Holland
bleven.
Het Belgisch Parlement was tegen het Verdrag der XXIV artikelen
gekant, doch het werd onder internationale druk goedgekeurd in
beide Kamers en op 15 november 1831 te Londen door Belgie getekend. Koning Willem aanvaardde het verdrag niet, zodat Belgie tot
het Eindverdrag van 1839 in het feitelijk bezit bleef van Maastricht,
Limburg over de Maas en een gedeelte van Duits Luxemburg. De stad
Luxemburg en het zuidoostelijk gedeelte van het Groothertogdom
waren steeds onder het gezag van koning Willem gebleven.
21. Gepromoveerd tot doctor in de rechtsgeleerdheid ,avec la plus
grande distinction", stond Laurent bij zijn thuiskomst, in de zomer
van 1832, nochtans geen feest te wachten. Luxemburg leek een
bezette stad. Het Groothertogdom was ,de facto" in twee delen
gesplitst. De Luiksgezinden met J.B. Nothomb (1805-1881), aan het
hoofd, bleven in het Groothertogdom ageren.
,Nous le disons franchement", bekende later volksvertegenwoordiger L.J. Zoude uit Sint-Hubert, gewezen lid van het Nationaal
Congres, ,il n'y a pas d'affection entre les populations wallonnes
et allemandes. L'antipathie separe les deux pays; elle a pour fondement la difference de langue, de mreurs et d'habitudes, !'esprit
d'avidite des Allemands"(27).
De vrede met Holland bleef uit en Laurent wachtte vruchteloos op
een benoeming. Na een jaar geduld te hebben geoefend, besloot hij,
in afwachting van iets beters, stagiair te worden aan de balie van
Luxemburg. In juni 1833 legde hij voor een bijzondere commissie
van rechtsgeleerden de vereiste bekwaamheidsproef af. De voorzitter
van de Regeringscommissie voor Luxemburg, generaal-majoor Von
Goedecke, reikte hem op 29 juni 1833 het ,Advokaten-Diplom" uit
en verleende hem toelating om het beroep van advocaat ,am Luxemburger Gerichtssaale" uit te oefenen(28). De procureur-generaal bij
het voorlopig Hoger Gerechtshof van en te Luxemburg, Mr.
(27) VAN HILLE, Ph., Het Hof van Beroep te Brussel, 161.
(28) Memoriaal, 1833, 3, p. 24, bericht nr. 7.
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L.J.H. Willemar, viseerde op 5 juli 1833 zijn Luxemburgs advocatendiploma. In de openbare zitting van de eerste kamer van het Hof,
werd Laurent op 6 juli 1833 als advocaat beedigd: ,Ik zweer getrouwheid aan de Koning ... ".

Relali/'

~· 7·)

em· . .,.>

AVIS

9lad)tid)t 1
ncurr 'l{bl)oratr.n bctrc'ffenb.
1
( !ngnn.lJ'IQ~ID. m•. Stll.- t83t • -aRe lllb~dlllng.)

a fadmissioll

de nouveau:r avocats.

(Ind. gciu.,-..• 5>8.- 18lo.- 1" Dit.)

l..urem'bourc, 1e 29 juin 1833.
D'apres rexameo que les sieur• Francois Landmann et Fran~ois Laurent, out su],j de,· ani une
commission de juriscoosultes, .oomm~c a eel ciTct.,
ct coofoNnement a Ia depeche de M. lc nefcrenclairc Jotime de Sa lllajcste pour les 111Toir~ dw
Graod-Duche, m date du :~4 de cc mois, !\'. g,
reiaLin •o rcsuhat de eel exameo, j'a• deli ore au·
joord'hui, a chacon d'eux DO brc\'Cl d'a\'OCal, <'t
je It£ ai .co outre admis, 'JlU des ar...CtC. sprci•nx ,
ae.JiCI"Ur leu'1'rofmion au barrcau de Luxembourg.

I.e Ginira1-Jlajor, PresiJenl de Ia comm•'ssion
Jlu Gouvernemenl ,
D~:

GOEDECKE.

bic

'1!ufna~mc

eulfmburg 1 llrn 29ftn 3uni 1833,
'!Jn l'iolgr tcr il)rufung wcld}r bie .Pmn \lran1
l!an'bmana unb 6ran1 t!aurrnt \lor tintr ~ier•
!U ·mtannrrn ~ommi[ion oon ffircbl6grlrbrlra bto
Oanbm babrn, unb in OlcmnCbcil rinn IDrpr{cbe
br5 ,Prrrn arbrimrn !Jlcfmubor& ecinrr1DlaicPcit
1n ead;)m .bc6 (~iroii • .PrrJogt~umG I \!Om 24ie~
bicirG, !Jl• 9, in !Br1u9 auf tlaG Grgrl-ni~ bir[rr
IPrufung, ~obr idl jcbcm lin '21t>orfa1rn 1 IDiplom
JJusgrfmigl, unb birfrll-cn t-urd) rigrnr !Btfd;)Iil6r
bef,\tiar am i!ur~mbursrr <Muicblifaalr i~rr JltO•
fr[iion au~~uubrn.
iDcr ~ciiUillomlojOt I ilr&~brnt brr.!RegirrunaC•
Qommiffion 1
ilon i»octa~rc.

Hij liep stage bij Mr. Fr. H. Leclerc, advocaat en procureur te
Luxemburg, oud student van de Rijksuniversiteit te Luik (diploma
14 februari 1823), en mocht voor zijn patron enkele zaken pl~iten.
22. In augustus 1834 werd zijn oud professor te Luik,
Mr. Ant. Ernst, minister van J ustitie in het kabinet-de Theux. Reeds
in oktober 1834 benoemde hij Laurent aan zijn departement als
bureauchef-eerste klerk, in de Dienst voor financiele zaken, de
kerkfabrieken, wedden en schenkingen enz.(29). Zijn jaarwedde
bedroeg drieduizend frank. Ingevolge zijn benoeming verliet Laurent
Luxemburg en vestigde hij zich, met zijn bejaarde vader, te SintJoost-ten-Node bij Brussel. Op 21 oktober 1834 werd hij als advocaat beedigd voor de eerste kamer van het Hof van Beroep te Brussel.
Het vertrek van Laurent uit Luxemburg werd door de politie aan de
hogere Overheid gesignaleerd. Begin oktober 1834 had de gemeente
Eich, een vijftal kilometer ten noorden van de hoofdstad, waar de
(29) M.B. van 10 oktober 1834.
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anti-orangisten veel invloed hadden, hem een reispas voor bet binnenland uitgereikt.
Luxembourg, 17 octobre 1834
A Monsieur le Referendaire intime de sa Majeste pour les affaires
de Luxembourg,
Monsieur le Referendaire intime,
Je crois devoir vous faire connaftre que le sieur Laurent, l'un des
jeunes gens qui s'est fait inscrire Avocat a Luxembourg en 1833 a
quitte Ia ville if y a peu de temps sans que /'on sache positivement
dans que/ but; mais que /'on vient d'apprendre par les feuilles
publiques que son ancien professeur, M. Ernst, soi-disant ministre
de Ia justice aBruxelles, I'a nom me chef de division dans ses bureaux.
Le bruits 'etait repandu if y a quelques temps queM. Ernst aussi bien
que M. Huart, soi-disant ministre des finances aBruxelles, avaient
fait des propositions, ou des promesses a plusieurs jeunes gens ou
employes de Luxembourg dont ils chercheraient aattirer les families
dans leur parti; mais a/'exception de ce qui se passe al'egard dujeune
Laurent, rien n 'est venu confirmer ces bruits.
Le Lieutenant Genera/(30)
Ongeveer een jaar later werd Laurent tot afdelingsoverste van de
Dienst voor wetgeving bevorderd, met een wedde van vierduizend
frank (K.B. van 7 december 1835). Dit was een vertrouwenspost,
want bier werden de wetsontwerpen en verordeningen voorbereid,
waardoor Laurent aldus goed op de hoogte was van bet regeringswerk. Hij zou ook aan de voorbereiding van de eerste Wet op bet
Hoger Onderwijs hebben meegewerkt. Wellicht op aanraden van de
familie Tesch stelde hij zich bij verzoekschrift van 17 augustus 1835
kandidaat voor bet ambt van hoogleraar aan de rechtsfaculteit van
Luik of van Gent. Drie maanden later, bij brief van 15 november
1835, trok hij zijn sollicitatie in, naar verluidt om gezondheidsredenen(31). Doch de staat van zijn gezondheid was geen beletsel voor
zijn bevordering.
Een aanbod om Romeins recht aan de Universite fibre de Bruxelles
te doceren, wees hij af. Dit was wei om principiele redenen.
(30) Rijksarchief Luxemburg, tekst opgenomen in LINK, R., Fran{:ois Laurent et le Luxembourg, 1987, 23 met facsimile, 27.
(31) A.R.A.B., H.O., O.F., 515, Requl!te Laurent.
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23. Het ambtenaarsbestaan bleek nochtans voor Laurent niet de
hem passende levensstaat. Het onderwijs was zijn ware roeping.
lngevolge de herinrichting van het hoger onderwijs door de Wet van
27 september 1835, dienden nieuwe professoren te worden benoemd.
Dit werd zijn kans. De regering had alsdan voor de benoemingen vee!
meer oog voor de vaderlandse gevoelens en de toewijding van de
kandidaten voor de jonge Belgische Staat, dan voor hun wetenschappelijke verdiensten. Ook werden bij voorkeur Walen en Luxemburgers
in de Vlaamse provincies benoemd, waar het Orangisme nog een
bedreiging vormde.
Aan de rechtsfaculteit van de Rijksuniversiteit te Gent waren verschillende leerstoelen te begeven. Laurent stelde zich op 26 maart
1836 opnieuw kandidaat, doch enkel voor de Rijksuniversiteit te
Gent. Dankzij de persoonlijke aanbevelingen van de liberale minister
A. Ernst bij de minister van Binnenlandse Zaken, de katholiek
B.T. de Theux de Meylandt (1794-1874), die het onderwijs in zijn
bevoegdheid had, werd Laurent nog binnen de maand bij K.B. van
11 april1836, benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit te Gent. De jaarwedde bedroeg vierduizend frank.
De aanstaande aanverwante neef van Laurent, Mr. Alphonse Nothomb (geb. te Petange op 13 juli 1817), die in juli 1835 aan de
Rijksuniversiteit te Gent met de grootste onderscheiding het diploma
van doctor in de rechten had behaald, werd met ingang van 1 sept ember 1836 ambtenaar aan het ministerie van Justitie.
24. Dat Laurent alsdan nog onderdaan was van koning Willem I,
bleek geen onoverkomelijk beletsel voor zijn benoeming. Pas in
1839, na de ondertekening door koning Willem van het Eindverdrag
met Belgie, kon Laurent formeel de Belgische nationaliteit verkrijgen. Die situatie van rechtsonzekerheid omtrent zijn staatsburgerschap zou hem zielsdiep hebben gegriefd. Het nationaliteitenvraagstuk en het statuut van de vreemdelingen had hij aan den lijve
ondervonden. ,Je suis une des victimes de Ia diplomatie", aldus
Laurent, ,il doit m'etre permis de protester contre le trafic des
territoires auquel elle prete Ia main. Ne sous le premier empire a
Luxembourg, je suis Fran~ais de naissance; en 1814 je deviens
Neerlandais de part Ia conquete; en 1830 la Revolution me fait Beige,
tandis qu'a Luxembourg je suis toujours Neerlandais; j'ai deux
patries jusqu' en 1839; les traites le detachent de la Belgique, je cesse
d'etre beige, et je perds en meme temps Ia nationalite neerlandaise,
comme occupant des fonctions publiques en Belgique. Me voila sans
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patrie, jusqu'a ce que j'eusse fait la declaration moyennant laquelle
les Lim bourgeois et les Luxembourgeois conservaient leur nationalite
beige; apres avoir fait cette declaratjon, je fus considere comme
ayant toujours ete Beige. J'ai done quatre fois change de nationalite,
et toujours sans le vouloir ou meme sans le savoir. Quand cette
diplomatie, qui dispose des populations comme une dependance des
terres, fera-t-elle place a la souverainete des nations?(32).
Laurent heeft steeds gaarne de rol van ,slachtoffer" gespeeld. Zijn
landgenoten en collega's Molitor en Gantrelle hebben zich allerminst
als ,victimes de la diplomatie" beschouwd.
25. De beschermheer van Laurent, minister AnL Ernst, verliet in
februari 1839, met minister E. d'Huart de regering, toen bleek dat
zij bereid was het eindverdrag met koning Willem te tekenen, waardoor Maastricht, Limburg over de Maas en Duits Luxemburg werden
prijsgegeven(33). Mr. Ant. Ernst werd professor aan de heropgerichte katholieke Universiteit van Leuven (1839-1841). Zijn broer
Jean, had reeds in 1835 de universiteit van Luik verlaten, om te
Leuven te gaan doceren. Diens agressieve stijl van lesgeven moet
Laurent zeer bei:nvloed hebben: ,11 ne savait menager ni l'eloge ni
le blame. Touiller surtout n'etait pas menage; en general, du reste,
Ernst aimait a se prendre corps a corps avec les autorites les plus
accreditees"(34).
IV.

DE FAMILIES LAURENT-TESCH EN CALLIER-LAURENT:
LA FLANDRE LIBERALE

26. Zes maanden na zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar
aan de Rijksuniversiteit te Gent, trad Laurent in het huwelijk met
mejuffer Marie Rosalie Tesch, dochter van J .F. Tesch, notaris te
Messancy, en Marie-Cecile Nothomb, een nicht van minister
J. B. N othomb. De bruid was omtrent twee j aar ouder dan de bruidegom. Het burgerlijk huwelijk werd gesloten te Messancy, op 11 september 1836, te zes uur 's namiddags. De volgende dag werd het
kerkelijk huwelijk plechtig voltrokken.
De Laments vestigden zich te Gent, aan de Merelbekstraat 2 (Meirelbeck), thans Kruideniersstraat, bij de Oude Beestenmarkt. Hier
(32) Droit civil international, III, nr. 240, p. 414.
(33)Moniteur van 5 februari 1839; Verdrag van 19 april 1839.
(34) LERoY, A., L'Universite de Liege, 278.
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leefde het echtpaar Laurent rustig en teruggetrokken. Overtuigd dat
men thuis en in zijn werk zijn geluk moet vinden, zochten zij niet
relaties te maken. Zij bleven echte Luxemburgers, zelfbewust, bescheiden en gesloten van aard. ,On ne se depouille pas de sa
nationalite, pas plus qu'on ne commence une vie nouvelle en allant
d'un pays a I' autre", schreef Laurent(35). Lang hebben de Laments
daar niet gewoond. Zes jaar later verhuisden zij naar de Coupure 10
te Gent. Het grote herenhuis aan de Merelbekstraat werd na hen
bewoond door Prof. Fr. Huet, en toen deze met zijn gezin terug naar
Frankrijk diende te vertrekken, kwam de befaamde Gentse geneesheer Dr. F.A. Snellaert, de goede vriend van J.F. Willems, in 1866,
dit huis bewonen. Het werd in die jaren het trefpunt van aile
Flaminganten.
Rosalie Tesch (1808-1860) was het type van de sterke vrouw uit het
Boek der Spreuken. Zij was vroom en kerks, immer bedacht om het
welzijn en de welvaart van haar man en kinderen. Laurent heeft haar
godsdien'stige gevoelens steeds geeerbiedigd. ,La religion", was zijn
overtuiging, ,est un rapport entre l'homme et Dieu; la plus enW:re
liberte est de !'essence de ce lien"(36).
27. Van huize uit katholiek, ,l'ayant pratique avec sincerite, avec
ferveur meme", heeft Laurent niet zonder een diepe innerlijke strijd
de Kerk verlaten. Wanneer de godsdienst de meest vrije band is
tussen de mens en God, besloot hij, dan komen geen kerken met
dogma's en juridische structuren daaraan te pas. Bovendien is een
dogmatische en onveranderlijke godsdienst niet te rijmen met de
filosofie van de Vooruitgang. ,Nous ne voyons plus que l'Eglise
dans laquelle le hasard ou Ia Providence nous a fait naitre ait le
monopole de Ia verite et que hors d'elle il n'y ait point de salut. Nous
croyons que dans toutes les Eglises il y a une part de verite, mais aussi
une part d'erreur"(37). Meegesleept door het rationalisme, is Laurent blind voor de geestelijke zin van de wonderverhalen in de
Evangelies, en gaat hij de spot ermee drijven: ,La croyance au
surnaturel s'est evanouie, comme s'evanouissent les reves"(38).
,Un enfant soumis" van de Kerk kon hij niet meer zijn, want: ,S'Il
y a un Dieu, il y a aussi une verite, et c'est a Ia verite qu'appartient
le gouvernement du monde, et non a !'imposture et au menson(35)
(36)
(37)
(38)

Dr. Civ. Int., I, nr. 423.
Cours, I, nr. 8.
Histoire, XVII, 469 en 538.
Histoire, XIV, 8.
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ge"(39). De Kerk van Rome die het bijgeloof uitbuitte voor haar
eigen glorie en profijt, moest verdelgd worden. In zijn ogen was de
Kerk ,le neant", de Paus een uitgedroogde mummie, en de Jezu'ieten
waren cadavers. Aile bezittingen moesten aan de Kerk ontnomen
worden. Ironisch schreef hij: ,Tout ce que la sainte Eglise possede,
que ce soient des fermes, des rentes sur l'Etat ou des actions industrielles, est un bien spirituel. Voila une transsubstantiation d'une
nouvelle espece. J'avoue que je ne comprends pas plus ce mystere
la que celui qui consiste a changer le vin en sang"(40). Aan zijn
vriend, de Heidelbergse hoogleraar K.J.A. Mittermaier, bekende hij
openlijk in 1851: ,Je ne suis pas catholique, pas meme chretien, mais
mon arne a soif de religion et non d'atheisme. C'est le sentiment
religieux qui m'inspire la plus secrete pensee demon livre. Mais cette
religion je ne la chercherai jamais dans la deification de l'homme ou
de l'humanite"(41).
De bekentenis van Laurent aan Prof. Mittermaier ,geen christen
meer te zijn", zal wei niet ondoordacht uit zijn pen zijn gevloeid.
Zekere later betoonde sympathieen voor het protestantisme of voor
een christendom zonder mythen, hebben niets met de leer van Christus maar alles met het neoplatonisme te maken.
28. Een vriend van den huize werd zijii collega aan de rechtsfaculteit,
de Luxemburger J .Ph. Molitor (1807-1849), die Romeins recht doceerde. Doch, waar Laurent zijn geloof verloor, werd Molitor die
voorheen aan de Universite fibre de Bruxelles had gedoceerd, strijdend katholiek. Hij werd mede-stichter en ijverig lid van het SintVincentiusgenootschap te Gent. Zeer begaan om de nodert van de
arbeidersklasse, publiceerde Molitor in 1847 een verhandeling over
,L'amelioration du sort des classes pauvres en les moralisant".
Dit thema lag Molitor nauw aan het hart. Terwijl Laurent totaal in
beslag werd genomen door de studie van de wereld- en kerkgeschiedenis, bezocht J. Molitor de armen. Tijdens de cholera-epidemie die
Gent in 1849 teisterde, werd Molitor bij de verzorging van arme
zieken besmet. Enige dagen nadien is hij aan de cholera bezweken(42).
(39) Histoire, IX, 16.
(40) Lettres retard., 9 april 1863.
(41) Brusse1, 1 september 1851; Univ. Heidelberg, Fonds Mittermaier, Hs. 2746, Brieven van
F. Laurent aan Mittermaier, nr. 3; gecit. in DEFEVER, G., Franr;ois Laurent (1810-1887) als
historiograaf en geschiedenisjilosooj. Bijdrage tot zi}n Ieven en werk, Leuven, 1980, 113.
(42) DU Bms, A., ,Jean-Philippe Molitor", Mess. sc. hist., 1849, 416 e.v.
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Laurent vond een nieuwe vriend en medestander in zijn jongere
collega, G. Callier (1819-1863), docent in de filosofie, een progressief liberaal en zeer antiklerikaal. Callier behoorde tot de Huet-kring
die het liberaal democratisch dagblad ,De Broedermin" (18481859), en het tijdschrift ,La Flandre liberale" uitgaf.
29. Het gezin Laurent telde een zoon en twee dochters. De zoon,
Maria, Mathias, Carolus, werd geboren te Gent, op 20 oktober 1837.
Hij studeerde rechten en maakte zijn loopbaan in de magistratuur.
In 1893 werd Charles Laurent raadsheer in het Hof van Cassatie.
Zeer gehecht aan het land van Luxemburg schreef hij enkele monografieen over Luxemburgse gemeenten. Hij bleef vrijgezel. Op 4 januari 1894, te Brussel, is hij een plotse dood gestorven. Hij werd te
Messancy begraven.
Het tweede kind, Carolina, Elisabeth, Frederica, Rosalia, werd
geboren te Gent, op 2 september 1840. Professor J .Ph. Molitor was
een van de getuigen bij de aangifte van de geboorte.
Hetjongstekind, Maria, werdgeboren teMessancy, op24 juni 1846.
De kinderen Laurent hebben een groot gedeelte van hun jeugd te
Messancy mogen doorbrengen. Tijdens de vaKanties ging Laurent
daar ook wat rust zoeken, doch hij sleepte koffers boeken mee en
bleef hier ook voortstuderen en schrijven. Mevrouw Laurent had de
opgespaarde geld en bij, die zij toevertrouwde aan haar broer Victor,
om ze te beleggen in aandelen van vennootschappen waarvan hij
mede-oprichter was. Uit die maatschappijen is de Arbed ontstaan.
Rosalie Tesch was een vooruitziende vrouw. Sterk van gezondheid
moet zij niet geweest zijn. Zo verbleef Laurent gans het zomerseizoen
van 1841 bij zijn zieke vrouw te Messancy. Alles wijst er op dat zij
zeer veel van elkaar gehouden hebben. In de Voorrede op de tweede
verbeterde uitgave van de eerste drie delen van de ,Histoire", heeft
Laurent haast lyrisch een tipje opgelicht van de sluier over zijn
huwelijk: ,J'ai ete heureusement place dans des circonstances telles
que j'ai pu, quoique n'etant pas un des priviligies de la societe,
sacrifier plutot mon interet a mes convictions: dans des liens ou
l'homme rencontre d'ordinaire des entraves, j'ai trouve appui et
force. J'en rends grace a Dieu".
30. Laurent was er heilig van overtuigd dat hij zijn kinderen moest
vrijwaren van het Rooms-katholiek verderf, hoe moeilijk dat in een
katholiek land ook mocht zijn. ,Si les liberaux etaient logiques, ils
ne confieraient pas leurs enfants au pretre, pas meme pour les
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baptiser. .. Supposons que le pere ait une foi a lui, c'est un penseur,
c'est un homme religieux; comment s'y prendra-t-il pour donner une
education religieuse a ses enfants? Aux enfants on ne preche pas la
morale, on n'enseigne pas la philosophie, on leur inculque des
sentiments religieux par la priere, par le culte. Cela suppose une
communion religieuse, et le pere est seul! lnexprimable seront ses
angoisses. 11 voudrait developper le sentiment religieux chez ses
enfants, et il ne peut pas!. .. 11 veut mettre ses enfants a l'abri du
poison catholique ... Oil le pere, libre penseur, trouvera-t-il une societe pour ses enfants eleves en dehors de toute confession religieuse?
11s seront bannis de presque toutes les families, fuis comme pestiferes. Les prejuges catholiques sont tels. Quelle existence pour les
pauvres petits, qui voudraient aimer et qui n'ont pas un ami, pas
meme un camarade pour jouer! Et quelle torture pour le pere! ... Ne
doit-il pas se demander s'il ace droit? S'illui est permis de sacrifier
l'avenir de ses enfants? S'il peut disposer de leur vie? Nous avons
passe par ces angoisses et par ces tortures, cependant nous n'hesitons
pas a repondre: oui, le pere ace droit, et c'est plus qu'un droit, c'est
un devoir ... La conscience no us permet-elle, quand no us sommes
libres penseurs, d'elever nos enfants dans une religion qui n'est pas
le notre? Non, evidemment non, ce serait les elever dans l'erreur, ce
serait leur donner du poison pour nourriture intellectuelle et morale.
Le cri de la conscience est: non, mille fois non. Des lors tout est dit.
Nous n'avons pas a nous preoccuper, ni a nous tourmenter des suites
qu' aura ou que pourra a voir 1' accomplissement d 'un devoir, et no us
n'en sommes pas responsables. L'avenir est aDieu, a nous incombe
!'obligation d'agir suivant la foi que nous dicte la conscience"(43).
31. Het echtpaar Laurent heeft geen zilveren bruiloft mogen vieren.
Op 25 april 1860 is Rosalie Tesch te Gent, in de leeftijd van tweeenvijftig jaar overleden. Prof. G. Callier en de pas benoemde procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent, Jean G. Ph. Wiirth
(1811-1885), een geboren Luxemburger, even strijdend antiklerikaal
als Laurent, deden de aangifte van het overlijden.
Mathias Laurent heeft zijn enige behuwddochter overleefd. In de
leeftijd vannegentigjaar, op 20 mei 1869, is hij overleden te Sint-Gillis-op-Brussel, voorzien van de genademiddelen der Kerk (rouwbrief).
Laurent is weduwnaar gebleven. De Calliers steunden hem in de
(43) Histoire, XVII, 534-536.

58

----

--------~=-----=

---=----=--=------_:;-_::_L___:=

beproeving. Zijn geloof in het eeuwig persoonlijk voortbestaan en
met zijn echtgenote verenigd te blijven, was zijn troost. ,Qu'est-ce
que les hommes de l'avenir reprochent au dogme chn!tien sur le
mariage? Ils disent que le christianisme ne comprend pas ce qu'il y
a de saint dans l'union de deux ames. N'est-ce pas dire que cette
union est eternelle et que l'amour est plus puissant que la mort?
Quoi! a l'homme qui a perdu la moitie de son etre, en perdant la
femme qu'il aime, la religion n'aurait rien a dire pour le consoler,
sinon que cette arne, a laquelle il se croit attache pour l'eternite, est
aneantie ou qu'elle s'est confondue dans le Dieu absolu? Que les
protestants avances y reflechissent! Le sentiment auquel ils refusent
de donner satisfaction est le plus imperieux, le plus indestructible de
tous les besoins. II veut etre satisfait. Jamais les hommes ne se
rallieront a une conception religieuse (liberaal protestantisme), qui
nie ou revoque en doute ce que le creur affirme avec une irresistible
energie"(44).
32. Het huwelijk van Rosalie-Caroline (1840-1883), in 1867 met
Mr. Albert Callier (1846-1920), en van Marie (1846-1932), in 1870,
met Mr. Hippolyte Callier (1848-1925), brachten Laurent dichter bij
de Gentse liberale burgerij en de Hervormde kerk. De twee jongere
kinderen van Prof. G. Callier, Alexis (1850-1925), die procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te Gent is geworden, en Savinie
(o 1854), bleven ongehuwd.
Albert Callier, in 1866 gepromoveerd tot doctor in de rechtsgeleerdheid, werd advocaat, hoogleraar, en rector van de Universiteit (18791885). Als schepen van Gent voor geschillen (1888-1895), zette hij de
politiek van zijn vader en schoonvader voort.
Hippolyte Callier werd in 1869 tot doctor in de rechtsgeleerdheid
gepromoveerd. Hij werd advocaat, lid van de provincieraad, volksvertegenwoordiger, en was stafhouder van de Or de van Advocaten
te Gent (1893-1894). Gedurende verschillende jaren was hij voorzitter
van de Commissie van de burgerlijke godshuizen.
De beide Calliers hebben, met de morele en financiele steun van hun
schoonvader, in 1874 het opiniedagblad ,La Flandre liberale" gesticht. De krant ontleende haar naam aan het vroegere tijdschrift van
de Huet-kring, waarbij Prof. G. Callier in zijn jeugdjaren bedrijvig
was geweest.
Met fierheid kon Laurent op 1 december 1874 het eerste nummer van
(44) Histoire, XVII, 630.
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de ,Flandre" ontvouwen. Door dit dagblad zou hij zijn ideeen
kunnen propageren en de lauwe liberalen prikkelen tot meer strijdbaarheid.
Gedurende een eeuw was de ,Flandre liberale" het lijfblad van de
liberale franskiljonse burgerij in Vlaanderen(45).
33. De vrijheid van drukpers die Laurent voor zijn ideeengoed
opeiste, kon hij nochtans moeilijk aan zijn tegenstanders gunnen. In
zijn ogen was de klerikale pers uiteraard verdorven en moest zij
gemuilkorfd worden: ,certaine presse, en injuriant et en calomniant
tous ses adversaires, demoralise profondement ses lecteurs, et ce sont
precisement des lecteurs auxquels on defend de lire d'autres journaux. Ce lent poison se repand dans les ames et il finit par les infecter
et par demoraliser les nations. Qu'on retablisse le pilori pour les
calomniateurs de profession"(46). Zulke zedeloze bladen kon Laurent in de stadsscholen en zijn werkliedengenootschappen niet toelaten. De jeugdige onverlaten die in zijn werkliedengenootschappen
brochures van de Internationale hadden durven te verspreiden, werden aan de deur gezet.
De Fransejournalist en publicist, Louis Veuillot (1813-1883), hoofdopsteller van het blad ,L'Univers", die na zijn bekering tot het
katholicisme een geniaal en onvermoeibaar strijder was geworden
voor het goed recht van de Franse katholieken en het pausdom, was
in de ogen van Laurent: ,,un calomniateur, un insulteur gage, un fort
des halles", die verdiende door het Hof van Assisen te worden
veroordeeld. ,L'Eglise lan<;a ce pamphletaire contre les philosophes
du deniier siecle. A toute autre epoque, il n'aurait inspire que le
degout; apres 1848, il se fit ecouter et applaudir"(47).
De ,Flandre liberale" heeft Laurent opgevijzeld tot een mythe van
alomvattende wijsheid en menslievendheid. Gedurende een eeuw
heeft zij de nagedachtenis aan Laurent levendig gehouden.

(45) PIROTTE, C., l'Anti-catholicisme de Ia Flandre liberate 1874-1881, lie. verh., Brussel,
1971; CAMPS, C., Monograjie van deFlandre liberate, lie. verh., Gent, 1977.
(46) Principes, XXVIII, nr. 433.
(47) Histoire, XII, 6 en 7.
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V.

ACADEMISCHE LOOPBAAN

(1836-1882)

34. Het was geen toeval dat Laurent bij zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit te Gent, ,voorlopig" belast
werd met de leergang in bet publiek recht (K.B. van 11 apri11836).
In zijn rekest van 26 maart 1836 had hij gesolliciteerd naar de
cursussen encyclopedie van bet recht en de rechtsgeschiedenis. De
regering kende de liberale overtuiging van Laurent. Hij had zijn
opinie, dat de liberalen in 1831 met de goedkeuring van de grondwet
een steek had den Iaten vallen, niet onder stoelen of banken gestoken.
Met de vrijheid van eredienst, van onderwijs, drukpers, vereniging
en vergadering, en een zekere financiering van de erediensten, had
de Staat voor de Kerk gekapituleerd, was zijn standpunt. Zo een
halve scheiding tussen Kerk en Staat konden de anti-unionisten niet
slikken. Zij werden gesteund door de loge. De liberale hoogleraar
Laurent zou voorlopig een tegengewicht vormen tegenover bet opkomende ultramontanisme, dat met een beroep op de encycliek , ,Mirari
Vos", van 15 augustus 1832, en ,Singulari Vos" van 25 juni 1834,
bet vrijzinnig karakter van de grondwet afkeurde. Paus Gregorius XVI (1831-1846), zag in bet liberalisme, bet indifferentisme en
bet populisme a Ia de Lamennais, een ernstig gevaar voor de ware
leer van de Kerk en haar gezag.
Tussen die beide strekkingen lag bet politieke slagveld.

35. Dejonge hoogleraar had de ambitie een professor op hoog peil
te worden en een opvoeder te zijn voor de studenten. Hij zou zijn
studenten leren zelfstandig te denken, en opwekken om al hun
krachten te wijden aan bet vaderland. ,Le premier devoir du citoyen
est de consacrer sa vie et ses talents ala patrie"(48). Zeker niet aan
de Kerk.
Mede om zijn gebrek aan wetenschappelijke titels goed te maken,
publiceerde Laurent reeds in bet eerste jaar van zijn benoeming een
grondige juridische en historische studie over de lijfsdwang: ,De Ia
legislation sur Ia contrainte par corps"(49). In naam van de Vooruitgang eiste Laurent de onmiddellijke afschaffing van dit relict van de
slavernij waartegen Danton en de Convention Nationale was ten
strijde getrokken (Wet van 9 maart 1793). De collega's hebben zijn
roekeloos voorstel slecht onthaald. De afschaffing van dit dwangmiddel zou de onwil van de slechte betalers nog stijven, was hun
(48) Cours, I, nr. 63.
(49) Gent, 1837, 120 p.
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overtuiging. Nog in 1844 zegde procureur-generaal J.L.H. Ganser
(1791-1859), in zijn mercuriale voor het Hofvan Beroep te Gent: , ,En
Belgique, un savant professeur de l'Universite de Gand s'est prononce pour I' abolition, dans un ouvrage cite avec beaucoup d'eloges par
les savants etrangers"(50).
Laurent heeft de strijd tegen de lijfsdwang gewonnen. Twintig jaar
na zijn omstreden artikel werd de lijfsdwang uit het B.W. geschrapt
(Wet van 21 maart 1859). Voor Laurent was dus de ,Code civil" niet
sacrosant.
De onderliggende ideeen van deze studie werden in Belgie niet
opgemerkt. De Heidelbergse hoogleraar, de liberaal K.J .A. Mittermaier (1787-1867), moet de filosofische achtergrond van de strijd van
Laurent goed begrepen hebben. Hij schreef een lovende bespreking,
wat mede geleid heeft tot een blijvende vriendschaps- en vertrouwensrelatie tussen beide geestesgenoten(51).
Achttien eeuwen Christendom, aldus Laurent, waren er niet in
geslaagd die mensonwaardige instelling af te schaffen. Dit was voor
hem nogmaals een bewijs van het wereldvreemd en overtrokken
spiritualistisch karakter van de leer van Christus. De Kerk van Rome
had ook hier gefaald. De filosofen van de Vooruitgang dienden hun
idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap waar te maken voor
hun tijd. Met de zegepralende Franse revolutie was de nieuwe tijd
aangebroken en Laurent was de verkondiger van de nieuwe blijde
boodschap: ,Nous datons de 89; on l'oublie trop facilement"(52).
Hij zag zichzelf als een medespeler in de Franse revolutie en koos zich
een plaats bij de Montagnards.
36. Onvoorbereid voor het hoger onderwijs, viel het professoraat
Laurent zeer zwaar. Na het eerste jaar voelde hij zich aan het einde
van zijn Latijn. Hij vroeg aan zijn beschermheer, minister A. Ernst,
om terug aan zijn departement te mogen komen. Doch de minister
moedigde de jonge hoogleraar aan om zijn academische arbeid voort
te zetten. Prof. Ernst had voile vertrouwen in de pedagogische en
wetenschappelijke kwaliteiten van zijn oud-student.
Wellicht kon Laurent moeilijk aarden in het Vlaamse en klerikale
Gent. Zijn vrouw en hijzelf hadden heimwee naar Luxemburg.
Wanneer de vrede met Holland zou komen, kon hij toch een ambt
(50) Belg. Jud., 1843-44, 1695.
(51) JAYME, E., Karl Mittermaier und das Internationale Privatrecht, in Liber Memorialis
Franr;ois Laurent, 1986, 805 e.v.
(52) Principes, I, nr. 33.
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in het Groothertogdom bekleden. Belgie zou Luxemburg niet loslaten.
Vijf jaar na zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar werd
Laurent tot gewoon hoogleraar bevorderd (K.B. van 28 september
1841). Het gezin Laurent nam zijn intrek in een fraaie herenwoning
aan de Coupure rechts nr. 10.
37. Het was steeds het verlangen van Laurent geweest om de beginselen van het burgerlijk recht in de kandidaturen te doceren. Bij K.B.
van 14 september 1841 werd hij met die cursus belast. Laurent wilde
de jeugdige student en doordringen van de liberale en geseculariseerde
geest van het B.W. Hij beperkte zijn lessen tot de grote principes
die de rechtsbetrekkingen in het burgerlijk Ieven beheersen. Waar
aan de andere universiteiten die cursus over twee jaren werd gespreid,
wilde Laurent hieraan slechts twee semesters besteden. Hiervoor
beriep hij zich op het officieel programma. Dit bracht mee dat de
studenten van Laurent een minder goede beurt maakten in de examens voor de ,Jury centrale" te Brussel, die alsdan aile examens
diende af te nemen. De collega's van Laurent drongen bij hem aan
om het voorbeeld van de andere universiteiten te volgen, maar
Laurent wilde daarvan niet weten. Bovendien was hij geergerd, dat
hoogleraren van de vrije universiteiten deel uitmaakten van de Centrale Examencommissie.
Daar ook het volgende jaar de Gentse studenten minder goed slaagden, kwam het tot een open conflict met de collega' s. Laurent
verdween uit de circulatie. Gedurende vier jaar kwam hij niet meer
naar de universiteit. Van 1843 tot 1847 weigerde hij om gezondheidsredenen te doceren. Hij was er ziek van ... Het gerucht deed de ronde
dat Prof. Laurent leed aan ,une maladie cen!brale", en dat de kans
op genezing gering was. In werkelijkheid was hij druk bezig te
Messancy met de voorbereiding van zijn levenswerk, de ,Histoire de
l'Humanite' '(53). Laurent heeft later aan L. Bolaffio toegegeven: ,I
primi anni de me passati a Gand, li consacrai interamente a miei studi
storici".
Toen hij in 1847 vernam dat de regering de procedure tot zijn
inrustestelling zou beginnen, keerde hij met zijn gezin onverwijld
naar Gent terug. Buiten het centrum van de stad, aan de Ekkergemstraat 27, vonden de Laurents een nieuwe woonplaats. Prof. Lau(53) SIMON-VANDER MEERSCH, A.M., Franr;ois Laurent hoogleraar, in Liber Memoria/is
Franr;ois Laurent, Brussel, 1989, 165 e.v.
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rent hervatte zijn lessen, en bleef bij zijn standpunt. Met de invoering
van de Gemengde Examencommissies per universiteit door de Wet
van 15 juni 1849, geraakte dit knelpunt van de baan. Doch Laurent
bleef de juistheid van zijn standpunt verdedigen(54).
38. De volgende jaren van zijn professoraat zijn stil en haast onopgemerkt voorbijgegaan. Hij legde zich toe op de voorbereiding van zijn
lessen en wijdde elk vrij ogenblik aan het schrijven van de ,Histoire". Om te vergaderen in de kring van de sociaal-filosoof
Prof. Fr. Huet (1814-1869), of om deel te nemen aan het society
leven bij Prof. H. Moke (1803-1862), bij wie het artistieke en liberale
Gent bijeenkwam, had hij geen tijd.
Over zijn collega, de democraat a Ia de Lammenais en republikein,
Prof. Huet, schreef Laurent: ,Nous l'avons vu de pres; et tout en
admirant la finesse de son intelligence et l'ardeur de ses convictions,
nous ne pouvions comprendre que les idees, hostiles, inalliables,
pussent coexister dans une meme tete, la philosophie rationaliste et
la foi catholique. L'unite a fini par prendre place de cette discorde,
et c'est la libre pensee qui l'a emporte"(55). De rede en het katholiek
geloof konden niet samengaan.
Dat het geloof niet van te voren bewezen kan worden, en ook niet
hoeft bewezen te worden, anders zou het geen geloof meer zijn,
strookte niet met de weinig genuanceerde denkwijze van Laurent.
Slechts wat de natuurlijke rede openbaart, kon hij geloven(56).
39. Laurent doceerde, in de loop der jaren, grondwettelijk recht,
administratief recht, encyclopedie van het recht, geschiedkundige
inleiding van het burgerlijk recht, en beginselen van het burgerlijk
recht. Door de Wet van 1 mei 1857 op de examencommissies voor
de toekenning van de academische graden werden de cursussen
encyclopedie van het recht, historische inleiding tot het burgerlijk
recht en schets van de algemene beginselen van het B. W. tot , ,matiere
acertificat'' gedegradeerd. Dit betekent dat de candidatuurstudenten
die lessen moesten bijwonen, maar dat over die stof niet werden
ondervraagd door de examencommissie. De studieijver voor de
certificaatscursus was dan ook gering. De voorstanders van dit
systeem waren van oordeel dat de studie van het Romeins recht in
(54) ,Un mot sur les travaux recents de M.le professeur Warnkoenig", Mess. sc. hist., 1854,
314 e.v.; Cours, I, Preface, 119.
(55) Histoire, XIII, 29.
(56) Histoire, XIV, 9.
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de candidaturen moest worden bevorderd en dat de examenstof
diende te worden beperkt. Laurent was tegen dit systeem voiledig
gekant en heeft het steeds bestreden. De ondergrond van de koppigheid van Laurent washier wellicht dat hij als positivist geen voorstander was van de studie van het Romeins recht in de candidaturen.
Waren de bronnen van het Romeins recht niet de meningen van de
rechtsgeleerden? Voor Laurent kan enkel de wetgever rechtsregels tot
stand brengen. De aankomende rechters en advocaten mochten door
de studie van het Romeins recht niet opgevoed worden in de gedachte
dat de magistraten en rechtsgeleerden rechtsregels tot stand kunnen
brengen; dit komt aileen de wetgever toe.
Pas bij K.B. van 29 augustus 1860, na vijfentwintig jaar onderwijs,
werd hem de leerstoel voor grondige vraagstukken van burgerlijk
recht toegewezen. Hierin volgde hij Prof. Mr. Nap. de Pauw op
(1800-1859), die hij reeds twee jaar wegens ziekte had vervangen. Tot
in 1873 behield hij de candidaatscursus burgerlijk recht, tot zijn
schoonzoon, Mr. Albert Callier, hem hiervoor kon opvolgen.
Door de Wet van 14 maart 1863 werd de jaarwedde van de gewone
hoogleraren verhoogd tot 7000 F en van de buitengewone hoogleraren tot 5000 F.
40. Laurent was in zijn voile mannenjaren een schitterend docent.
,Ses le<;ons etaient de vrais modeles. Les notions s'y encha!naient
rigoureusement les unes aux autres. Elles se succedaient dans un
ordre harmonique qui saisissait par sa simplicite et sa beaute. De
degre en degre il conduisait ses auditeurs de la regie formulee dans
le code a ces notions elementaires du droit qui sont inscrites dans la
conscience humaine ... Ce juriste, en effet, voyait toujours au dela
du droit le devoir, de la loi humaine la loi divine. Sa voix devenait
alors plus touchante, sa parole plus grave, son accent plus convaincant. .. 11 subjugait, il entrai'nait, et il reussissait ainsi a faire passer
en nous une etinceile de son amour de la justice, de sa haine pour
l'iniquite ... 11 voulait faire des hommes, preparer ses eleves adevenir
des membres utiles de la societe"(57).
41. Zijn grote kwaliteiten als docent en examinator, zijn ijver voor
de vooruitgang van het rechtsonderwijs, werden algemeen erkend.
In oktober 1861 werd Laurent door de liberale regering waarin zijn
schoonbroer, V. Tesch, minister van Justitie was, beroepen bij de
(57)

DE RIDDER, R.,

,Discours funebre", Belg. Jud., I 887, 353.
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Commissie belast met de herziening van de Wet van 1 mei 1857 op
de examencommissie. Zijn collega's belastten hem rapport uit te
brengen bij de minister over de besluiten van de commissie. Laurent
was een overtuigd voorstander van de Centrale Examencommissie als
beste middel om het hoger onderwijs op peil te houden. Het aantal
examenvakken diende beperkt te blijven. Het aanwezigheidsattest
voor de vakken waarover de Examencommissie niet examineerde,
diende vervangen te worden door een bekwaamheidsattest, af te
lever en door de betrokken professor. Volgens Laurent dienden alle
cursussen van grondige vraagstukken vervangen te worden door
,cours elementaires", teneinde de rechtsstudies te vereenvoudigen
en het juridisch redeneringsvermogen van de studenten aan te scherpen. ,A force d'entasser connaissances sur connaissances dans la
tete de la jeunesse, on lui donne des indigestions intellectuelles,
c'est-a-dire qu'on use les facultes, au lieu de les developper. II
importe de revenir a un regime plus simple"(58).
Ook dit rapport geraakte in de vergeethoek. De kwestie van de
examencommissies bleef aanslepen tot de Wet van 20 mei 1876, die
aan de universiteiten de bevoegdheid verleende zelf te examineren en
diploma's af te leveren. Men viel van het ene uiterste in het andere.
Laurent moet dit hartsgrondig afgekeurd hebben, mede omdat bierdoor ook de vrije universiteiten diploma's konden afleveren: ,Le
droit de conferer des diplomes de capacite est l'exercice d'un pouvoir
social, ce n'est pas l'exercice d'une liberte. Donner a l'universite
catholique le droit de sieger dans les jurys d'examen, c'est l'investir
d'une fonction, d'un pouvoir qui n'appartient qu'a l'Etat"(59).
42. Bij K.B. van 16 november 1880 werd Laurent toegelaten tot het
emeritaat. Het werd hem evenwel gegund, op grond van een oude
wet van koning Willem I, en met behulp van de beheerder-inspecteur, Prof. A. Wagener, om nog te blijven doceren. In februari
1882, door ziekte overmand, diende hij de universiteit te verlaten.
,Ce fut un dechirement cruel pour lui de devoir quitter cette Universite, a laquelle il etait attache d'un devouement sans bornes, pour
laquelle il aurait combattu et souffert... La faculte de droit surtout

(58) Rapport sur les jurys d'examen, Doc. Pari. Ch., 18-61-62, nr. 122; Voorzitter: M. Leclercq, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie; leden: de rectoren Roulez (Gent), Spring
(Luik), De Ram (Leuven), Tielemans (Brussel), en de professoren Delcour (Leuven), Arntz
(Brussel), Trassenter (Luik).
(59) L'Eglise et l'Etat en Belgique, 172.
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comprit qu'elle venait de perdre celui qui faisait son ornement et sa
force"(60).
Gedurende zijn academische loopbaan werd Prof. Fr. Laurent zeven
maal geroepen bet dekanaat van de rechtsfaculteit te bekleden (184950, 1853-54, 1857-58, 1862-63, 1866-67, 1871-72 en 1876-77).
Het rectorale hermelijn dat hem nochtans toekwam, werd hem nooit
gegund. Met kunstgrepen heeft men Laurent van het rectorsambt
verwijderd gehouden. In 1879 kon de liberate regering hem niet
voorbijgaan, maar koning Leopold II weigerde bet benoemingsbesluit te ondertekenen, wegens de politieke controverse rond zijn
persoon(61). Hij liet zich evenwel hiervoor ruimschoots schadeloos
stellen. Hij werd bevorderd tot commandeur in de Leopoldsorde en
zijn schoonzoon, Albert Callier, werd in zijn plaats tot rector benoemd. Voor het officieel onderwijs te Gent kwam er ook nog een
subsidie.
Het nepotisme van Laurent ten voordele van zijn schoonzoon A.
Callier, en later van zijn aanverwant R. de Ridder, die hij eveneens
in de rechtsfaculteit heeft binnengeloodst, valt moeilijk te rijmen met
zijn principes en zijn heftige kritiek op de kerkvorsten en bet
koningdom.
VI. DE ,HISTOIRE DE L'HUMANITE" (1850-1870)
EN DE ZAAK-LAURENT (1856)
43. Eindelijk, in 1850, durfde Laurent bet aan de eerste delen van
bet werk dat hij simJs zovele jaren had voorbereid, te publiceren. De
conservatieve reactie tegen de revolutie van 1848, had hem ertoe doen
besluiten de publikatie te bespoedigen, daar de Kerk om haar vroegere macht te herwinnen de vrees uitbuitte die Europa had bevangen.
,11 y eut une epouvante universelle, quand on vit d'audacieux
sectaires mettre en question les bases de notre existence civile, Ia
propriete et la famille. L'Eglise, toujours aux aguets pour ressaisir
Ia domination que les libres penseurs lui ont arracbee, s'empressa
d' exploiter la peur qui s 'emparait de toutes les ames' memes des plus
intrepides. Elle organisa une croisade contre le dix-huitieme siecle,
qu'elle representa comme le principe du mal qui sevit en France, et

(60) DE RIDDER, R., ,Discours funebre", Belg. Jud., 1887, 360.
(61) LUBELSKI-BERNARD, N., Leopold II et le cabinet Frere-Orban 1878-1884, Leuven, 1982,
391.
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qui, de la, se repand dans toute l'Europe. C'est une reuvre de
vengeance tout ensemble et un calcul d'ambition"(62).
Te Gent, bij de uitgeverij Hebbelynck, verschenen de eerste drie
delen van de Histoire du droit des gens et de relations internationales.
Drie lijvige boekdelen: L 'Orient, La Grece, Rome, gewijd aan het
volkerenrecht in de Oudheid en de Antieke geschiedenis, naar verluidt van de titel van het werk. Doch de schaarse historische bronnen
betreffende de rechtsbetrekkingen tussen de volkeren van de antieke
wereld komen hier nauwelijks aan bod.
In werkelijkheid is deze ,Histoire du droit des gens" geen juridisch
werk, maar een cultuurfilosofische studie over de evolutie van het
mensdom. Van een internationale rechtsorde, aldus Laurent, was er
in de Antieke wereld nog geen sprake, doordat het panthei:sme het
mensdom verdeelde. Doch de wet van de Vooruitgang heeft de
Oudheid naar het Christendom en de idee van de eenheid van het
mensdom geleid. Op zijn beurt is het Christendom een faze in de
ontwikkeling van het mensdom op weg naar eenheid. De geschiedenis
van de Antieke wereld toont de evolutie van de horde naar de
georganiseerde samenleving, van de roof naar de handel, van het
nai:eve denken naar de filosofie, en van het polythe'isme naar het
monothei:sme. Die evolutie geschiedt door de immanente werking
van de goddelijke Voorzienigheid, bij alle volkeren en in alle tijden,
zonder wonder bare rechtstreekse ingrepen van de Schepper. De wet
van de Vooruitgang heeft steeds de ideeen, de godsdienst en de
moraal beheerst.
44. In de inleiding zet Laurent uiteen hoe hij ertoe is gekomen dit
werk te schrijven: ,L'auteur de cet ouvrage a ete pendant quelques
annees legalement sans patrie. 11 ne lui fallut pas de longues reflections pour se convaincre que l'homme ne peut pas etre etranger sur
la Terre oil Dieu l'a place. Cette contradiction entre le droit et le fait
appela ses meditations sur le passe et l'avenir de l'humanite. Pourquoi les habitants d'un pays sont-ils etrangers dans un autre? Pourquoi le monde est-il partage en nationalites hostiles? Pourquoi ceux
que la nature a faits freres sont-ils ennemis lorsqu'une borne les
separe? N'arrivera-t-il pas un temps oil le genre humain ne formera
qu'une grande famille? Ce livre est la reponse a ces questions".
Laurent had nochtans allerminst door zijn veranderingen van nationaliteit geleden. Hij stelde zich gaarne als een slachtoffer voor, bij
(62) Histoire, XIII, 5.
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wijze van , ,captatio benevolentiae''. In het voorwoord bij de tweede
verbeterde uitgave van de eerste del en van de , ,Histoire'', geschreven
in 1861, bekende Laurent openlijk wat de opzet van zijn studien is:
,Suivre le progres humain vers I' unite... Montrer qu'il y a un
gouvernement providentiel des choses humaines ... Que la foi en une
existence progressive est celle de tous les hommes qui ne peuvent
accepter l'absurde et odieux dogme de l'enfer chretien ... Que l'Eglise
pretend immobiliser la societe avec tous ses abus et toutes ses
miseres ... Que ceux que leur foi ou leur interet attache encore au
passe, s'ingenient en vain a concilier ce qui est inconciliable, un
dogme immuable et une societe qui change sans cesse ... Que le rayon
de la lumiere eternelle suffit pour eclairer les hommes dans la voie
de leur perfectionnement... Que les hommes et les peuples font
eux-memes leur destinee, sous la main de Dieu". Niet het verlies van
zijn aardse vaderland, de Franse of de Nederlandse nationaliteit
heeft Laurent ertoe gedreven zijn , ,Histoire'' te schrijven, maar de
breuk met het geestelijk vaderland van zijn jeugd, het traditionele
bijbels-christelijke wereldbeeld.
45 . De belangstelling voor de ,Histoire" was gering. Het land
leefde nog onder de druk van de Februari-revolutie te Parijs van
1848, alsmede van het republikeins avontuur bij Risquons-Tout om
in Belgie een staatsgreep te plegen. De gemoederen waren bovendien
verontrust door de schoolstrijd (Wet van 1 juni 1850 betreffende het
middelbaar onderwijs). In zakenkringen ging de aandacht naar het
voorstel van H. Frere-Orban om een nationale bank op te richten.
Laurent klaagde: ,La Belgique est une Siberie pour les auteurs".
Zijn werk had nochtans een lovende bespreking gekregen van procureur-generaal Ch. Faider (1811-1893), zij het onder voorbehoud voor
bepaalde al te radicale interpretaties of conclusies(63).
In Duitsland vonden de eerste drie delen van de ,Histoire" een grote
weerklank: ,Ils furent accueillis comme peu d'ouvrages l'ont ete, et
Robert de Mohl (1799-1875), qui professait a Heidelberg, leur rendit
un eclatant hommage, signalant les admirables qualites de l'auteur,
son prodigieuse savoir, et faisant ce que rarement critique fait, il
reconnut qu'il ne pouvait controler l'ecrivain dans son expose et qu'il
devait se contenter de donner un apen;:u exterieur de l'reuvre et de
la comparer aux ecrits existants sur la matiere"(64).
(63) La Belgique Judiciaire, 1850, 1471.
(64) NYS, E., ,Franc;:ois Laurent, sa vie et ses ceuvres", Rev. Dr. Int., 1887, 408 e.v.
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Laurent zag inderdaad de Oudheid in het perspectief van de Vooruitgang. Wat hij waarnam valt niet te controleren op een wetenschappelijke wijze. Hij moet zich ervan bewust geweest zijn, want aan Prof.
Mittermaier schreef hij: ,J'aime la science, mais la science pour la
science, n'a jamais ete demon gout" (Brief van 18 november 1853).
46. Van kerkelijke zijde kwam, niet onverwacht, een veroordeling.
De eerste drie delen van de Histoire werden bij decreet van 7 september 1852 op de Index librorum prohibitorum geplaatst. Op vele
plaatsen week Laurent af van de traditionele leer van de Kerk en
bestreed hij dogmatische geloofspunten. Zo had Laurent o.m. over
de messias-verwachtingen bij de J oden geschreven: , ,11 y a dans
!'opposition des Juifs contre Jesus-Christ, dans leur croyance obstinee aun autre Messie, un vif sentiment des besoins reels de l'humanite qui doivent trouver satisfaction dans ce monde. L'epoque messianique des Chretiens est purement mystique. Le Christianisme n'a
jamais songe a realiser sur cette terre la fraternite, l'egalite, la paix
qu'il promet aux croyants; toutes ses esperances sont pour le ciel. La
protestation des Juifs contre ce mysticisme etait comme un appel a
l'avenir"(65).
De kerkelijke veroordeling heeft nochtans de verkoop van de Histoire niet bevorderd. Wei verscherpte de bisschop van Gent,
Mgr. L. Delebecque (1796-1864), zijn toezicht op de van ketterijen
verdachte professoren van de Gentse Universiteit(66).
47. In 1855 publiceerde Laurent het vierde deel: Le Christianisme,
onder een nieuwe hoofdtitel: Etudes sur l'Histoire de l'Humanite.
Hij verantwoordde de nieuwe titel van zijn Histoire op volgende
gronden: , ,Le titre primitif ne repondait pas entierement au contenu.
Ce n'est pas une histoire de droit des gens proprement dit que je me
suis propose d'ecrire, mais plutot l'histoire de l'humanite consideree
au point de vue du progres qu'elle accomplit vers l'unite" (Avantpropos).
Met het hem kenmerkende radicalisme heeft Laurent de Bijbel en de
leer van Christus ontmythologiseerd, en de Kerk van Rome als de
uitbuitster van het bijgeloof bestempeld. De literaire bestrijders van
de eerste eeuwen van het Christendom, onder wie Celsus (178 na
Chr .), en keizer Julianus de Afvallige (360 na Chr .), werden met veel
(65) L 'Orient, 388.
(66) LAMBERTS, E., ,De Heilige Stoel en de zaak Laurent-Brasseur", 1856, Be/g. Tijdschr.
Nieuwste Gesch., 1970, II, 2, 83-111.
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bijval uitvoerig geciteerd. Dit deel van de Histoire sluit aan bij het
spiritualistisch rationalisme van de Gentse hoogleraar in de filosofie
G. Callier (1819-1863). Door de Rede zijn God, de onsterfelijke ziel
en de persoonlijke verantwoordelijkheid aan de mens geopenbaard(67).
Hij was er zich van bewust dat hij met dit boek een groot risico op
zich nam, nu hij openlijk de godheid van Christus loochende. De
bisschoppen zouden zijn werk afkeuren en wijzen op het goddeloos
onderwijs aan de universiteit te Gent. In het voorwoord schreef hij:
,Des amis de la science m' ont reproche d' avance les excursions que
je faisais dans la theologie ... on m'imputera a crime de dire tout haut
ce que des milliers d'hommes pensent comme moi ... Je ne puis croire
du reste, comme quelques-uns de mes amis le craignent, qu'il y ait
danger en Belgique a dire librement ce qu'on pense. La liberte
n'est-elle pas I' essence de nos institutions? Et dans un pays libre, la
liberte de la pensee ne serait qu'un vain mot!" (Gent, 15 juni 1855).
Laurent stelt onverbloemd dat de relatie God-Wereld volgens de
oud-kerkelijke opvattingen achterhaald was. Het wonder werd bestreden en vervangen door onveranderlijke natuurwetten. Het Christendom, onttroond van zijn absolute, werd een faze in de ontwikkeling van het godsdienstig bewustzijn en de vooruitgang van de
mensheid. ,En depouillant le Christ du caractere divin que lui
reconnait la foi orthodoxe", aldus Laurent, ,loin d'abaisser sa
grandeur, nous la relevons. Nous devons honorer dans le Christ la
plus haute personnalite qui a paru sur la Terre. L'Homme-Dieu servit
la lumiere a l'Humanite pendant la longue periode du moyen age.
Apres des siecles de foi, la raison commenc;:a a douter des mysteres
dont on a berce son enfance. La Reforme contesta quelques consequences de la Divinite et de l'Humanite en la personne du Christ. On
ne pouvait toucher a un point du dogme sans ebranler tout I' edifice
de la Revelation. Les rationalistes achevent 1' reuvre des reformes, en
prouvant l'impossibilite de !'union du fini et de l'infini" (p. 59).
48. Volgens Laurent had de kerk uiteindelijk gefaald: ,Constituer
le genre humain dans I' unite, tel est 1' objet supreme du Christianisme. Cependant le Christianisme n'a pas realise cet ideal. L'unite
chretienne est viciee par le dogme de la Revelation. En vain elle
regrette la distinction de citoyen et de barbare, de libre et d'esclave.
La revelation devient la source d'une nouvelle division. Le croyant
(67)

BIDEZ,

J., Gustave Callier, Lib. Mem. Univ. Gand, 1913, I, 115.
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est separe de l'infidele, 1' orthodoxe de l'beretique, par un abime que
rienne peut combler (p. 51 e.v.). Wel erkent Laurent dat het Christendom de weg naar de Vooruitgang heeft open gemaakt en deze
vrijwaart door de bevestiging van de eeuwigheidswaarde van elke
mens en de eigenheid van elk volk. ,La vie des individus est regie
par des lois qui decoulent de la conception de Dieu. Les systemes
philosophiques ou religieux qui ne reconnaissent pas la personnalite
de l'homme doivent rejeter egalement les individualites collectives
des peuples. Les nationalites n'ont pas d'existence veritable dans le
Pantheisme, elles se confondent dans l'humanite, et l'humanite se
perd dans l'etre universel. L'homme n'ayant pas plus de liberte que
Dieu, il n'y a pas de devoir, pas de loi morale, ni pour les individus,
ni pour les peuples. Dans la theorie chretienne, les nationalites ont
leur existence individuelle comme les etres particuliers; il y a une loi
obligatoire pour les individus et pour les nations. Le droit regie tous
les rapports des etres. C'est parce que la theologie chretienne a apen;u
la verite sur ces hautes questions, qu'il a ete donne au Christianisme
de civiliser le monde. Mais le Christianisme a mele l'erreur a la
verite ... "(68). Laurent zal die ,dwalingen" van het Christendom in
de volgende delen van de ,Histoire" scherp in de verf zetten. Hij
kon dan ook zijn geschiedenisbeschouwingen nog moeilijk als een
, ,Histoire du droit des gens et des relations internationales'' publiceren.
49. Uit een romantische ontboezeming in een brief aan Prof. Mittermaier blijkt, dat de publikatie van ,Le Christianisme" de naar
buiten uit zo zelfverzekerde Laurent in een diepe gewetensnood heeft
gebracht. , ... Mais il reste une question; le livre que j'ai publie est
a bien des egards une confession de foi; mes convictions religieuses
valent-elles la peine que je leur donne de la publicite? Je ne saurais
vous dire combien le sentiment de rna faiblesse, de mon impuissance
m'a cause de tourments et d'angoisses. J'ai prie Dieu avec larmes,
de m'eclairer, j'aurais volontiers jete le travail de toute rna vie au feu.
Ma conscience m'a pousse irresistiblement a publier. Est-ce une
conscience bien ou mal eclaire? En tout cas je puis me rendre en
temoignage, c'est que je n'y mets ni ambition ni vanite. Je vous ouvre
mon cceur, mon cher Monsieur Mittermaier comme un enfant le
ferait a son confesseur. Veuillez me repondre avec la franchise et la

(68) Histoire, IV, 406.
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severite qu'un confesseur doit apporter dans l'exercice de ses fonctions"(69).
50. Daarop stak, in juli 1855, in de katholieke pers een storm van
verontwaardiging op. In het Gentse dagblad , ,Le Bien public'', werd
het werk van Laurent herhaalde keren op de voorpagina besproken
en afgekeurd. Deze strijdend katholieke krant heette de , ,Histoire''
van Laurent: ,Les pretendues Etudes sur l'histoire de l'humanite,
oil M. Laurent a compile sans gout et sans intelligence toutes les
absurdites contre la religion revelee" (28 juli 1855).
De politieke toestand was erg gespannen. Het liberaal zakencabinet
H. de Brouckere was sinds maart 1855 afgelost door de laatste
unionistische regering, het kabinet P. de Decker (1855-1857). Zowel
in de Kamer als in de Senaat waren de conservatieve en de liberale
vertegenwoordiging even sterk. De problemen van de openbare
liefdadigheid en van het godsdienstonderwijs aan de athenea drukten
op het politieke Ieven. Op dat ogenblik van doctrinaire spanningen
was het hoek van Laurent, hoogleraar aan een Rijksuniversiteit, olie
op het vuur. Begin augustus 185 5 gaf minister de Decker Laurent een
schriftelijke blaam, omdat hij door zijn publikatie het vertrouwen
van de ouders in de Rijksuniversiteit had geschonden. Laurent
antwoordde dat zijn onderwijs niets te maken had met zijn historische studies en dat hij niet begreep hoe in Belgie, waar godsdienst
en Staat volledig gescheiden zijn, de regering zich kon bekommeren
om de godsdienstige overtuiging van haar ambtenaren. Hij verweet
aan de minister dat hij hem een blaam had gegeven, zonder hem
vooraf te hebben gehoord(70).
In december 1855 kwam de Gentse rechtsfaculteit wederom in opspraak naar aanleiding van een klacht van vier studenten, W. Verspeyen, Varenberg, Bareel en Maeterlinck, bij de rector tegen
prof. H. Brasseur, die in zijn lessen in het natuurrecht het katholiek
geloof had aangevallen en de godheid van Christus zou hebben
geloochend. Rector C.Ph. Serrure (1805-1872), hield de hand hoven
het hoofd van de hoogleraar. De liberale studenten, met Julius
Vuylsteke aan het hoofd, lieten zich niet onbetuigd en richtten een
comite in voor de verdediging van prof. H. Brasseur. De rector liet
op klacht van enige verontruste ouders een onderzoek instellen, wat
in de faculteitsraad en de academieraad aanleiding gaf tot heftige
(69) Heidelberg H.S. 2746 Nachlass Mittermaier, nr. 27, zonder datum; Liber Memoria/is
Frans;ois Laurent, 1988, 807; volledige tekst in DEFEVER, G., a. w., 215.
(70) Liber Memoria/is, I, 332. e.v.
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discussies tussen de professoren. Op 29 december 1855 werd minister
de Decker, in de Senaat, over het incident-Brasseur ge!nterpelleerd.
In de ,Moniteur" van 6 januari 1856 verscheen een verklaring van
de regering, dat zij de zaak-Brasseur als afgehandeld beschouwde,
nu uit het onderzoek was gebleken dat de klacht op een misverstand
berustte(71). Laurent die zijn landgenoot Brasseur, eveneens een
geboren Luxemburger uit Esch aan de Alzette, was bijgesprongen,
betreurde het dat zijn strijdmakker voor minister de Decker door de
knieen was gegaan. Het liberaal verdedigingscomite liet een medaille
slaan om de strijd voor de vrijheid van onderwijs te herdenken. Aan
de voorzijde staan in driehoeksvorm de namen: Brasseur : Laurent
: Serrure. Aan de achterzijde prijkt de Uil van Minerva in een
sterrenkrans, met daaronder de tekst: CONSTITUTION- ART.XVII.
51. Reactie van kerkelijke zijde bleef evenmin uit. De Leuvense
theoloog Prof. J .B. Lefebre (1821-1889) bestreed de rationalistische
opvattingen van Laurent, in een uitgebreide kritiek in de ,Revue
Catholique" van 1856 (nr. 1 en 2). Bij decreet van 12 juni 1856 werd
,Le Christianisme" op de pauselijke index geplaatst. In de kerken
van de bisdommen Gent en Brugge werden in september 1856 bisschoppelijke brieven voorgelezen, waarin het onderwijs aan de Gentse universiteit, gedoceerd door de professoren G. Callier (filosofie),
H. Brasseur (natuurrecht), en Fr. Laurent werd afgekeurd, al werden die professoren niet met name genoemd. De liberate pers deed
hierover zeer verontwaardigd.
Doch het bleef niet bij verbaal geweld. De bisschoppen eisten dat
Laurent zou afgezet worden, en oefenden hiertoe druk uit tot in de
hoogste kringen van het land(72).
Nochtans werd in logekringen ,Le Christianisme" niet zo gunstig
onthaald. L 'Observateur beige verweet Laurent te zeer verzoenend
te zijn tegenover het Christendom (7 augustus 1855), en de publicist
P. Gerard (1800-1882), vond dat Laurent te veel belang hechtte aan
het Christendom en aan deze godsdienst een te grote invloed toeschreef(73). Laurent beklemtoonde immers: ,L'idee du progres, qui
est appelee a renouveler la societe, a fait son apparition dans le
monde avec le Christianisme"(74).
(71) DE RIDDER, R., H. Brasseur, Lib. Mem. Univ. Gand, I, 373 e.v.; DE CEULENEER, Ad.,
C. Ph. Serrure, Lib. Mem. Univ. Gand, I, 81 e.v.
(72) LAMBERTS, E., Kerk en Liberalisme in het bisdom Gent, Leuven, 1972, 508 p.
(73) Revue trimestrielle, 1855, dl. VIII, 330.
(74) Histoire, IV, 408.
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52. In oktober 1856 zond minister De Decker een omzendbrief aan
de inspecteurs van de Rijksuniversiteiten, waarin hij er op wees dat,
in het belang van het rijksonderwijs zelf, de professoren zich van
iedere rechtstreekse aanval tegen de beginselen van de in Belgie
erkende erediensten moesten onthouden(75). Bij een interpellatie in
de Kamer, in november 1856, over deze omzendbrief en de zaak-Laurent, bleef minister De Decker, wiens optreden door het mandement
van de bisschoppen scheen te zijn ingegeven, het ingenomen standpunt handhaven. Het liep uit op een oeverloze discussie. De tenoren
van de liberale oppositie, Rogier, Frere-Orban en Verhaegen, trokken aile registers van de grondwettelijke vrijheden open.
Door zijn bezadigde verklaringen en handig optreden, kon de minister de zaak van kant zetten. Merkwaardig is wei, dat niemand het
standpunt van de volstrekte vrijheid van meningsuiting voor hoogleraren heeft verdedigd. Minister P. de Decker nam geen sancties tegen
Laurent. De regering-Rogier had nochtans in 1850 Prof. Fr. Huet
tot ontslag genoopt; en de regering-Rogier-Frere aarzelde niet in 1857
de katholieke hoogleraar P. de Haulleville (1830-1898), opvolger van
prof. Brasseur, ontslag te doen nemen.
De bisschoppelijke brieven beantwoordde Laurent met twee tegenbrieven in Voltairiaanse stijl: ,Lettres a l'Eveque de Gand. Des
devoirs des fonctionnaires en matiere religieuse. La liberte d'enseignement en matiere religieuse. - Extrait de la Presse libre, par
un docteur en droit"(76). Voor zijn vriend en strijdmakker Prof.
J.C. Bluntschli(1808-1881),hoogleraarinhetvolkerenrechtteHeidelberg, schreef hij een reeks artikelen over de clericale onverdraagzaamheid in Belgie, die door Bluntschli in het Duits werden vertaald
en gepubliceerd onder de titel: ,Der Kampf der Liberalen und der
Katholischen Partei in Belgien. Eine Warnung fi.ir Deutschland.
Briefe eines Belgiers an einen Si.id-deutschen"(77).
53. De gemeenteraadsverkiezingen van 27 oktober 1857 leverden
over gans het land een winst op voor de liberalen. Te Gent gingen
aile vijftien te begeven zetels naar de Iiberalen. Zo kwam ook Prof.
G. Callier opnieuw in de gemeenteraad en werd hij schepen van
onderwijs. De doctrinaire liberalen hadden bij de kiezers aangedrongen op Callier te stemmen: ,Comme une protestation contre la lettre
(75) Omzendbrief van 7 oktober 1856, Liber Memoria/is, I, 380 e.v.
(76) Brussel, 1856, 23 p.
(77) Ziirich, 1857.
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pastorale"(78). De katholieke lijst, aangevoerd door J. de SaintGenois (1813-1867), hoofdbibliothecaris van de universiteit, behaalde geen enkele zetel(79).
Het kabinet-de Decker nam ontslag. Op 9 november 1857 nam de
liberale regering-Rogier-Orban de macht in handen. Zij zou tien jaar
aan het roer blijven. Mr. V. Tesch, schoonbroer van Laurent, werd
opnieuw minister van Justitie.
Zeer ironisch schreef Laurent in het voorwoord van het vijfde deel
van de ,Histoire", dat eind 1857 verscheen, ,Les Barbares et le
Catholisicme": ,En presence de ces menaces, j'ai cru devoir hater
la publication de mon cinquieme volume, non par bravade, mais
pour maintenir mon droit; s'il parait apres la chute du ministere
catholique, c'est par des causes independantes de rna volonte".
54. Toch had Laurent voor de publikatie van het vijfde deel van de
, ,Histoire'' geen uitgever te Gent gevonden. Op het schutblad staat
eenvoudig: ,Chez I' auteur". Hij was verontwaardigd en verweet de
liberalen dat zij hem in de steek gelaten hadden: ,Les lecteurs de ce
volume croiront difficilement que j 'ai eu beaucoup de peine a trouver
a Gand, dans la seconde ville du royaume, une presse pour l'imprimer; ils croiront difficilement que je n'ai pas trouve un libraire qui
ait ose y mettre son nom. Cependant qu'ils jettent les yeux sur le titre
et ils y verront le mien, et si j'y ai mis mon nom, c'est que la pression
du parti catholique a effraye les libraires comme les imprimeurs. Je
pourrais dire plus, mais je ne veux pas compromettre les hommes qui
m'ont refuse leur concours. C'est la mesquine intolerance d'une
poignee de fanatiques qu'il faut fletrir; s'ils etaient les maitres, ils
feraient de la Belgique la terre promise de !'ignorance et de la
stupidite" (blz. XI en XII).
Zijn vriend, schepen Prof. G. Callier, bleef hem steunen en vuurde
hem nog aan. Bij de plotse dood van Prof. Callier, op 9 september
1863, schreef de ontroerde Laurent: ,Nous puiserons dans ton
souvenir la force de Iutter, comme toi, jusqu'a notre dernier soupir.
Ta grande arne sera avec nous, jusqu'a ce que l'heure vienne oil nous
te rejoindrons pour continuer, sous la main de Dieu, notre marche
progressive vers la perfection"(80).
(78) Messager de Gand, 30 september 1856.
(79) ERBA, A., L'esprit lai"que en Belgique sous le gouvernement liberal doctrinaire, 18571870, d'apres les brochures politiques, Leuven, 1967, 706 p.
(80) Histoire, IX, I; LAURENT, F., L 'enterrement de G. Callier. Reponse aux protestations
du clerge, Gent, 1865, 176 p.
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55. Dat zijn werk ongodsdienstig zou zijn, heeft Laurent met klem
afgewezen: ,Un journal flamand qui paraissait a cette epoque a
Gand, Het Vaderland, falsifia materiellement mes paroles, en me
faisant dire, par exemple, que la raison est au dessus de Dieu. Quand
on songe que ce journal s'adressait plus particulierement aux habitants des campagnes, l'on comprend le but du faussaire; il s'agissait
de rendre adieux le nom de l'auteur, et de faire rejaillir la deconsideration sur l'universite a laquelle il est attache. Le saint homme a
atteint son but, de moins en ce qui touche l'auteur, car dans les
Flandres l'on dit et l'on repete, qu'il y a a Gand un professeur qui
nie le bon Dieu. Les journaux catholiques, ecrits en fran9ais, ne se
permirent pas de ces falsifications materielles; en revanche il ne se
firent aucun scrupule de m'imputer des opinions qui ne sont pas les
miennes, bien plus, des opinions que je combats. Ainsi ils voulurent
a toute force faire de moi un disciple de Hegel; a les entendre je
m'etais donne pour mission de repandre en Belgique le pantheisme
ou l'atheisme (car pour ces Messieurs c'est la meme chose) du
philosophe allemand. Or, le pantheisme est repousse dans mon livre,
et refute meme, autant que le comporte le but de mes Etudes; et quant
aux doctrines irreligieuses de Strauss et de Feuerbach que l'on
m'attribue, elles sont contredites dans chaque ligne dans mon ouvrage" (dl. V, biz. VI en VII).
,Ongodsdienstig" en ,onorthodox" werden door Laurent en door
zijn tegenstanders weleens verward.
56. Vanaf het vijfde deel van de Histoire: ,Les Barbares et le
Catholicisme" (1857), liet Laurent zijn vroegere academische stijl
varen en werden zijn aanvallen op de Roomse kerk steeds bitsiger.
In de verdere delen zakte de Histoire af tot grove pamfletliteratuur
in de stijl van L. de Potters ,Histoire philosophique, politique et
critique du christianisme"(81). De auteur wijdde ellenlange bladzijden aan de meest extravagante onderwerpen, door zijn paarsblauw
gekleurd brilletje bezien. De Franse regering zou de verkoop van het
zesde deel van de Histoire: ,La Papaute et !'Empire", dat in 1860
het licht zag, verboden hebben, aldus schreef Laurent aan prof. Mittermaier in een brief van 9 maart 1861(82). Volgens Laurent heeft
de Kerk van Rome in de Middeleeuwen haar providentiele taak

(81) 8 dl., Parijs, 1836-1837.
(82) Gepubliceerd in: DEFEVER, G.,Fram;ois Laurent (1810-1887) als historiograaf en geschiedenisfilosoof Bijdrage tot de studie van zijn Ieven en werk, Leuven, 1980, 106.
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schitterend vervuld, maar is met de Renaissance en de Verlichting
haar rol als opvoedster der mensheid voorgoed uitgespeeld.
57. De Histoire de l'Humanite is uitgegroeid tot een historiografie
van de strijd tussen Kerk en Staat, tussen het dogma en de filosofie,
tussen de leer van Christus en de kwalijke praktijken van zijn
volgelingen. Aileen al de titels van de volgende delen illustreren dit:
La feodalite et l'Eglise (dl. VII, 1861); La Reforme (dl. VIII, z.d.);
Les guerres de religion (dl. IX, 1863); Les nationalites (dl. X, 1865);
La politique royale (dl. XI, 1865); La philosophie du XVIIIe siecle
et le christianisme (dl. XII, 1866); La revolution jranfaise (dl. XIII
en XIV, 1867 en 1868); L 'Empire (dl. XV, 1869); La reaction religieuse (dl. XVI, 1869); La religion de l'avenir (dl. XVII, 1870).
In 1870 sloot Laurent zijn historische studien af met het achttiende
boekdeel: La philosophie de l'histoire, waarin hij zijn leer van de
Vooruitgang heeft samengevat.
In ,La religion de l'avenir" wijst Laurent de liberalen erop dat een
samenleving zonder cultus, zonder geloofspraktijk, doodloopt op
een bruut ego'isme en dierlijk materialisme. Het liberaal-protestantisme moet de mensen verenigen en richten naar God, de Schepper en
einddoel van het menselijk bestaan. Het is zijn diepste overtuiging
dat: , ... la societe democratique plus que tout autre a besoin d'un
lien des ames, et d'une loi morale, parce qu' elle donne plus de liberte
a l'individu. Pouvant tout desirer, tout esperer, l'homme pourrait
aussi tout oser, s 'il n' etait pas retenu par la conscience. La loi morale
ne suffit pas"(83). ,La libre pensee ne suffit pas a l'homme, illui
faut la religion. 11 faut done que la science s'inspire du sentiment
religieux", was zijn besluit(84).
Tach heeft Laurent de strijd voor de loge voor de uitbreiding van
het officieel onderwijs, dat als neutraal werd bestempeld, steeds
gesteund. Het officieel onderwijs, dat met de belastingsgelden van
aile burgers werd bekostigd, moest overheersen. De mededinging van
het vrij onderwijs, in hoofdzaak katholiek, diende onmogelijk gemaakt te worden.
Wanneer het vrij onderwijs uitsluitend van het schoolgeld en aalmoezen zou moeten !even, zou het wei spoedig verkwijnen. Daarom
dienden de bestaande studiebeurzen, de fundaties ten gunste van
katholieke instituten, in handen van de Staat te komen. Schenkingen
(83) La religion de l'Avenir, 392.
(84) La religion de l'A venir, 264.
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en legaten aan het vrij onderwijs waren nietig, want de vrije scholen
hadden geen rechtspersoonlijkheid, dus bestonden zij rechtens niet.
Zij waren ten minste onbekwaam om rechtshandelingen te stellen:
,S'il y a une religion qui soit un danger pour la liberte, qui soit en
opposition avec les progres de la civilisation, il faut employer tous
les moyens legitimes pour empecher d'exercer son funeste empire ... (85).
Het geloof van Laurent in een persoonlijke God, de Vader in de
hemel, en in de eeuwige wetten van de moraal, spreekt evenwel uit
al zijn werken. ,La foi, la religion eternelle et la libre pensee, loin
d'etre inalliables, comme le pretendent les hommes du passe et les
incredules de toute espece, doivent se donner la main et s'unir dans
l'reuvre commune de notre perfectionnement. Elles viennent l'une
et l'autre de Dieu, elles ne sauraient done etre ennernies. Si on les
a considerees comme telles, c'est que les uns nient la foi au nom de
la raison, et les autres veulent subordonner la foi a la raison, ce qui
aboutit a nier la raison. Dans rna conviction, et telle est la plus chere
de mes croyances, la morale et la religion s'identifient"(86).
58. Wie in de Histoire enige objectieve geschiedschrijving hoopt te
vinden, zal al vlug ontmoedigd de boeken dicht klappen. Bij Laurent
gaat het inderdaad om geschiedenisbeschouwing, interpretatie van
het verleden. ,L'histoire ne doit pas se horner a recueillir des faits
et a les exposer dans un ordre chronologique, elle doit rechercher la
raison des choses et le developpement progressif des idees ... Il n'y
a pas de science sans ideal, comme il n'y a pas de science sans faits
qui servent d'appui a l'idee ... Quant a rassembler des faits, sans les
eclairer par l'idee, c'est renoncer d'avance a tout influence scientifique, car des faits sans ideal ne meritent pas le nom de science. Il faut
unir la philosophie a1'histoire' '(87). , ,Nos etudes n' ont d' autre objet
que de prouver par les faits et par les idees que les peuples avancent
progressivement vers un avenir ou Ia fraternite les unira en une
grande farnille' '(88).
De gruwelen van de Franse revolutie en de oorlogen die zij heeft
opgewekt, hebben Laurent er niet van weerhouden ook hierin de
hand Gods te schouwen. ,L'action de Dieu se manifeste dans les
tempetes et les tremblements de terre aussi bien que dans le cours
(85) Histoire, XIV, 548.

(86) Droit civil international, IV, nr. 168.
(87) Droit civil international, I, nr. 15 en 32.
(88) Histoire, XV, 71.

79

regulier des saisons et dans !'influence bienfaisante des elements.
C'est dire que les revolutions sont de Dieu. Si elles sont un bien tout
ensemble et une source de malheurs, c'est que l'homme avance vers
le terme de sa destinee qu'a travers les souffrances. Et s'il doit
souffrir, c'est qu'il est imparfait et partant coupable. Mais !'expiation que Dieu lui impose est aussi un instrument d'education. Les
douleurs de l'humanite ne sont jamais steriles: c'est un enfantement
continu. Telle fut la Revolution. Elle a enfante un nouveau monde''(89).
59. Laurent beeindigde de Histoire met een hoopvolle toekomstvisie: vrede tussen de volkeren. , ,Liberte individuelle et independance
nationale, telles sont les bases de I' association humaine. Quand elles
seront solidement assises, le regne de droit sera assure autant qu'il
peut etre. La paix sera-t-elle perpetuelle? Sera-t-elle garantie par un
lien legal qui soumettra les peuples a une autorite superieure? Nous
avons emis des doutes, mais ce ne sont que des doutes"(90). Nog in
hetzelfde jaar van de publikatie van het slotdeel van zijn levenswerk,
verklaarde Frankrijk aan Pruisen de oorlog. Deze oorlog werd het
voorspel van twee wereldoorlogen, maar hieruit ontstonden de Volkenbond (1920) en de Verenigde Naties (1945), instrumenten van de
vrede, waarvan Laurent had gedroomd.
60. Thans ligt de Histoire de l'Humanite, die zoveel stof deed
opwaaien, onder het stof begraven, samen met de filosofie van de
Vooruitgang. Zoals bij de heilige Augustinus, in zijn ,De civitate
Dei", de wereldgeschiedenis haar structuur krijgt langs de coordinaten van de ,historia sacra", de erfzonde en de heilsgeschiedenis, zo
wordt in de Histoire de l'Humanite de wereldgeschiedenis beheerst
door de idee van de Vooruitgang, gedreven door de immanente
werking van de Goddelijke Voorzienigheid.
Bij Laurent is de wereldgeschiedenis de spiegel van de werken van
de Voorzienigheid Gods, die het mensdom langs de ladder van de
evolutie optrekt en het voert naar eenheid en vrede, en daarbij komt
geen Openbaring of Verlossing te pas. Het aards paradijs, aldus
Laurent, ligt niet achter ons, maar v66r ons. Dat hij in deze slogan
de betekenis van de termen verwisselde, is hem blijkbaar ontgaan,
maar het klonk goed. , ,Pas de mort, pas de naissance, mais transfor(89) Dl. XIII, 268.
(90) Histoire, XVIII, 624.
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mation, sous la loi du progres, voila en deux mots la doctrine de la
vie progressive''(91). ,,La degenerescence morale est une impossibilite"(92).
, ,Met de onverschrokken zelfzekerheid van de negentiende-eeuwse
systematicus", aldus Prof. E.H. Kossmann, ,en in de hijgende,
rusteloze, slordige stijl van de prediker der waarheid, wees Laurent
van elke ontwikkeling, elk groot feit in het verleden Gods bedoeling
aan. God in de geschiedenis, zo had hij zijn boek kunnen noemen.
Maar het was niet de God der katholieken. Laurent was op de
scherpste, op de meest uitdagend mogelijke wijze antipaaps"(93).
,Quand nous faisons appel a l'histoire", schreef Laurent, ,c'est
pour ruiner la doctrine de la verite absolue, revelee miraculeusement
par Dieu"(94).
61. Ten onrechte heeft men tegenwoordig aileen maar oog voor de
schaduwpartijen van de Histoire. In werkelijkheid is de Histoire,
ondanks de stijlgebreken, het onbegrip voor de geestelijke zin van
de bijbelverhalen, de overdrijvingen en de axiomatieve interpretatie
van de geschiedenis en het immanentisme, een werk van blijvende
waarde, een lichtbaken ook voor onze tijd. Het is een pleidooi voor
vrede en samenwerking tussen alle volkeren, een waarschuwing tegen
machtsmisbruik. Haast profetisch heeft Laurent de gruwelen waartoe de rassenleer zou leiden voorspeld. ,Aux Germains seuls, I' empire du Monde! En verite, la liberte gagnerait beaucoup ace systeme!
Celui qui n'a pas du sang germain dans les veines doit se contenter
du regime des cesars ... Celui qui a du sang germain dans les veines
sera libre; plus il en aura, plus ille sera. 11 y aura, done, au sein d'une
· meme nation, des hommes libres par excellence, les purs Germains;
d'autres qui le seront moins, ou qui ne le seront pas, parce qu'ils ont
du sang latin dans les veines. Encore une fois l'inegalite radicale, la
caste ou l'esclavage"(95). Zijn godsgeloof, historisch inzicht en
rationeel doorzicht hebben hem gevrijwaard voor de rassenwaan, die
zovelen van zijn tijdgenoten heeft aangetast en de holocaust heeft
aangeblazen.
Zijn tegenspeler, de grote rechtsgeleerde Prof. E. Picard, schrok niet
terug voor de uitroeiing van het Joodse ras. ,QueUe solution donner
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)

Dl. XVII, 656.
Dl. XVIII, 457.
DeLage Landen 1790-1940, 162.
Histoire, XVII, 554.
Dl. XVIII, 147 e.v.
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a la question Juive? ... L'histoire offre des exemples d'un nettoyage
racial. .. Des races genants pour la civilisation de leurs dominateurs
ont ete exterminees ... 11 n'y a plus d' Azteque au Mexique, d'lncas
au Perou, des Papous en Australie ... Tout compromis philantropique sur cette question de salut public, serait une trahison"(96).
Tegenover deze gruwel stelde Laurent: ,Les Semites ont donne la
religion a l'humanite, et on ose dire qu'ils sont une race inferieure,
alors que la religion est !'instrument providentiel de notre education"(97).
Geheel verschillend is de visie van Laurent op de ontwikkeling en de
neergang van de volkeren in de geschiedenis. In de Histoire toont hij
aan dat inderdaad vele rijken zijn vergaan, maar niet die volkeren.
Naar de wet van de Voorzienigheid vermengen zich de rassen,
wanneer zij hun rol in de geschiedenis hebben vervuld.
Het verspreide Joodse volk, aldus Laurent, is een levend portret
tegen de mythen van het Christendom. De dag breekt aan dat de
Joden zullen zeggen: ,Oui, nous sommes des temoins, mais contre
vous; nous sommes une protestation vivante contre la divinite du
Christ... Vous no us accusez de deicide; le crime est aussi imaginaire
que la divinite du fils de Marie"(98).
62. De Vooruitgang, voorspelde Laurent, zal de doodstraf uit het
strafwetboek doen schrappen: ,La conservation de l'ordre social
n'est qu'un ccJte de la justice, il faut aussi !'expiation du coupable,
il faut sa regeneration autant qu'elle est possible; c'est pour cela que
la peine de mort doit disparaitre de nos codes"(99).
Dat volgens zijn leer van de eeuwige vervolmaking de misdadigers
zich in het hiernamaals kunnen voort vervolmaken, neemt Laurent
hier niet in aanmerking.
Laurent erkent dat de humanisering van het strafrecht aan de weldoende invloed van het kerkelijk recht is te danken: , .. .le droit de
l'Eglise est un grand proces dans le developpement de la justice
penale; c'est elle qui la premiere a essaye de corriger les coupables;
c'est a elle qu'il faut rapporter l'idee et la pratique de ce qu'aujourd'hui nous appelons systeme penitentiaire"(lOO).
(96) PICARD, E., Le droit et Ia race, Pandectes Belges, 1891, dl. 39.
(97) T.a.p.
(98) Histoire, VII, 494.
(99) Histoire, VII, 158.
(100) T.a.p.
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63. Laurent heeft met de Histoire de l 'Humanite meer roem behaald
in het buitenland dan in eigen land. Zij werd in het Spaans vertaald(lOl), en door de loge in de Ianden van Zuid-Amerika verspreid.
Zij bracht hem in contact met de kringen van liberale vrijdenkers in
en buiten Europa.
,En France, son livre ne passa pas inapen;:u pour les erudits. Il valut
meme a I' auteur une lettre de felicitations et d'eloges de Lamartine,
du chantre des Harmonies de la nature, heureux de trouver en
M. Laurent un historien exact et convaincu des harmonies du monde
moral. La sensation fut grande surtout en Allemagne. Les savants
de ce pays reconnurent un des leurs dans ce penseur profond et
sagace, dans cet ecrivain d'une erudition si vaste et si sure. Les ecrits
de Laurent se repandirent rapidement au dela du Rhin d' abord, puis
dans la plupart des pays de !'Europe et meme de 1' Amerique. Il entra
en correspondance avec un nombre considerable d'hommes distingues, avec des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Russesil etait docteur honoraire de l'Universite de Karkhow- des Anglais.
Bluntschli, Mittermaier, Von Holtzendorf, Minghetti, Mancini entretinrent avec lui un commerce actif de lettres. Mancini s'est fait un
vrai plaisir de lui transmettre, le 11 decembre 1881, les insignes de
commandeur de l'Ordre de la Couronne d'Italie. La reputation et les
livres de Laurent ont meme franchi l'Ocean! Il a trouve des lecteurs
et des admirateurs enthousiastes au sein de ces republiques hispanoamericaines, ou !'influence du catholicisme est toujours si puissante
et oil les luttes politiques offrent une ressemblance avec les notres"(102).
64. Laurent noemde de Histoire, wanneer vrienden hem erover
spraken ,mon roman". Dit was niet bedoeld als zelfspot, maar
diepste werkelijkheid voor hem. Laurent was geboeid geraakt door
de werken van de Amerikaanse strijder voor de afschaffing van de
slavernij, W .E. Channing (1790-1842). In woord en geschrifte heeft
Channing, historicus van de Franse revolutie, Ieider van de Unitariers, zijn sociale bewogenheid betoond. In zijn theologische werken
keerde hij zich tegen het calvinisme en bestreed hij het dogma van
de Drievuldigheid, dat ook voor Laurent aan de basis ligt van de
,dwalingen" van het Christendom.
Channing heeft heel wat geschreven over het Ieven na de dood. Wat
(101) Estudios sobre Ia historia de Ia humanidad, Madrid, 1875-1879; trad. G.
(102) DE RIDDER, R., ,Discours funebre", Belg. Jud., 1887, 357.
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positivisten een ,roman" noemen, aldus Laurent, verdient nochtans
onze gans bijzondere aandacht. Dan vergelijkt Laurent zijn opvattingen met die van Channing. ,A !'occasion du roman de Channing,
nous avons fait le notre, et chacun fait le sien ... L'idee d'une vie
progressive, dans ses elements essentiels, est un point de vue que 1' on
rencontre chez tous les hommes qui ont quitte les rangs de l'Eglise,
tout en conservant le sentiment religieux"(l03).
De Histoire de l'Humanite is inderdaad mede de roman van de
gewetensstrijd en geloofstwijfels van Laurent zelf. Men kan de
, ,Histoire'' naar hedendaagse normen moeilijk een wetenschappelijk
werk noemen.
Laurent erkende dat hij voor de geschiedeniswetenschap een zekere
minachting had: , ... !'auteur ne s'est jamais interesse a l'histoire
pour l'histoire, comme on fait de l'art pour l'art. L'erudition qui
cherche a ressusciter le passe n' est pas de son gout. Que des antiquaires le fassent dans leur cabinet d'antiquites, soit, cela peut avoir un
interet de curiosite; mais ce n'est pas la l'histoire"(104). De visies van
de klasmakkers Gantrelle en Laurent, waren blijkbaar zeer uiteenlopend. Ook aan de universiteit bleven beide professoren naast elkaar
Iopen.
Hoezeer ook Laurent de Franse encyclopedisten bewonderde, hun
geschiedenisvisie heeft hij te Iicht bevonden. Zij misten de band met
God en hadden geen aandacht voor het oneindige(l05). Zoals Prof.
G. Callier, was Laurent een spiritualistische rationalist( 106). Diderot
en d'Alembert zochten niet naar de hand van God in de wereld; zij
bestudeerden de werkende mens, die zelf zijn eigen geluk schiep.
65. In Nederland genoten de eerste delen van de Histoire enige
belangstelling in de kringen van de liberale intellectuelen; de latere
delen, bij de progressieve protestanten. Prof. J. de Bosch Kemper,
hoogleraar in de rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen te Amsterdam, heeft voor zijn toen ophefmakend hoek ,Handleiding tot
de kennis van de wetenschap der samenleving' ' ( 107), de Histoire van
Laurent veelvuldig aangeboord. Doch waar Laurent stelt: ,La domination de l'Eglise est une consequence rigoureuse de la doctrine

(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
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Histoire, XVII, 665 e.v.
Principes, XXVIII, nr. 432.
Histoire, XII, 50 e.v.
BIDEZ, J., Gustave Callier, Lib. Mem. Univ. Gand, 1913, I, 115 e.v.
Amsterdam, 1863.

Chretienne"(108), oordeelt Kemper dat Laurent te weinig het ware
christelijke onderscheidt van hetgeen als kerkleer wordt voorgedragen(109). Volgens Kemper is Laurent al te veel benomen door de
uiterlijke beschaving van het Christendom. ,Wanneer het Goddelijke in elke mens een gestalte zal hebben bekomen", aldus Kemper,
,dan eerst zal het Godsrijk op aarde zijn, en dit is de hoofdzaak in
het Christendom. In die zin is het Christendom het Iicht der wereld,
en geen eenvoudige peri ode van de ontwikkeling''. Gans anders dan
Laurent ziet Kemper de verhouding tussen het Christendom en de
filosofie. , ,De wijsbegeerte kan op het Christendom niet vooruitkomen, omdat Christendom en wijsbegeerte twee geheel afgescheiden
zaken zijn, die in hun ontwikkeling elkander ondersteunen. De ware
wijsbegeerte zal telkens hager waarheid ontdekken in de verschijning
van Christus, en het Christelijke Ieven van de menselijke samenleving
zal telkens rijker stof aan de wijsbegeerte ter overdenking aanbieden"(110)
Heeft Laurent in de laatste delen van de Histoire een stap in de
richting van het liberaal-protestantisme gezet, dan was dat eerder uit
taktiek, dan uit een herleefd geloofin het Christendom. De hoop van
Kemper dat: ,de historische richting van deze bekwame schrijver,
Laurent waarschijnlijk tot een meer vaste overtuiging zou brengen"(111), was ijdel. Laurent was vast overtuigd, zij het in een
andere zin dan Kemper, en is steeds vast overtuigd gebleven. ,11 me
suffit de constater que le protestantisme liberal a deserte la croyance
que le Christ est Dieu, et a sa suite !'idee de l'Eglise catholique, et
que la raison repousse ce dogme, parce qu'illui est impossible de
comprendre que l'infini et le fini, le Createur et la creature s'unissent
dans une seule et meme personne. La science historique nie que
Jesus-Christ se soit proclame Fils de Dieu, dans le sens de la doctrine
de Nicee"(112)
66. De theodicee van Laurent sluit aan bij het neoplatonisme van
Plotinus (204-270 na Chr.), de filosofie van de derde eeuw, die het
Christendom bestreed en de Griekse wijsbegeerte verzoend met de
Joodse godsdienst, in de plaats wilde stellen. Zoals Laurent in 1851
aan Mittermaier heeft geschreven, was hij zelfs geen christen meer.
(108) Histoire, dl. V, 307.
(109)
(110)
(111)
(112)

DE BOSCH KEMPER,
DE BOSCH KEMPER,

J., a. W., 594.
J., a. W., 96.

Ibid., 249.
Droit civil international, IV nr. 168.
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De ,,Histoire'' staat haaks op het Christendom. Bij Laurent krijgen
de woorden van Christus ,Weest volmaakt zoals uw Vader in de
hemel'' een neoplatonische inhoud. In het neoplatonisme stijgt de
mens op naar God. Daartoe heeft hij geen bemiddelaar nodig, maar
dient hij zijn blinddoeken te verscheuren. Dat is de weg van de
Vooruitgang. In het Christendom is God transcendent maar komt
God naar de mensen door de Openbaring en de Menswording.
In het neoplatonisme is de liefde een drang naar kwaliteiten die de
mens heeft (eros). Wij houden van iemand of iets om zijn schoonheid, wijsheid, goedheid enz. De liefde in het Christendom richt zich
tot de persoon in zijn tragisch lot. De liefde is een gave, een gratis
geschenk (agape). God wordt mens uit liefde.
De neoplatonische mens is een individu, deel van een geheel, van de
Natuur, van de stad, van de familie. Laurent beklemtoont dat het
onze eerste plicht is het vaderland te dienen en nuttige burgers voor
de maatschappij te worden. In het Christendom zijn de mensen
personen, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, ieder met zijn
talenten, en gaat de persoon de soort te boven, zoals in de parabel
van de goede Herder.
Het neoplatonisch gedachtengoed van Laurent was voor hem geen
loutere theorie. Het beheerste niet enkel de ,Histoire", maar was
zijn richtsnoer voor heel zijn denken en handelen.
67. Toch was Laurent van gevoelen dat hij met de , ,Histoire'' een
origineel werk tot stand had gebracht. De tegenwoordige lezer zal in
die tienduizend gedrukte bladzijden weinig origineels vinden. De
opeenstapeling van feiten, commentaren en conclusies stellen de lezer
perplex. Origineel is de ,Histoire" inderdaad in die zin, dat dit werk
met geen enkel ander is te vergelijken. Volgens Laurent ligt de
originaliteit ,dans l'ordre d'idees". Zelf schreef hij hierover: ,11
faut etudier les faits avec soin, en constatant soit les progres qui
s'accomplissent, soit les epoques d'arret ou de recul, quand on en
rencontre. C'est ce travail que nous avons essaye de faire dans nos
Etudes. Pour autant que nous sachions, notre histoire est la premiere
qui ait ete ecrite dans cet ordre d'idees"(113).
Hij was ervan overtuigd met de , ,Histoire'' een bijdrage te hebben
geleverd tot de Vooruitgang: , , Quand mes Etudes n' auraient d' autre
merite que de montrer a chaque page au lecteur que le monde n' est
pas abandonne a la force ni a la ruse, qu'il y a un gouvernement
(113) Histoire, XII, 69.
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providentiel des choses humaines, je crois que je n'aurais pas passe
rna vie en vain dans le rude labeur auquel je me suis voue"(114).

VII.

DE STRIJD TUSSEN

KERK

EN STAAT. EEN ,RETARDATAIRE"

(1863)
68. Terwijl de Histoire de l'Humanite nog op het getouw stond,
publiceerde Laurent talrijke artikelen in dagbladen en tijdschriften,
meestal van polemische aard. Sommige van die pennevruchten behoren tot de voorbereidende arbeid van de Histoire, andere zijn gevulgariseerde uittreksels ervan. De strekking ervan is de massa de ogen
te openen voor de strijd tussen Kerk en Staat, het bijgeloof, de
clericale dictatuur, de listen van de Jezllieten, het ultramontanisme,
de exploitatie door de bedelorden enz.
Onder de titel L 'Eglise et l'Etat liet hij in de periode 1858-1862 drie
boeken verschijnen: Le Moyen-age, La Rejorme, La Revolution.
Verschillende hoofdstukken ervan waren reeds voordien gepubliceerd in La fibre recherche, revue universelle, van P. Duprat, onder
meer een studie over de oorsprong en de rol van de gemeenten: ,Les
communes au moyen-age" (1855). Laurent toont hierin aan dat de
gemeenten hun oorsprong hebben gevonden in de feodaliteit en niet
in het Romeins recht. ,,Le debat sur l'origine des communes est pour
ainsi dire une lutte entre Rome et la Germanie". Een herbewerkte
uitgave van L'Eglise et l'Etat, verscheen te Brussel in 1862.
Bij deze reeks sluit zijn studie aan over de Leuvense canonist Zeger
B. van Espen, onder de titel: ,Van Espen. Etude historique sur
l'Eglise et l'Etat en Belgique"(ll5). Laurent, professor van Staatsrecht, verdedigde de stelling dat aile macht bij de Staat moet berusten. De Staat mag niet dulden dat een andere macht wetten uitvaardigt, al zijn die slechts in geweten bindend. , ,L'Etat ne peut permettre
qu'un pouvoir quelconque publie des lois obligatoires, ne ffit-ce que
dans le for de la conscience, sans reconnaltre une autre souverainete
que celle dont il est l'organe, c'est-a-dire sans abdiquer"(116).
Hij betreurde dat het Nationaal Congres in 1830 de scheiding tussen
Kerk en Staat had aanvaard, omdat hierdoor de Staat aile macht over
de Kerk had verloren. Nogal paradoxaal verdedigt Laurent de stelling dat de beste oplossing in het belang van de godsdienst het sluiten
(114) Gent, 1 juli 1861, Preface de Ia seconde edition.
(115) Brussel, 1860.
(116) Van Espen, 115.
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van concordaten is, waarbij de Staat beperkte rechten aan de Kerk
verleent.
69. Bij de bespreking vanhet budget voor de erediensten in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, op 7 maart 1863, laakte volksvertegenwoordiger graaf Maximiliaan van Renesse het nieuwe werk van
Laurent ,L'Eglise et l'Etat en Belgique". Hij zag in de staatsopvattingen van de Gentse hoogleraar niet alleen een aanslag op de Kerk,
maar ook een miskenning van de grondwettelijke beginselen. Volksvertegenwoordiger Mr. Alph. Nothomb noemde zijn aanverwante
neef Laurent een ,retardataire", die terug wilde naar de Constitution civile du clerge van de Franse Revolutie.
Anders dan in 1856 keurden thans verschillende liberale volksvertegenwoordigers, onder wie E. Pirmez (1830-1890), X.V. Thibaut
(1817-1892) en P. Devaux (1801-1880), openlijk de stellingen van
Laurent af (117). Devaux verweet Laurent teveel vertrouwen te
hebben in dwangmiddelen, en te weinig in de weldoende werking van
de vrijheid(l18). Deze publieke kaakslag op de rechter- en linkerwang tegelijk, was teveel voor Laurent. Geen tien dagen later
(16 maart 1863) begon hij in de Journal de Gand met de publikatie
van een reeks artikelen onder de titel: ,Lettres d'un retardataire
liberal a un progressiste catholique, adressees par M. Laurent, professeur a l'Universite de Gand, a M. Nothomb, membre de la
Chambre des Representants". Het laatste verscheen op 23 juli 1863.
De stijl waarin zijn tweeenveertig brieven geschreven zijn, blijkt
voldoende uit volgende , ,welluidende'' opschriften: La duperie c/ericale; L 'exploitation monacale; Les vampires episcopaux. Zelfs de
liberalen werden niet gespaard. Misprijzend heet hij de liberale
verdedigers van de Grondwet: ,Messieurs les libres". Ook de Universite fibre de Bruxelles moest het ontgelden: ,Vous n'etes pas une
universite libre, car vous ne vivez que par les subsides de la commune
et de la province. Vous n'etes pas une universite liberale, car ce n'est
pas !'opinion liberale qui vous soutient"(119).
70. Op deze grove uitvallen van Laurent volgde een striemend antwoord van de Brusselse hoogleraar Bug. van Bemmel (1824-1880).
In een open brief, eveneens in de Journal de Gand gepubliceerd,
(117) Ann. Part., K. Volksv., 1862-63, 522 e.v.
(118) Ann. Pari. Ch., 1862-63, 523.
(119) Lettres, 195-196; Gent, 19 mei 1863.
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zegde prof. van Bemmel tot Laurent: ,Vous etes un retardataire;
seulement, dans la categorie des retardataires, vous etes l'antithese
des retardataires catholiques ... Vous etes un juriste et un oppresseur
de 1' Ancien Regime; vous ne comprenez rien a la liberte ... Vous ne
voyez que l'Eglise et l'Etat, l'une en face de l'autre, comme autrefois,
et vous voulez soul ever toutes les forces de I'Etat pour abattre l'Eglise
en depit de la liberte de conscience ... Vous etes aussi intolerant qu'un
eveque ... vous etes revolutionnaire dans toute la rigueur du mot ...
Nous avons foi dans la liberte ... Vous n'avez pas de principes, vous
sacrifiez tout au besoin de la lutte, vous ne savez pas meme definir
l'Etat et son rOle dans la societe ... Vous etes de ceux qui pensent que
l'Etat, c'est tout le monde, c'est la societe toute entiere, contrairement aM. Proudhon, qui veut que l'Etat ne soit rien. C'est pourquoi
vous revez d'un orde de l'enseignement, qui serait absorbe dans
l'Etat. Nous sommes d'un autre avis; nous repoussons l'un et I' autre
extreme ... L'Etat n'est pas la societe, mais un organe du corps social,
qui represente le droit(120).
Hierdoor werd de antiklerikale strijdlust van Laurent allerminst
gedoofd. Hij was de aanstoker en de Ieider van het proces dat de
eigenaar van ,Le Courrier du Grand-Duche de Luxembourg", de
heer Jules Metz, aanspande tegen de apostolische vicaris te Luxemburg, Monseigneur N. Adames. Deze had in 1862 de ,Courrier"
voor de gelovigen verboden, en J. Metz eiste schadevergoeding(121).
Nog in 1864 publiceerde hij zijn fameuze Lettres sur Ia question des
cimetieres (450 blz.). Volgens Laurent eist de staatssouvereiniteit dat
de burgerlijke overheid meester is van de begraafplaatsen. De kerkhoven zouden niet in religieuse motieven, maar in de hebzucht en de
heerszucht van de Kerk, hun oorsprong hebben gevonden. Dat
bisschoppen in hun kathedraal hun laatste rustplaats krijgen, was in
zijn ogen een aanslag op de. soevereiniteit van de Staat(122).
71. Ook zocht Laurent een goedkoop succes in het bekampen met
schimp en spot van de Jezui:eten. De Lettres sur les Jesuites, gepubliceerd in 1864, zijn vierhonderd bladzijden scheldproza. Een enkel
staaltje daarvan: ,Je me demande ce que c'est que les jesuites? ... Un
(120) Lettres, 215-216; Gent, 26 mei 1863.
(121) Mimoire pour M. Jules Metz, redacteur-responsable et proprietaire du Courrier du

Grand-Duche de Luxembourg, demandeur, contre M. Nicolas Adames, eveque d'Halicarnasse, vicaire-aposto/ique aLuxembourg, dejendeur, Luxembourg, J.P. Miiler, s.d.; MOLITOR,
V., Histoire de l'ideologie politique dans /e Grand Duche de Luxembourg de 1841 a 1867,
Luxembourg, 1939, 310 p.
(122) LAURENT, F., Rapport sur /'inhumation de I'Eveque de Gand, 1864.
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jesuite est un homme qui parle autrement qu'il ne pense, pour
tromper ceux a qui il parle: cela est synonyme d'hypocrite et de
tartuffe" (123).
Laurent sloot de polemieken rond zijn L 'Eglise et l'Etat af met de
publikatie van zijn Lettres aM. Dechamps. De Ia passion des catholiques pour Ia liberte(124), en zijn Lettres aM. !'abbe Delvigne, par
un solidaire, docteur en philosophie. Etrennes 1866(125).
De encycliek ,Quanta cura" en de ,Syllabus" van paus Pius IX
(1792-1878), afgekondigd op 6 december 1864, tegen de moderne
dwalingen, had in Belgie de ultramontanen opnieuw moed gegeven
om de liberale beginselen van de grondwet te bekampen. De matigende tussenkomsten van kardinaal E. Sterckx konden de verdeeldheid
tussen de katholieken niet voorkomen. Voor Laurent was dit een
goede gelegenheid om met de vrijheidsliefde van de katholieken de
spot te drijven.
72. In latere jaren vond Laurent een spreekbuis voor zijn politieke
en maatschappelijke opvattingen in de krant La Flandre liberate
(1874). Ze zou onder meer in 1876 schrijven ,l'Eglise voila notre
seule ennemie". Aan de Revue de Belgique, het tijdschrift van de
radicale liberalen ter bestrijding van het papisme, stond Laurent
verschillende bijdragen af, die voornamelijk op het officieel onderwijs betrekking hebben.
Zijn oud-leerling en vriend, volksvertegenwoordiger graaf 0. de
Kerchove de Denterghem, beoordeelde de strijdschriften van Laurent in volgende bewoordingen: ,Laurent a ete un ecrivain polemique de premier ordre. Ses Etudes sur l'Etat et l'Eglise et d'autres
ouvrages de moindre importance, ecrits dans le meme dessein, ont
ete autant de secousses violentes, que jetaient !'opinion publique hors
de son orniere pour lui imprimer une autre direction. 11 s'attaque avec
une rare rigueur a l'Eglise, 1qui n'accepte pas et ne peut accepter la
societe moderne, rebelle a sa domination. 11 connan trop bien l'histoire pour nier la grandeur, la puissance de l'Eglise. 11 sait qu'elle
a herite 1' esprit politique de la Rome pai:enne, qu' elle en ala profonde
habilete et l'immuable persistance. C'est pourquoi ilia redoute. 11
veut armer la loi contre l'Eglise, pour la contenir, pour l'empecher
de ruiner 1' ordre nouveau. Dans cette lutte, avec l'Eglise, Laurent
(123) Tweede brief, 13.
(124) Gent, 1865, 178 p.
(125) Leuven, 1866; gepubliceerd in Le Nouvelliste.
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deploie toute sa science, toute son energie, toute sa passion. L'Eglise
a eu en lui un adversaire digne d'elle. C'est la foi nouvelle aux
prises avec la foi antique; c'est le passe et l'avenir qui s'entrechoquent"(126).
Prof. R. de Ridder (1843-1930) was nochtans veel meer genuanceerd
over de journalistieke bedrijvigheid van Laurent. ,Laurent veut
atteindre aussi le grand public et pour parvenir jusqu'a lui, il a
recours ala presse. 11 adresse aux journaux des series de correspondances, reunies ensuite en brochures, sur des sujets d'actualite et
dans lesquelles il se livre a une critique mordante des opinions et de
la politique du parti catholique. Se pla<;ant sur le terrain, tantot du
droit, tantot de l'histoire, il fait a ses adversaires une guerre, qu'il
qualifie lui-meme de 'guerre a mort'. Ces publications n'eurent pas
tout le succes que leur auteur en pouvait attendre. Les premiers
articles furent accueillis avec faveur par !'opinion liberale; mais
Laurent ne se rendait pas compte des exigences du journalisme; il ne
sentait pas que le lecteur cherche moins des dissertations dans son
journal que des informations rapides et variees. Tout a sa passion,
il epuisait son sujet au risque de fatiguer ceux auxquels il s'adressait.
Defectueuses dans la forme, ces lettres devaient choquer aussi les
lecteurs par les idees qui y etaient exprimees. Laurent ne cesse de
battre en breche le regime et preconise le retour a 1' ancien regime qui
consacre la suprematie de l'Etat sur l'Eglise"(127) .
73. In zijn biografie van de Leuvense hoogleraar Z.B. van Espen
(1646-1728), heeft Laurent het deze geleerde canonist van regalistische strekking verweten, dat hij de strijd met het kerkelijk gezag
had vermeden. ,Cette retenue", aldus Laurent, ,prouve au moins
que le docteur deLouvain n'avait pas le genie agressif; il reculait
devant la lutte"(128). Laurent is nooit geweken. Hij was werkelijk
,un genie agressif.

VIII. GEMEENTEBESTUURDER (1863-1872). LID VAN DE SCHOOLCOMMISSIE (1864-1884)
74. De heibel in de Kamer over L 'Eg/ise et L 'Etat en de brievenreeks
die Laurent in maart 1863 in de ,Journal de Gand" had gepubli(126) Belg. Jud., 1887, 363.
(127) Liber Memoria/is, I, 338.
(128) Van Espen, a. w., 44.
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ceerd, brachten zijn persoon in de publieke belangstelling. Laurent
was de kampioen van de vrije gedachte, de idealist die voor de vrije
meningsuiting zelfs zijn ambt aan de universiteit in de waagschaal
had durven te werpen.
De-plotse dood van schepen G. Callier, op 9 september 1863, aan
de opening van het Internationaal Congres voor de vooruitgang van
de sociale wetenschappen, te Gent, was een donderslag bij heldere
hemel. Voor de gemeenteraadsverkiezing op 27 oktober 1863 moesten de liberalen een nieuwe kandidaat vinden.
De Liberale Associatie besloot Laurent als kandidaat voor te dragen:
, ,l'homme sans peur et sans reproche''. Laurent was bereid in de
plaats van zijn vriend en strijdmakker op te komen. Hij werd de
laatste gekozene. De katholieken die beseften dat zij geen kans te
Gent maakten, hadden geen kandidaten voorgedragen. De liberale
lijst, aangevoerd door burgemeester graaf Ch. de Kerchove de Denterghem, grootgrondbezitter, was van de victorie verzekerd. Het
katholieke dagblad ,Le Bien public" schreef spottend: ,Les candidats de la loge ont ete elus sans lutte ... Ce qui distingue Mr. Laurent
de M. de Kerchove, c'est la franchise ... " (Gent, 29 oktober 1863).
De ,Journal de Gand" had over Laurent geschreven: ,Son nom est
une protestation contre les doctrines du congres de Malines et la
multiplication des couvents" (Gent, 12 oktober 1863).
75. Als gemeentebestuurder zetelende in de Commissie voor Schone
Kunsten en Openbaar Onderwijs, en in de Commissie voor Geschillen en Politie, heeft Laurent talrijke rapporten, juridische adviezen,
voor de gemeenteraad uitgebracht. Zij handelen o.m. over de afschaffing van de gewijde kerkhoven, de afschaffing van het Liefdadigheidswerkhuis voor arme tewerkgestelde werklozen, van de Bank
van lening (pandjeshuis), van de studiebeurzen voor katholieke
instituten, van de openbare processies, en ook over de onteigening
bij stroken, de stadsscholen en de publieke vrouwen enz.
Mede op zijn initiatief zond de gemeenteraad, in maart 1868, aan de
regering een petitie om de fabrieksarbeid voor kinderen jonger dan
twaalf jaar te verbieden. De liberale regering-Frere-Orban wees dit
voorstel af in naam van de , ,liberte du pere de famille' '. Laurent was
verbolgen: ,C'est la liberte de tuer son enfant". In zijn Droit civil
international is hij zelfs op die kwestie teruggekomen(129).
(129) Dl. V, nr. 78; WAGENER, A, De Ia necessite, au point de vue de /'instruction primaire,
d'une loi sur le travail des enfants dans les manufactures, Gent, 1867, 106 p.
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Door zijn grate wilskracht en onbuigzaamheid domineerde Laurent
de Commissie van de Stadsscholen. Op zijn voorstel werd vanaf
oktober 1866 het schoolsparen in de Gentse stadsscholen ingevoerd.
Dit initiatief vond navolging in de andere steden en gemeenten en in
het buitenland(130).
De ,Conference sur l'epargne" van Laurent, kreeg oak in het
buitenland een grate weerklank. Zij werd in haast aile Europese talen
vertaald.
Om het schoolsparen aan te moedigen stichtte hij in 1869 twee
prijzen, jaarlijks toe te kennen aan een leerling en een leerlinge van
de adultenscholen. De fondsen hiervoor kwamen uit de erfenis van
zijn vader.
Laurent was een ijverig lid van de Stedelijke Schoolcommissie van
toezicht. Wekelijks, en soms verschillende keren in de week, ging hij
op schoolinspectie. Telkens wees hij de onderwijzers en onderwijzeressen er op, dat zij de persoonlijkheid van het kind dienden te
ontwikkelen. Uit deze jeugd, aldus Laurent, zal een nieuwe en betere
generatie groeien.
Vastberaden heeft hij gestreden voor de secularisatie van het stedelijk
onderwijs. Paters en religieuzen moesten overal buiten, want de
school diende neutraal te zijn, zoals zijn rationalisme neutraal
was(l31). In 1875 stichtte hij de financieringsmaatschappij ,L' Avenir", met als doel het wereldlijk onderwijs uit te breiden en de
werkende klassen te verzedelijken. Behalve de Laurent-kringen financierde ,L' Avenir" oak gedeeltelijk de vrije ,rationalistische' 'scholen in Vlaanderen en verschillende liberale verenigingen
in het Gentse, waaronder de ,Societe Callier", het Willemsfonds,
het Van Crombrugghe Genootschap en de , , Cercle pour 1' encouragement de I' instruction primaire".
76. Onder invloed van schepen G. Callier, ,aussi gallophile qu'on
puisse l'etre", aldus Prof. E. de Laveleye, en later van Laurent en
schepen Prof. A. Wagener, werd het onderwijs in de Gentse stads(130) La caisse d'epargne dans les ecoles communales de Gand, Brussel 1867, 36 p.; De
spaarkas in de gemeentescholen van Gent, Ned. vert. N. DESTANBERG, Brussel, 1867, 35 p.;
Le livre de l'epargne, par un membre de Ia societe Callier, Gent, 1868, 116 p.; Samenspraken
over het sparen, door een lid van de Maatschappij Callier, Ned. vert. N. DESTANBERG, Gent,
1868; Conference sur l'epargne jaite devant les eleves normalistes, Brussel, 1872, 40 p.; Ned.
vert. Voordracht over het sparen. Nieuwe uitgave voorafgegaan van het verslag der jury, welke,
voor de eerste maal den prijs Guinard heejt toegewezen aan de Voordracht over het sparen,
Brussel, 1873, XVI + 43 p.
(131) Principes, IV, nr. 259.
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scholen gaandeweg verfranst. Laurent was van gevoelen dat meer
uren moesten besteed worden aan het Frans dan aan het Nederlands,
want een vreemde taal is moeilijker aan te leren dan de moedertaal.
Hij oefende druk uit op de onderwijzers om zoveel mogelijk in het
Frans les te geven(l32). ,La langue franc;:aise", aldus Laurent, ,est
latine par son origine, par sa precision, par sa logique: c'est la langue
du droit, la langue du commandement ... De tousles peuples modernes, ce sont les Franc;:ais qui possedent I' esprit juridique au plus haut
degre"(133).
Bij zijn niet aflatende schoolbezoeken was het opvragen van definities, in het Frans, zijn stokpaardje. Telkens weer drong hij ook aan
op het schoolsparen. Soms ging hij in zijn ijver toch te ver. Beter dan
Laurent wisten de leerkrachten wat al kindertranen en moeilijkheden
voor de ouders het gepropageerd schoolsparen meebracht(l34). Voor
zulke gevoelsargumenten was Laurent niet vatbaar: geen offers
zonder lijden.
Laurent was bekommerd om de toekomst van de flinke scholieren.
Hij wist het te regelen dat begaafde kinderen van onbemiddelde
ouders een studiebeurs voor het atheneum verkregen. Een van zijn
beschermelingen was Eduard Anseele (1856-1938), de zoon van een
arme schoenmaker. Hij werd een van de oprichters van de Belgische
Werkliedenpartij in 1885.
77. Verscheidene tussenkomsten van Laurent in de gemeenteraad
doen van zijn antivlaamse ingesteldheid blijken. Grote ophef maakte
het incident met Mr. Julius Vuylsteke (1836-1903), de Vlaamsgezinde
liberale voorman. Deze sprak stelselmatig Nederlands in de gemeenteraad. Toen hij op 13 december 1869 in verband met de stadsscholen
het woord nam, protesteerde Laurent en diende hij Vuylsteke van
repliek in het plat-duits, dat hij als Luxemburger zeer goed sprak.
Het publiek in de zaal jouwde Laurent uit en de pers gaf hem
ongelijk.
Toch was Laurent in 1863lid geworden van het Willemsfonds en is
hij tot zijn dood steunend lid ervan gebleven. Was dit niet uit liefde
voor de ,moedertaal", dan toch heeft hij het Willemsfonds dat
onder Mr. J. Vuylsteke een vrijzinnige en antiklerikale koers ging

(132) De Toekomst, 1867, 343; RoosES, M., Het Fransch in de lagere scholen van Vlaamsch
Belgie, Nederl. Museum, 1891, II, 322.
(133) Histoire, XIII, 63.
(134) VELDEMAN, M., Fram;oisLaurenten het schoolsparen, H.M.O.G.,XL, 1986, 179 e.v.
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varen gesteund, in de overtuiging hiermee bij te dragen tot de
volksverlichting.
Heftig heeft Laurent zich ook verzet tegen de oprichting van een
gesubsidieerd Gents beroepstoneel bij de Minardschouwburg, waar
in het Nederlands toneel werd opgevoerd(135).
Laurent was de opkomende Vlaamse beweging werkelijk zeer vijandig. De Nederlandse hoogleraar Mr. H.P.G. Quack (1834-1917),
bestuurder bij de Nederlandse Bank en de Spoorwegmaatschappij,
die verscheidene malen Laurent persoonlijk heeft ontmoet, schreef
in zijn , ,Herinneringen'': , ,Later lev en en latere bezigheden brachten
mij in Brussel. Ik ontmoette er den beroemden Quetelet (1796-1874),
en ook den vermaarden hoogleraar uit Gent Laurent, en verwonderde mij telkens dat zij het woord der Vlamingen als buiten hun kring
banden. Toen ik nog later Emile de Laveleye (1822-1892) leerde
kennen, mocht ik eerst weder voile waardering van het Vlaamsch
element in Belgie vernemen"(136). Die anti-vlaamse houding van
Laurent komt onbegrijpelijk voor, daar hij toch in zijn Histoire de
l'Humanite voortdurend er op wijst dat het verschil van rassen en
talen door God is gewild. Wat Laurent aan vreemde volkeren gunde,
weigerde hij aan de Vlamingen. Naar zijn mening waren de Flaminganten duisterlingen, omdat zij het volk wilden beletten Frans te
leren; dit betekent, het enige instrument te veroveren dat de kleine
man uit zijn onwetendheid zou kunnen redden en hem van de Kerk
ontvoogden. Laurent zag in de vernederlandsing van het openbaar
!even in Vlaanderen, een hefboom in handen van zijn politieke
vijanden. De volkstaal stimuleren betekende voor hem ook het
klassebewustzijn bevorderen en de klooftussen de verfranste bourgeoisie en de arbeidersklasse nog vergroten.
78. Gedurende negen jaar heeft Laurent zijn mandaat als gemeenteraadslid met ijver vervuld. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in
oktober 1869, werd hij nochtans slechts op het nippertje in de tweede
stemronde verkozen. De ,Beurzen-Courant" van 30 oktober 1869
schreef: ,,De mislukking van de heer Claeys-Waterloos in de balloteering met den godslasteraar en bloedsgezinde Laurent is ene vlek
die onze nakomelingschap het rood der schaamte op 't aangezicht zal
jagen". Bij de verkiezingen in 1872, werd hij niet meer door de
liberalen voorgesteld. Zijn politieke vrienden waren bevreesd stem(135) vAN ScHOOR, J., Een huis voor Vlaanderen. Honderd jaar Nederlands beroepstoneel
te Gent, Gent, 1971, 46, noot 12.
(136) QuACK, H.P.G., Herinneringen, 417.
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men van de middenstanders te verliezen wegens de steun van Laurent
aan de aankoopcooperatieven van zijn werkliedengenootschappen.
Vooral het ontwerp van het kerkhovenreglement deed in de stad een
zekere anti-Laurent stemming ontstaan. P. Fredericq bracht het
stemmenverlies van Laurent in verband met ,zijn embetante geldafpersing voor de fameuze Societe Callier''. Het werd hem evenwel
gegund om, in strijd met het reglement, lid van de Schoolcommissie
te blijven. Pas in oktober 1884 nam hij ontslag, dat hem eervol werd
verleend(137).
Hij had zich inderdaad gedurende twintig jaar voor de stadsscholen
en het offici eel onderwijs uitgesloofd. , ,Essendo stato eletto e consigliere communale, il consiglio me nomino membre della commissione
delle scuole. Con questo incarico io visitato le scuole tutti i giorni,
da venti anni. Non passa giorno senza che io ni vada, a meno che
non sia ammalato", schreef hij aan L. Bolaffio.
Laurent zal zich van die politieke intriges waarschijnlijk weinig
aangetrokken hebben. Zijn schoonzoons, Albert en Hippolyte Callier, zouden zich wel in de politiek handhaven. Hij was geen politicus,
geen staatsman, maar een belijder van de waarheid.
Hij was een links-liberaal, een radicaal: ,A tout homme la societe
doit assurer 1es moyens de se perfectionner. Tout homme doit etre
libre dans l'emploi de ses facultes. Telle est la seule egalite qui soit
possible, et elle suffit a notre bonheur, car notre bonheur consiste
dans le developpement des facultes dont Dieu nous a doues"(l38).
Hij ging ervan uit dat de ongelijkheid tussen de mensen door God
gewild is als een weg voor een ieder naar zelfvervolmaking. , ,L'Inegalite est de Dieu, et sa premiere cause no us echappe comme toute cause
premiere. Toujours est-il que notre naissance au sein de telle famille,
de telle epoque, dans tel pays, est un fait providentiel qu'il nous faut
accepter, a moins de nous revolter contre le Createur. Est-ce a dire
que le fatalisme de la naissance doive peser sur toute !'existence de
1'homme? Ce serait revenir aux castes eta 1' esclavage. Non, la liberte,
le plus beau don de Dieu, nous donne la conscience que notre destinee
est dans nos mains, pourvu que nous obeissons ala voix de Dieu qui
nous erie: Soyez parfaits comme votre Pere dans les cieux. Tout
homme peut et doit travailler a son perfectionnement"(l39).
, ,Zijn hartstocht, zijn immense geleerdheid, zijn radicale conclusies
(137) MoRTIER-GAUBLOMME, D., Franr;ois Laurent en het politiek gebeuren te Gent, in Liber
Memorialis Fr. Laurent, 81 e.v.
(138) Principes, VI, nr. 99.
(139) T.a.p.
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deden hem de grenzen van het op de praktijk gerichte en geestelijk
beperkte doctrinarisme herhaaldelijk overschrijden"(140).
Ook in politieke zaken was Laurent een vrijdenker en kwam hij
herhaaldelijk in botsing met de Liberale partij: , ,Vous croyez que
votre Etat-Gendarme est tres-avance. D'autres disent qu'il est tresarriere, et c'est mon avis"(l41). Tegen zijn partij in, heeft hij steeds
de militaire uitgaven bestreden. Hij noemde het ,budget van oorlog" een bodemloze put, waarin miljoenen weggegooid werden, die
voor het volksonderwijs moesten bestemd zijn(142).
79. In zijn autobiografische notitie heeft Laurent zich er op beroemd
een vriend des volks te zijn. ,E naturale che amando i poveri, per
affetto ereditario, io sia divenuto, visitando le scuole, l'amico dei
fanciulli et l'amico del populo".
Toch was dit steeds een moraliserend betoon van vriendschap. Als
stadsbestuurder was zijn ijver voor het bestrijden van de volksondeugden groter dan zijn liefde voor de minstbedeelden. Ieder moet
zelf de gevolgen van zijn daden en verzuimen dragen, in aile rangen
en standen, was zijn onverzettelijk standpunt. In naam van de
zedelijke spaarzaamheid bewerkte hij de opheffing van het Gentse
Liefdadigheidswerkhuis voor tewerkgestelde arme werklozen (1865).
Daarom diende ook de bank van lening, het pandjeshuis, te verdwijnen: ,Le mont-de-piete est une de ces vieilles institutions dites de
charite qui soulagent quelques miseres individuelles et qui perpetuent
Ia misere generale des classes laborieuses, en favorisant leur imprevoyance et leurs folies depenses"(143). Hij heeft het de geneesheren
van het Stadsgesticht voor geesteszieken zeer kwalijk genomen, dat
zij al te gemakkelijk min of meer behoeftige krankzinnigen in de
instelling lieten opnemen op kosten van de gemeenschap, waar de
familie die last diende te dragen (1867). Ook bier had Laurent zijn
keuze gemaakt en bleef hij principieel. De rede was hem sterker dan
het hart, en hij had een groot hart. Vele miljoenen heeft hij uit eigen
beurs aan zijn werkmanskringen geschonken.
Hij achtte het volk ook nog niet rijp, te weinig ontwikkeld voor het
algemeen kiesrecht. Een man een stem, was voor hem nog een utopie.
Eerst moest de massa door het wereldlijk onderwijs opgevoed wor(140) KossMANN, E.H., DeLage Landen 1790-1940, Elsevier, 1976, 162.
(141) Lettres retard., 29 mei 1863.
(142) A v ANTI, Een terugblik. Proeve eener geschiedenis der Gentse Arbeidersbeweging gedurende de 19de eeuw, Gent, 1908, 278 e.v.
(143) Principes, XXVIII, nr. 457.
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den en onttrokken aan haar blinde geestelijke herders: , ... vous
verrez que la souverainete du peuple doit conduire a donner le
pouvoir aux eveques, que la liberte veut dire le pouvoir reconnu et
garanti au clerge de dominer sur la societe; la liberte n'a pas empeche
l'Eglise de dresser des biichers"(144).
IX.

ZEDELIJKE HERVORMING VAN DE ARBEIDERSKLASSE

(1867-1887)
80. Het moet Laurent pijnlijk getroffen hebben dat de technische
vooruitgang en de industriele revolutie, gepaard gaande met een
buitensporige zucht naar winst, de klassentegenstellingen nog hadden verscherpt. ,11 y a une barbarie industrielle comme il y a une
barbarie sauvage. 11 ne faut done pas trop s'enorgueillier des progres
que nous faisons dans l'industrie. 11 faut, au contraire, chercher un
contre-poids ala soif de l'or. Nous n'en connaissons pas d'autre que
la culture intellectuelle et morale"(145).
De klassenstrij d was een gevaarvolle bedreiging voor de Vooruitgang
van de mensheid. De negentiende eeuw zou door revoluties op een
bloedbad uitlopen. De terreur van de socialistische ,Commune van
Parijs", in 1871, was slechts een voorspel van een alles vernietigende
revolte van het proletariaat.
Met grote ongerustheid volgde hij de internationale organisatie van
de werkende standen. ,De belhamels van de Internationale doen de
werklieden geloven dat de rijken hun vijanden zijn ... In 1870 heersten deze hartstochten in Parijs. Binnen tien of twintig jaar zal de
storm opnieuw losbarsten. De revolutionaire regering zal de overhand krijgen, zich de wereld door vestigen en een vreselijke ramp zal
het einde van de negentiende eeuw kenmerken, tenzij de hogere
standen het belang van de behoeftigen ter harte nemen. Vergeet niet,
rijken, dat de werklieden honderd tegen een zijn. Het Gentse werkvolk is reeds in de straten gekomen en dat kan nog gebeuren. Men
mag zich zelf niet misleiden. Dat de werklieden ongelukkig zijn door
hun eigen schuld, wat doet het eraan? Zij hebben gebrek en zij die
honger hebben zijn vatbaar voor de meest buitensporige opstokerij"(146).
(144) Histoire, XIV, 462.
(145) Histoire, XVIII, 467.
(146) De werkliedengenootschappen van Gent, Ned. vert., J.F.J. Heremans, Gent, 1878; Les
societes ouvrieres de Gand, Brussel, 1877, XVI, 400 p.
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Laurent meende dat de.sociale kwestie aileen was op te lossen door
de zedelijke opvoeding der arbeidersklasse en betoon van meer
begrip door de burgerij voor de noden van de werkende bevolking.
In 1867 stichtte hij de ,Societe Callier", met als doel: ,het sparen
in de scholen aan te moedigen, en de werkersgenootschappen te
ondersteunen". De leden van het Calliergenootschap dienden jaarlijks een vrijwillige bijdrage te betalen van vijf frank. Meer nog dan
op de geldelijke ondersteuning, rekende Laurent op de persoonlijke
inzet van de leden voor het oprichten en organiseren van arbeiderspatronages. De persoonlijke inzet van de leden van het Calliergenootschap moest de verbroedering tussen de standen bewerken. Ook hier
was de oogst groot, maar bleven de arbeiders gering, alle donderpreken van Laurent ten spijt.
81. In april1868 startte het eerste gezellengenootschap, , Vrijheidsliefde" gedoopt. Laurent zelf sprak steeds van: ,Les amis de la
Liberte". Nog in hetzelfde jaar liep ,Vreugd in Deugd" voor de
werkmeisjes van stapel. De meisjespatronages volgden elkaar snel
op: ,Nut en Vermaak" in 1874, ,Vermaak in 'Leren'" in 1875,
,'t Werk Veredelt" in 1876, ,Leeren Vereert" in datzelfde jaar, en
,Help u Zelve" in 1880. De meisjes vonden een onderkomen in de
stedelijke meisjesscholen van de verschillende arbeidersbuurten. De
jonge arbeiders wilden echter uit de schoolruimten. Met de steun van
de ,Societe l'Avenir" werd in 1880 een nieuw gezellengenootschap,
,Geluk in 't Werk", ondergebracht in het gebouw van de Philharmonie aan de Akkergemlaan.
Later volgden nog de Laurentkringen voor jongens ,Werken en
Leeren" in 1885, en ,Volksvlijt" in 1886. Om lid te worden moest
men ten minste zestien jaar oud zijn en houder zijn van een spaarboekje. Jongere kinderen werden als ,beschermelingen" aangenomen.
De Belgische Bond der Genootschappen voor Werkmeisjes en Werkjongens, gesticht in 1882, benoemde Laurent tot zijn ere-voorzitter.
Onvermoeibaar ijverde Laurent voor de groei en de bloei van zijn
patronages. Aan zijn werkmanskringen heeft hij een fortuin geschonken. Hij schreef zijn groot juridisch werk, Principes de Droit
civil, om met de opbrengst ervan zijn patronages te ondersteunen.
,Non so semi sarei risolto a questo publicatione, se non avessi avuto
bisogno di denaro per le mie opere filantropiche", bekende hij aan
L. Bolaffio.
Voor de bouw van een soort Kolping-huis aan de ,Boulevard de
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Plaisance", thans hoek van de Gasmeterlaan en de Spaarstraat, als
onderdak voor ,Vrijheidsliefde", schonk hij in 1873 een bedrag van
tienduizend frank, de Guinardprijs-1872, waarmee zijn publikatie
over het sparen op 3 februari 1873 werd bekroond; en in 1876 een
bedrag van vijfduizend frank, de Staatsprijs voor zijn Principes de
Droit civil. Van zijn auteursrecht op de Principes de Droit civil
schonk hij dertigduizend frank aan zijn patronage aan de Brugse
Poort(147).
Tussen de werkjongens en -meisjes was Prof. Laurent een en al
minzaamheid. Hij trok 's zondags naar zijn patronage, organiseerde
lessen, voordrachten, turnoefeningen en voordrachten. Zijn twee
dochters richtten muziekavonden in en traden ook zelf op. Zijn
schoonzonen Albert en Hippolyte Callier en hun neef Remi de
Ridder, aile drie jonge advocaten, onderwezen recht en talen. In zijn
patronages vormde Laurent bekwaamheidskiezers. Hij mocht op de
medewerking van heel wat onderwijzers en onderwijzeressen rekenen.
In zijn wer kmanskringen heeft Laurent de gelukkigste stonden van
zijn oude dag gesleten. Hij was na het overlijden van zijn vrouw
weduwnaar gebleven. Hij werd door de werkjongens en -meisjes
bejubeld. Zij voerden voor hem de Laurent-cantate uit, gecomponeerd door Karel Miry (1823-1889), de toondichter van de Vlaamse
Leeuw, op tekst van Nap. Destanberg (1826-1875)(148).
82. Laurent was er van overtuigd dat de hervorming van de arbeidersklasse door de arbeiders zelf moest bewerkt worden. Help U zelf,
zo helpe U God, was de leuze die hij de arbeidersklasse voorhield.
Tot de arbeiders zegde Laurent: ,lk leer U de zedelijke spaarzaamheid. Zij zal U gans met uw lot verzoenen. Zij zal een einde stellen
aan uw klachten tegen de fabrieken, want voortaan zult gij niet meer
door honger worden bedreigd, noch als de armsten aanzien worden.
Gij zult renteniers van de Staat zijn en het zal slechts van U afhangen
om eigenaars en derhalve kiezers te worden. Door het sparen bekomt
gij de gelijkheid, waar gij zowel als de patroons, burgers zult zijn en
dus gelijk zij in verkiezingen zult mogen meestemmen. Degenen die
sparen worden zedelijke wezens, want zij leren hun gebreken verbeteren en zich te vervolmaken volgens de grote wet van de zedelijke

(147) POIRIER, P., Notice sur Franrois Laurent, Gent, 1887, 42.
(148) GAUBLOMME, D., Franrois Laurent, De ongelukkige liefde van een liberaal vechtjas
voor de kinderen van het volk, Gent, 1987.
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vervolmaking: weest volmaakt, gelijk uw Vader in de hemel"(149).
Wanneer voor ons de vraag rijst of die arme dagloners wei genoeg
verdienden om te kunnen sparen, antwoordt Laurent: ,De mens
heeft maar drie natuurlijke behoeften: voeding, kleding en huisvesting. Aile overige zijn kunstmatige, ingebeelde behoeften, en die zijn
onbeperkt. De mens schept zich dagelijks nieuwe behoeften om zijn
slechte driften te voldoen. Dat de arbeiders het roken, het drinken
en het snoepen Iaten, en met dat gespaarde geld kunnen zij een
lijfrente vormen. Zo zullen zij zedelijk Ieven en niet moeten vrezen
voor werkloosheid of voor hun oude dag"(150).
In loonsverhoging zag Laurent weinig heil. Zouden de arbeiders dat
geld tach niet verkwisten(151). Wei is hij opgekomen voor vermindering van de arbeidsduur voor de minderjarigen, en tegen de kinderarbeid. Hierdoor zouden de werklieden de kans krijgen onderwijs te
volgen en door de ontwikkeling van lichaam en geest, zedelijke
wezens te worden. De Staat, als voogd van de nag onbekwame
arbeidersklasse moest daarvoor zorgen. De gemeentebesturen dienden ervoor te waken dat de arbeiders niet in krotten moesten wonen:
, ,II y a dans les cites manufacturieres des constructions destinees a
!'habitation des ouvriers. La speculation s'en est emparee; ces miserabies rectuits produisent un gros revenu, parce qu'on les construit
avec une emelle parcimonie. 11 a fallu que l'autorite locale intervint
pour sauvegarder la sante et la vie des ouvriers"(l52).
83. Hoe verwonderlijk het thans ook kan lijken, Laurent zag werkelijk in de toenmalige arbeidersklasse een ontaard volk: ,Les defauts,
les vices de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre lui sont innes.
C'est un heritage seculaire qui se transmet avec le sang, et il faudra
des efforts seculaires pour corriger la nature et la modifier"(153).
Dat hij niettegenstaande deze pessimistische visie, zich persoonlijk
ingezet heeft voor de zedelijke hervorming van die erfelijk belaste
klasse, wijst op zijn grootheid van hart en zijn onverwoestbaar geloof
in de Vooruitgang(154).
In zijn Rapport sur Ia Societe Callier. Appel aux liberaux pour Ia
(149) Reformation morale des classes /aborieuses, 1884; Ned. vert. door C. Flachet, Zedelijke
hervorming der arbeidende klassen, 1884, 44-47, passim.
(150) A.w., 50,70 e.v.
(151) A. w., 41.
(152) Cours, I, nr. 527.
(153) Enquete scolaire, 1881, nr. 129.
(154) SIMON, F. en VANDAMME, D., Fran{:ois Laurent en de sociale kwestie: een offensief
beschavingsdejensief, in Liber Memoria/is Fr. Laurent, 109 e.v.
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formation dessocietes ouvrieres (1870), benadrukte Laurent dat zijn
gezellengenootschappen een dubbel doel hebben: strijd tegen de
bestaande katholieke kringen en strijd tegen het opkomend socialisme. Toen in de Vrijheidsliefde enige jonge arbeiders bleken lid te zijn
van de Internationale, liet Laurent ze uit de werkmanskring verwijderen. De Internationale Werkersvereniging van Gent reageerde met
een tegenrapport (1871) waarin o.m. de oprichting van kinderkribben werd afgekeurd, omdat hierdoor de moeders aan het werk
werden gehouden. Ook het schoolsparen werd verworpen, omdat
druk werd uitgeoefend.
84. Onder het impuls van Laurent werd te Gent, op 28 maart 1867,
een cooperatieve vennootschap opgericht, ,Help U zelf, zo helpe U
God", metals doel gezamenlijke aankoop van levensmiddelen, wat
begrijpelijk door de winkeliers werd afgekeurd. Deze cooperatieve
gaf ook een blad uit: , ,Samenwerking'', om de cooperatieve gedachte
te verspreiden. Het spoorde zijn lezers aan de volwassenenscholen,
het leesgezelschap ,Van Crombrugghe's Genootschap", en de
, Volksbank" te steunen. Het kantte zich scherp tegen het principe
van de staking en tegen het socialisme. Bij gebrek aan belangstelling
en steun hield dit blad na het zevende nummer op te verschijnen. In
juni 1869 telde de cooperatieve omtrent vierhonderd leden, doch zij
kon geen stand houden bij gebrek aan bekwame bestuurders. Deze
mislukking tastte allerminst het geloof van Laurent in de cooperatieven aan: , .. .les societes cooperatives mettent a la disposition des
ouvriers le puissant instrument de !'association, utilisent et font
fructifier leurs epargnes, et sont un apprentissage a la vie publique.
Toutes ces reuvres ont un seul et meme but: !'amelioration de la
condition materielle, intellectuelle et morale des classes ouvrieres.
C'est la mission de la democratie moderne. Elle n'y manquera
pas"(155).
85. In zijn werkliedengenootschappen heeft Laurent steeds de ideeen
van de Internationale bestreden, door de liefde voor het vaderland
en de familiale solidariteit aan te moedigen. ,11 ne faut pas que le
cosmopolitisme nous fasse oublier nos obligations envers la patrie.
Dieu lui-meme, en divisant le genre humain en nations, a condamne
le socialisme qui voudrait absorber et detruire les nationalites. Si les
interets de l'humanite l'emportent sur les interets particuliers, ce
(155) Principes, VI, nr. 99, p. 132.
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n'est pas a dire que les liens de famille et de la patrie doivent etre
brises au profit d'un vague .et sterile amour du genre humain"(156).
In al zijn brochures voor de arbeiders bestemd, heeft Laurent getracht hen ervan te overtuigen hun lot te aanvaarden als door God
gewild. Wei zorgde hij ervoor dat begaafde leerlingen aan het atheneum konden voortstuderen. Waar de ouders tekort schieten aan hun
verplichtingen tegenover de kinderen, moet de Staat als hun
,natuurlijke voogd" hen hulp bieden(157).
De Laurent-kringen hebben hun stichter als een heilige uitgebeeld en
vereerd.
X. PRINCIPES DE DROIT CIVIL (1869-1878). COURS ELJ3MENTAIRE
DE DROIT CIVIL (1878)
86. Door zijn grate commentaar op de Code Napoleon, de , ,Principes de Droit civil", heeft Laurent een blijvende ereplaats onder de
Europese rechtsgeleerden van de negentiende eeuw verworven. Gedurende ruim een halve eeuw waren de Principes het meest gezagvoile
standaardwerk over het burgerlijk recht in Belgie. Ofschoon het
Traite elementaire de droit civil beige van Prof. H. de Page (18941969), en de Beginselen van Burgerlijk Recht van Prof. A. Kluyskens
(1885-1956), de door de ontwikkeling van het recht achterhaalde
Principes van Laurent hebben vervangen, worden zij nag steeds
geraadpleegd en bestudeerd(158). In aile wetenschappelijke werken
over het burgerlijk recht, niet aileen in de Benelux, maar oak in
Frankrijk, Spanje, Italit\ en aile Ianden waar de Code civil werd
ingevoerd, worden nag heden de Principes geciteerd.
Vijftig jaar na de publikatie van de Principes, schreef de grate Franse
civilist, Prof. M. Planiol (1853-1931), nag val bewondering over dit
werk van Laurent: ,Un travail remarquable, vigoureux, toujours
interessant a consulter, plein d'idees et de raisonnements nouveaux"(159). Tach kon Planiol zich moeilijk voorstellen dat de
Principes het werk zijn van een enkel man: ,L'auteur qui a enormement ecrit, s'est sans doute fait beaucoup aider, et son travail n'est
pas assez muri"(160). Hier slaat Planiol de bal mis, en dit tot
(156) Histoire, I, tweede verbeterde uitgave, 58; zie ook: ,Les attaques contre la propriete
et ce qui est a faire pour les classes ouvrieres", Rev. Be/g., 1871, VIII, 293-307.
(157) De werkliedengenootschappen van Gent, 228 en 232.
(158) BoucKAERT, B., De exegetische school, 1981, 527 p.
(159) Traite etementaire de droit civil, I, nr. 131, p. 50, uitg. 1913.
(160) T.a.p.

103

tweemaal toe. Gans aileen, en na meer dan dertig jaar studie en
onderwijs, heeft Laurent dit reuzenwerk aangevat en voltooid. Daarbij laat de eenheid van stijl van dit werk niet toe, zelfs maar enige
tussenkomst van een derde te verondersteilen. Aileen zijn geliefkoosde student, Mr. Adolphe de Vos (Gent, 1836-1922), genoot het
voorrecht zijn professor bij de voorbereiding en nalezing bij te staan.
Laurent zelf heeft het medegedeeld, hoe hij er in geslaagd is, binnen
een tijdspanne van tien jaar, die tweeendertig boekdelen, aangevuld
met een zaakregister dat nog een boekdeel uitmaakt, te schrijven:
, ,Apres avoir professe les principes pendant de longues annees, je me
mis a ecrire sur le droit. J' etais nourri de principes; ce ft1t chose facile
pour moi que de les developper et de combattre les opinions des
auteurs ou de la jurisprudence. J'ai rarement hesite sur une question
controversee, et cependant les difficultes ne manquaient point; elles
etaient resolues d'avance par les principes. On a cru que je ne faisais
que publier mes lec;:ons: la substance, oui, mais les developpements,
non. 11 n'y a pas une ligne de mes trente-deux volumes qui soit
extraite de mes cahiers; pour mieux dire, je n'avais pas de cahiers,
car chaque annee mon cours changeait"(161).
Laurent heeft inderdaad in tal van ingewikkelde betwiste rechtspunten van weinig aarzeling Iaten blijken. Aan de Principes komt de
verdienste van duidelijkheid toe. Anders dan vele auteurs schrikte hij
er niet voor terug de rigiede exegetische rechtsbronnen- en interpretatieleer in zijn naaktheid te formuleren en er de meest brutale consequenties uit af te leiden(162).
87. Wat Laurent ertoe heeft gedreven dit encyclopedisch werk te
ondernemen, heeft hij openlijk bekend: ,J'ai ecrit trente-deux volumes pour ramener aux vrais principes la science et la pratique du
droit"(163). Hij was tot de conclusie gekomen dat de rechtsleer en
de rechtspraak de beginselen neergelegd in de Code civil, niet voldoende meer in acht namen. Aldus werd buiten tussenkomst van de
wetgever nieuw recht ingevoerd en daarin zag Laurent een bedreiging
voor de burgerlijke maatschappij. ,La violation permanente de la
loi est un des plus grands maux qui puissent affliger une societe, car
le respect de la loi est le fondement de l'ordre social. C'est le cas de
s'ecrier: La chose publique est en peril, il faut que le gouvernement

(161) Cours elementaire de droit civil, I, Preface, 124.
(162) BoucKAERT, B., De exegetische school, 62.
(163) Cours etementaire de droit civil, I, Preface, 11.
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et les Chambres veillent a la conservation de la societe"(164).
Hadden b.v. de rechtbanken niet aangenomen, dat de weigering om
de belofte nate komen het burgerlijk huwelijk ook kerkelijk te Iaten
voltrekken, een grove belediging uitmaakt, die een rechtsgrond tot
echtscheiding oplevert?(165). Op welke tekst steunt de rechtsleer die
de geestelijke staat als een huwelijksbeletsel aanziet? Dat is, aldus
Laurent, een nietigheid zonder wettekst. De rechtsgeleerden mogen
de glorieuze traditie van hun orde, het burgerlijk gezag tegen de
aanmatigingen van de Kerk te verdedigen, niet vergeten(166). Dat
kloosterlingen een vennootschap kunnen vormen, achtte hij strijdig
met art. 1832 B.W.(167). Het rechtsgeleerd werk van Laurent kan
niet begrepen worden zonder kennis van zijn ,extrajuridische"
persoonlijkheid.
Ongenadig trok Laurent ten strijde tegen de rechtsgeleerden die, in
zijn ogen, de principes van de Code civil hadden miskend. Merlin,
auteur van de Repertoire universe/ et raisonne de jurisprudence
(1812), diende van kant te worden gezet, omdat zijn opvattingen nog
te zeer doordrongen waren van het Romeinse recht en het gewoonterecht. De beroemde Troplong, voorzitter van het Hof van Cassatie
van Frankrijk, auteur van Le droit civil explique suivant l'ordre des
articles du Code (1833), heette hij een ketter, die een andere taal
sprak dan de Code en nieuw recht wilde scheppen. De gevierde
Demolombe, dekaan aan de rechtsfaculteit van Caen, verweet hij in
zijn Cours de Code Napoleon (1845), de principes op te offeren aan
de feiten. Mercade, heette hij een verkrachter van de Code civil.
Colmet de Santerre, was dan weer te doctrinair. Pont, de voortzetter
van het werk van Mercade, miskende de tekst van de wet. Mourlon,
was een gevaarlijke nieuwlichter van de Parijse school. ,Les opinions nouvelles", aldus Laurent, ,le plus souvent tres hasardees
pour ne pas dire fausses, ont trouvees faveur dans !'Ecole de Paris"(168). Het was dus de hoogste tijd dat eindelijk toch iemand de
verdediging van ware leer op zich nam.
Voor de rechtspraak was Laurent niet milder, want de jurisprudentie
van het Franse Hof van Cassatie, aldus Laurent, was even grillig als

(164)
civil,
(165)
(166)
(167)
(168)

Lettre ii M le ministre de Ia Justice, 22 augustus 1879, Avant-projet de revision de Code
I, p. IX.
Principes, II, nr. 486; III, nr. 196.
Principes, I, nr. 370.
Principes, XXVI, nr. 193.
Cours de droit civil, Preface, Ill.
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een loterij(169). Laurent kon bet weten, want in zijn Principes had
hij drieduizend achthonderdzevenenveertig arresten ontleed(170).
Hij stelde de Belgische rechtspraak boven de Franse, al was naar zijn
oordeel bet Frans van de Belgische hoven en rechtbanken gebrekkig:
,Nous croyons qu'a bien des egards la jurisprudence belge est
superieure a la jurisprudence franc;aise. 11 n'y a que la redaction qui
laisse a desirer: ce qui se comprend tres bien dans un pays qui a deux
ou trois langues, pour ne pas dire deux ou trois patois, et qui n'a
en definitive aucune langue"(171).
Hardnekkig heeft hij de , vrije jurisprudentie" bekampt die in ons
land, mede onder de krachtige stuwing van procureur-generaal Ch.
Faider (1811-1893), onstuitbaar begon door te breken en bet Belgisch
Hof van Cassatie een eigen weg deed opgaan(172). Volgens Laurent
werd de rechtsbedeling door de vrije rechtsleer in bet gedrang gebracht. Wanneer de wil van de wetgever niet erkend wordt, is er geen
rechtszekerheid meer. Die willigt vastgeankerd in authentieke teksten. Precies omdat men de teksten miskent, doet men een beroep
op de geest van de wet en stelt men zich in de plaats van de
wetgever(173). ,Le droit", aldus Laurent, ,ne doit pas plier devant
les faits; ce sont au contraire les faits qui doivent plier sous le
droit"(174).
88. De Principes de droit civil hebben op de tijdgenoten van Laurent
een overweldigende indruk gemaakt. In de Franse Gazette des Tribunaux, schreef procureur-generaal Detourbet: ,M. Laurent a de prime abord conquis un rang eminent a cote de ses celebres rivaux.
Comme ecrivain, comme penseur, comme savant il les egale. Son
livre, remarquable entre les meilleurs, vivra autant que le Code civil,
dont il est le plus lumineux, le plus complet et le plus fidele commentaire"(175).
In 1876, toen slechts de eerste negentien boekdelen van de Principes
waren verschenen, werd bet werk met de vijfjaarlijkse staatsprijs
Cours, Preface, 89.
Dl. XXXIII, Tables, Tw. Jurisprudence.
Droit civil, in Patria Belgica, II, 566, uitg. M.E. van Bemmel, 1873.
VAN DIEVOET, E., Hoe eenzelfde wetsartikel, art. 970 B. W. in Frankrijk en in Belgie
verschillend recht heeft teweeggebracht, in Album Professor F. van Goethem, 173 e.v.
(173) Cours, I, Preface, 12.
(174) Principes, II, nr. 137.
(175) BONNECASE, J., L'ecole de l'Exegese, 58; zie ook besprekingen van DARESTE, in Rev.
d'histoire du droit jranr;ais et etranger, 1869, 589; DE FOLLEVILLE, F., in La Belgique
Judiciaire, 1873, 234; LEHR, E., Be/g. Jud., 1879, 1166.
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voor morele en politieke wetenschappen bekroond. Terecht liet de
jury gelden, dat deze commentaar op de Code civil des jranrais als
een origineel Belgisch werk mocht worden aangezien, niet aileen
wegens de persoon van de auteur, maar vooral we gens de inhoud.
Hiermede bedoelde de jury dat Laurent erin geslaagd was de nieuwe
beginselen van de Belgische Grondwet en de bijzondere Belgische
wetten, zoals o.m. inzake de rechten van de vreemdelingen, de
vrijheid van verenigingen, de opstal en de erfpacht, op een harmonische wijze in de Principes te Iaten samengaan met de regels van de
Franse Code civil van 1804(176).
In gans de Europese rechtswereld dwongen de Principes de Droit civil
bewondering af. Zij werden in het ltaliaans vertaald: ,Principii di
diritto civile"(l77).
De grote weerklank van de Principes in Frankrijk, heeft Laurent
bijzonder op prijs gesteld. Met trots vertelde hij aan L. Bolaffio: ,11
mio libro, Principii di diritto civile ebbe un successo grandissimo nel
Belgio, e cosa piu meravigliosa, in Francia. I beigi non godono una
buona riputazione in Francia. Ci trattano volontieri da beoti. Aggiungete la vanita francese. Un helga osava scrivere sui codice e
criticari gli autori francesi! Era cos a mai piu veduta! Si fini per cedere
all'evidenza. I mei libri si vendevano ... Uno dei migliori avocati,
tornando un giorno da Parigi, mi diceva: Signor Laurent, voi sete
alia moda a Parigi. Non si sento parlare che di voi".
89. De tekortkomingen en gebreken van de Principes zijn aan de
tijdgenoten van Laurent niet ontgaan. Door zijn interpretatiemethode tot het uiterste door te drijven, heeft Laurent zelf de zwakke zijde
ervan blootgelegd. Alhoewel hij de opwerping van tegenstrijdigheid
tussen de tekst en de geest van de wet niet kan aanvaarden, diende
hij toch toe te geven dat deze beide gegevens niet steeds volkomen
samenvallen: de identiteit bestaat slechts wanneer de tekst duidelijk
is. Deze beperking ondermijnt de ganse interpretatiemethode van
Laurent. Een wettekst die klaar is voor de ene, kan voor de andere
duister zijn. Niet steeds valt de in de wet bedoelde hypothese samen
met de gegevens van de zaak; voor de ene misschien wei, voor de
andere niet. Alles hangt af van de persoonlijke beoordeling en de
feitelijke gegevens(178). Wanneer voor Laurent de wet duidelijk is,
moet alles wijken, zelfs wanneer het duidelijk is dat de wetgever zeif
(176) Be/g. Jud., 1876, 593.
(177) Uitg. Vallardi, Napels, 33 vol., twee drukken.
(178) Vgl. VANDER EYcKEN, J ., Methode positive d'interpretation juridique, 27, uitg. I 907.
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zodanig absurd gevolg niet had gewild(179). Terecht stelde procureurgeneraal Ch. Faider, dat het logisch sluitend systeem van Laurent
niet beantwoordt aan de maatschappelijke behoeften. De evolutie
van het recht aan de wetgever aileen toevertrouwen, betekent aan het
parlement een bovenmenselijke taak opdragen en de rechtsbetrekkingen tussen de burgers afhankelijk maken van de wisselende politieke
machtsverhoudingen( 180).
De Page heeft de zwakke punten van de exegetische school, en aldus
mede van de Principes van Laurent, zeer juist aangeduid: het rationalisme en het etatisme. ,La codification de 1804 est l'aboutissement
moral du rationalisme du XVIIIe siecle, de la foi dans la toute
puissance de la raison. Celle-ci est seule a meme de diriger toute
l'activite de l'homme. Les sciences morales et sociales sont, dans ce
systeme, des sciences rationnelles. L'observation et !'experimentation ne comptent pas. Aussi les disciples de l'exegese eurent-ils un
parfait dedain pour l'histoire qu'ils n'invoquaient jamais qu'a l'appui des solutions du Code et pour le droit compare, dont ils n'avaient
aucune notion. Le second caractere de I' ecole de l'exegese est l'etatisme, le culte du Dieu-Etat, propre cette fois au XIXe siecle. C'est la
consequence du dogme de la souverainete du peuple"(181).
90. Laurent was zeer goed op de hoogte van de rechtsontwikkeling
in de verschillende landen en kende beter dan de meeste rechtsgeleerden de geschiedenis. Doch hij maakte een onderscheid tussen de
wetsuitlegging en het scheppen van nieuwe rechtsregels die afbreuk
doen aan het B. W. Dat was uitsluitend de taak van de wetgever.
Laurent, wijsgeer van de Vooruitgang, begreep al te goed dat het
recht en de rechtswetenschap voortdurend evolueren. ,Sans doute",
schreef hij, ,notre science est une science traditionelle; mais elle est
aussi essentiellement changeante et progressive, car elle est une face
de la vie, et c'est un vrai contre-sens de transporter dans la vie
moderne les principes qui s'etaient developpes dans un etat social qui
n'est plus le notre"(l82).
Hij was er zich scherp van bewust dat er geen recht is zonder
billijkheid, doch dit laat de rechtsgeleerden en rechtbanken niet toe
de wet te verdraaien. ,11 ~st certain que, comme principe de legisla(179) Principes, XXVI, m. 16, p. 12.
(180) FAIDER, Ch., ,La jurisprudence progressive", Belg. Jud., 1884, 1569; WARLOMONT,
R., Laurent, 60.
(181) Traite, I, nr. 6, p. 12; uitg. 1962.
(182) Cours, I, Preface, 46.
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tion l'equite est superieure a la logique. Le droit n'est pas une
logique, c'est une face de la vie, et dans les relations de la vie, l'equite
doit regner. En definitive, l'homme n'est pas fait pour les principes,
les principes sont faits pour l'homme"(183).
Hij voegde er evenwei aan toe: , Tenons pour regie certaine que
l'equite ne fait pas droit, en ce sens qu'elle l'emporte sur le droit.
Au contraire, quand le droit a parle, l'interprete ne peut plus ecouter
l'equite: le juge n'est pas le ministre de l'equite, il est l'organe et
l'esclave de la loi"(184).
Laurent had een zeer scherp gevoel voor de billijkheid. Wie van de
exegeten van zijn tijd, is opgekomen voor de schrapping uit het B.W.
van de lijfsdwang? Wie van de voorstanders van de Vrije rechtsleer
van zijn tijd, heeft uit artikel 1384 B.W. afgeleid, dat de eigenaar
van een machine aansprakelijk is zonder schuld, voor de schade door
de machine veroorzaakt? Wie van de anti-legisten van zijn tijd, heeft
Laurent gevolgd in zijn vooruitstrevende rechtsleer inzake de aansprakelijkheid van de Staat?(l85)
91. Op vele plaatsen in zijn Principes heeft Laurent zich.uitdrukkelijk met de duidelijke wettekst niet tevreden betoond. Bij de interpretatie van artikell322 B. W., over de bewijskracht van de onderhandse
akte b.v., is hij afgeweken van zijn ,regie de prediliction", dat een
duidelijke wettekst geen uitlegging behoeft. Hier erkent hij: ,Si l'on
se tenait a la lettre de la loi, il faudrait plutot dire que l'acte sous
seing prive ne fait foi qu'entre ceux qui l'ont souscrit, entre leurs
heritiers et ayants cause. Ce sont les termes de la loi; il ne dit rien
des tiers''. De tekst is inderdaad duidelijk en spreekt niet van derden.
Laurent somt dan alles op wat tegen de letterlijke uitlegging van
artikell322 B.W. kan worden ingebracht, en besluit: ,Voila ce que
I' on peut objecter, au point de vue des principes, a I' opinion generalement admise. Ce qui nous engage neanmoins a nous y rallier, c'est
l'autorite de la tradition et l'esprit de la loi"(l86).
De rechtswetenschap, aldus Laurent, is ,une science rationnelle".
Hij voegde eraan toe: ,Nous plions sous la raison, nous ne plions
devant aucune autorite"(l87).
(183) Cours, I, Preface, 42; Principes, XXVIII, nr. 164.
(184) Cours, I, Preface, 58.
(185) DALCQ, R.O., ,Une revision legislative des articles 1382 a 1386 du Code civil: Est-elle
souhaitable?", in Liber Memoria/is Fram;ois Laurent, 1989, 473 e.v.
(186) Principes, XIX, 299 e.v.
(187) Cours, I, nr. 50.
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Anderzijds wordt aan Laurent verweten dat hij de wetsuitlegging wei
eens misbruikte als een wapen om een bepaalde politieke uitkomst
te bereiken(188).
Het is juist dat Laurent afkerig was van een intu'itieve en situationele
rechtsvinding, doch hij erkende de rechtscheppende functie van de
rechtspraak. Hij aanvaardde dat de rechter, wanneer de wet duister
of onvolledig is, nieuwe rechtsregels mag scheppen en dat de rechtspraak aldus een bron voor nieuw gewoonterecht kan worden.
, ,Alors que les decisions des tribunaux ne forment pas une vraie
coutume, elles ont neanmoins une grande autorite comme precedents. Nous en avons vu un exemple memorable dans la matiere des
statuts. Le Code garde le silence sur le statut de l'etranger. II en
resulte que la jurisprudence est en voie de creer toute une doctrine
sur le droit civil international. Aussi souvent que la loi est obscure
ou insuffisante, la decision du juge a un caractere legislatif, en ce
sens, que c'est lui qui formule la regie avant de l'appliquer"(189).
Laurent was als uitlegger van de Code civil een levenwekkende geest.
Door zijn eruditie, historisch inzicht en wetenschap van de ontwikkeling van het recht in de andere landen, heeft deze exegeet, meer dan
wie ook van zijn tijdgenoten, bijgedragen tot de aanpassing van het
burgerlijk recht aan de behoeften van zijn tijd. Veel van wat nieuw
is in onze wetten, gaat op hem terug. De grote hervormingen van het
personenrecht en het erfrecht in de jaren 1970-1980 heeft hij op gang
gebracht.
92. De haast waarmee Laurent de tweeendertig delen van zijn Principes heeft geschreven, zal wei de oorzaak ervan zijn dat hij inderdaad
hier of daar een steek heeft laten vallen. Meer dan eens schijnt hij
zichzelftegen te spreken, wat Planiol deed schrijven: ,,Les contraditions n'y sont pas rares, c'est en somme un guide dangereux"(190).
Al is deze kritiek niet zonder grond, zij is toch te streng. Hiertegenover staat dat Laurent de principes in de bepalingen van de Code civil
vervat, juister dan de meeste van zijn tijdgenoten heeft begrepen en
ze kan toepassen waar anderen, v66r hem, nooit enig verband
hadden gezien(191).
Zeker valt het te betreuren dat Laurent, door zijn soms bitsige stijl,
(188) VAN DIEVOET, E., Het burgerlijk recht in Belgie en Nederland van 1800 tot 1940, 95
en 387.
(189) Principes, I, nr. 257.
(190) T.a.p.
(191) Vgl. DE PAGE, IV, nr. 683, p. 702, noot 2; DE PAGE, VI, nr. 182, p. 148.
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velen tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Terecht heeft De Page,
de meest gezaghebbende Belgische civilist van de XXste eeuw, de
opmerking gemaakt: ,Laurent expose, dans le style discourtois qui
lui est habitue! lorsqu'on n'est pas de son avis ... "(192). Prof. L.
Guillouard, de voortzetter van het werk van Demolombe, schreef:
,M. Laurent a dans ce dernier temps, soutenu Ia theorie de M.
Duvergier, mais Ia vivacite cle Ia discussion, et le caractere tranchant
de ses arguments le rapportent plutot de Cujas que de Duvergier" (193). EnDekkers stipte bij zekere rechtshistorische beschouwingen van Laurent aan: ,Quand les juristes se melent de faire du
sentiment et de Ia litterature, c'est toujours au detriment de l'histoire
et de Ia verite tout court"(194). De Spaanse civilist, Alonso Martinez,
heette Laurent: ,un sage, ayant des rafales de demence"(195).
93. Bovendien heeft Laurent door zijn anticlericale beschouwingen,
die veelal met de zaak niets te zien hebben, zijn meesterwerk op vele
plaatsen ontsierd. Een enkel voorbeeld. Handelende over het contract van lastgeving, stelt Laurent de vraag of een cadaver, een lijk,
mandataris kan zijn. Natuurlijk niet. Welnu, een Jezulet is een
cadaver en kan geen mandataris zijn: , ,Les jesuites doivent une
obeissance aveugle au pape; tous sont devenus des machines incapables de quelque acte juridique que ce soit' '. Hiermee stopt het grapje
niet. Onverstoorbaar draaft Laurent door: ,Nous connaissons Ia
distinction qu'on opposera: Ia loi ne reconnait plus les vreux; a ses
yeux, le jesuite n'est point un cadavre. Tristes accomodements avec
Ia verite. Une seule et meme personne peut-elle etre tout ensemble
un cadavre et un homme vivant? II y a fiction, mensonge, d'un cote
ou de l'autre. Toujours est-il qu'il y a Ia un grave danger pour les
peuples; Ia direction spirituelle de milliers de fideles, !'education
intellectuelle des generations naissantes, sont confiees, en tout ou en
grande partie, a des cadavres. C'est Rome qui regne, par l'organe
de ceux qui ne sont plus que ses instruments. Est-ce Ia l'exercice de
Ia souverainete du peuple? La vie politique, comme Ia vie civile, n'est
que fiction et mensonge"(l96). Dit ene staaltje, uit honderden soortgelijke, verklaart mede waarom Laurent, ook als rechtsgeleerde,

(192)
(193)
(194)
(195)
(196)

DE PAGE, dl. III, nr. 143, B.
Traite du Contrat de /ouage, II, nr. 694, p. 214.
DE PAGE, VI, nr. 724, p. 624.
El Codigo civil, Madrid, 1884-85, 272.
Principes, XXVII, nr. 394, p. 447.

111

nooit de algemene waardering van zijn tijdgenoten, zowelliberalen
als katholieken, heeft kunnen verwerven.
94. Wanneer, ten gevolge van de voortdurende ontwikkeling van het
recht, de Principes hun waarde voor de praktijk zullen verloren
hebben, dan zullen zij toch, mede wegens de vele verbanden met de
sociale en politieke problemen die toen de maatschappij in beroering
brachten, een waardevol tijdsdocument blijven. De Principes van
Laurent bieden veel meer dan !outer juridisch-technische uiteenzettingen. De verhandelingen over het huwelijk, de afstamming, het
erfrecht, het eigendomsrecht enz., zijn merkwaardige verdedigingen
van de levensbeschouwing van Laurent. In deze rechtsinstellingen
waarop de maatschappelijke ordening is gegrondvest, zag Laurent
de meest geschikte weg voor de ontwikkeling van mens en maatschappij, in vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. De exegetische
interpretatie van de Code civil, is voor Laurent slechts een middel
om het geseculariseerde en liberale burgerlijk recht te handhaven.
Het natuurrecht, de rede en de filosofie van de Vooruitgang, vormen
het echte fundament van de Principes, de bronnen waaruit de ,idees
et raisonnements nouveaux" van Laurent, zoals Planiol het deed
opmerken, opborrelen. De familie, de eigendom, de contracten zijn
voor Laurent wegen die het individu, in de geest van de Verlichting,
naar zelfvervolmaking en de maatschappij naar de Vooruitgang
leiden. In dit perspectief heeft hij de regels van de Code civil
verklaard en ze weten toe te passen op nieuwe rechtsproblemen.
Laurent las de Code civil met de ogen van een vroom bijbelgeleerde,
en de Heilige Schrift met de bril van een rationalistisch rechtsgeleerde. Daarom mocht geen ander dan de wetgever aan het B.W. raken.
Dit betekent voor Laurent, als commentator, geen blinde eerbied:
,Je me soumets aux lois comme citoyen; comme legiste, je place le
droit eternel du juste et de l'injuste au-dessus du droit variable dont
les lois sont l'expression"(l97).
95. De rechtswereld heeft zich blind gestaard op de exegetische
methode van Laurent, en heeft zich al te zeer geergerd aan zijn
politieke en anticlericale beschouwingen. De krachtige geloofsbelijdenis waarmee Laurent zijn Principes inleidt, werd niet gehoord.
,Le droit est anterieur a la loi; il est fonde sur la nature de l'homme
(197) Dr. Civ. Int., V, nr. 75.
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et les societes civiles. II faut nier que l'homme est un etre spirituel,
pour nier I' existence d'un droit independant de la loi. II faut nier Dieu
pour nier qu'il y ait un droit grave dans nos consciences par Celui
qui vit en nous et par qui nous vivons. Nous admirons ceux qui, apres
avoir degrade l'homme jusqu'a en faire un animal ou une plante,
prennent la peine de s'occuper de la destinee d'un etre qui ne vit un
instant que pour retomber dans le neant d 'ou il est sorti. II y a un
droit eternel, expression de la justice absolue. Ce droit se revele a la
conscience humaine, a mesure que l'homme approche de la perfection divine. Le droit est progressif comme toutes les manifestations
de I' esprit humain. II tend sans cesse a realiser la verite absolue. C'est
un devoir pour le legislateur de suivre les progres qui s'accomplissent
dans la conscience generale. C'est un devoir pour le jurisconsulte de
preparer ces progres. Non pas qu'il puisse mettre ses conceptions a
la place de celles du legislateur: sa mission est d'interpreter la loi et
non de la faire. Quand l'interprete substitue sa pensee a celle de la
loi, il viole la loi. Mais il peut et il doit signaler les defauts, afin que
la loi devienne !'expression du droit eternel, autant que !'imperfection humaine peut ambitionner d'atteindre ala perfection"(l98).
96. Laurent heeft de Principes, van uit zijn geloof in de Vooruitgang, geschreven voor de toekomst(199). ,D'instinct, je m'adressai
aux jeunes generations et non aux hommes faits, dont le pli est pris.
Les praticiens continueront a faire ce qu'ils ont fait"(200). Voor zijn
studenten heeft hij de Principes samengevat in vier boekdelen, Cours
e/ementaire de Droit civil (1878). ,Le livre servira de base a l'enseignement, tel que je le concois. Enseigner aux jeunes generations
les principes dans toute leur simplicite, en meme temps que le respect
le plus absolu de la loi, tel est mon but. Je voudrais done, c'est une
grande ambition, que l'enseignement du droit ffit donne dans I' esprit
que je viens de dire: les principes avec les motifs qui les justifient,
et comme regie d'interpretation, le respect de la loi. Car <est dans
la loi que les principes ont leur fondement; ils ne sont autre chose
que les dispositions du Code, ou les regles qui en decoulent"(201).
Op de Cours e!ementaire van Laurent is het gezegde van Goethe
toepasselijk: ,In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister". De
(198)
(199)
loi'',
(200)
(201)

Principes, I, nr. 4 en 5, p. 50 en 51.
Vgl. GoTHOT, P., ,Fran9ois Laurent: entre la religion de l'avenir et le present de Ia
in Liber Memoria/is Fran{:ois Laurent, 1989, 69 e.v.
Cours; I, Preface, 11.
Cours, I, Preface, 11 en 12.
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Cours etementaire, de kleine Laurent, is het meesterstuk van de grote
Laurent. De Zwitserse hoogleraar, Prof. E. Lehr heeft de Cours
elementaire hoog geprezen, al was hij van oordeel dat Laurent de
exegetische interpretatiemethode op de spits dreef(202).
Het absolute van de uitspraken van Laurent, de scherpe formulering
van zijn axioma's en de heftigheid van zijn toon heeft hem doen
beschouwen als het hoofd van een school, die de exegese en de logica
op de spits heeft gedreven. Toch is Laurent niet de uitvinder van een
nieuwe rechtsleer. Wel heeft hij op de heersende rechtsleer de stempel
van zijn sterke persoonlijkheid gedrukt. Wanneer men zijn Principes
nagaat en vergelijkt met de werken van zijn tijdgenoten, komt men
tot de bevinding dat zijn oplossing voor de besproken twistvraag
veelal overeenstemt met de oplossing, die daaraan door de andere
rechtsgeleerden wordt gegeven(203).
XI. DE LAURENT-HULDE VAN 1877
97. Met grote luister hebben zijn liberale vrienden, op zondag 9
december 1877, naar aanleiding vim de bekroning van de Principes
de Droit civil met de vijfjaarlijkse staatsprijs, een huldeviering voor
Laurent in de aula van de universiteit georganiseerd(204). Mr. Hip.
Metdepenningen (1799-1881), stafhouder van de Gentse balie, grootmeester van de loge , ,Le Septentrion'', zat het feestcomite voor en
leidde de plechtigheid. Prof. Aug. Wagener sprak een schitterende
feestrede uit, wat aanleiding was voor de katholieke krant ,Le Bien
public" de Laurent-hulde te betitelen met volgende bewoordingen:
,Apotheose de Laurent, musique de Wagener"(205). Als feestgeschenk werd aan Laurent zijn portret, geschilderd door Lieven de
Winne (1821-1880), aangeboden. In de linker bovenhoek is de opdracht gepenseeld: , ,Aan Laurent den volksvriend, zijne vereerders
uit alle landen en standen. 1877". Volksvriend, was voor Laurent
zijn mooiste titel.
Zeer ontroerd door deze hulde, dankte Laurent zijn vrienden en
medestanders voor het publiek eerherstel dat hem werd gebracht.
Met klem drong hij aan op de voortzetting van zijn sociale werken.
, ,Vous fetez un vieillard, qui bientot ne sera plus au milieu de vous.
Veut-on lui marquer quelque reconnaissance? C'est prendre l'enga(202) Be/g. Jud., 1879, 1166.
(203) VAN DIEVOET, E., a.w., 93.
(204) Manifestation en l'honneur de Franr,:ois Laurent, brochure, 1878.
(205) Le Bien public, 26 december 1877.
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gement de continuer mon reuvre. J'ai ecrit mon testament: Ies
societes ouvrieres. Vous y etes tous inscrits ... Je n'ai pas de meilleur
bien a vous donner, sinon un grand et noble but dans la vie ... Soyez
heureux en faisant des heureux''.
98. De huldeviering van Laurent had een internationale weerklank.
,La manifestation avait revetu, en effet, un caractere international.
Le Comite avait obtenu !'adhesion de nombreuses notabilites de la
science juridique: Gneist, Lawrence, Pasquale-Fiore, pour ne citer
que quelques noms parmi les principaux, avaient joint a leur cotisation, !'expression de leurs sentiments de sympathie et d'admiration
pour Laurent. Bluntschli ne se bornait pas a envoyer sa souscription;
il publia dans la Gegenwart un article ou il temoignait sa profonde
admiration pour le caractere, le talent et la science de son ami. De
son cote, Mancini provoquait une deliberation par laquelle l'Ordre
des avocats de Rome s'associait ala manifestation. La reputation de
Laurent s'etendait, on le voit, au loin"(206).
Tot een nationale hulde aan Laurent, die zulks eigenlijk verdiende,
is deze viering niet uitgegroeid. De politieke tegenstellingen waren
nog te scherp en te persoonlijk. Boven de plechtigheid waaide de
strijdbanier van de filosofie van de Vooruitgang(207).
XII. DROIT CIVIL INTERNATIONAL (1880-1881)
99. Bij zijn emeritaat, in 1880, verraste Laurent de rechtsgeleerde
wereld met een publikatie in acht boekdelen over het internationaal
privaatrecht. Als lid van het ,lnstitut du Droit international", dat
door Mr. G. Rolin-Jaequemyns, T.M.C. Asser en John Westlake in
1873 te Gent was opgericht, had Laurent nooit de tijd genomen om
aan de werkzaamheden van dit genootschap deel te nemen(208).
Met zijn ,Droit civil international" wilde hij een ereschuld jegens
het lnstituut nakomen. Aan P.S. Mancini (1817-1888), de eerste
voorzitter van het Instituut, een berucht Italiaans politicus en een
hevige voorstander van de scheiding van Kerk en Staat, heeft Laurent
dit werk opgedragen.
Reeds in zijn Principes de Droit civil had Laurent een ruime aandacht
(206) DE RIDDER, Liber Memorialis, !, 333.
(207) X., ,Manifestation en l'honneur de M. le professeur Laurent", Be/g. Jud., 1877, 1597.
(208) Zie STILLE, A.L.G.A., ,Asser et Rolin-Jacquemyns. Compte-rendu de quelques contacts personnels entre deux contemporains de Laurent", in Liber Memorialis Franrois Laurent, 1989, 1089 e.v.

115

besteed aan de statutenleer en de rechten van de vreemdelingen in
Belgie. De ,Code Napoleon", verzuchtte Laurent, had de idealen
van 1789 verloochend: ,Le Code Napoleon, desertant la glorieuse
tradition de 89, a consacre la doctrine surannee des droits civils et
droits naturels, en n'accordant a l'etranger que la jouissance de ces
derniers, ce qui aboutit a dire que l'etranger est sans droit, sauf en
vertu d'un traite de reciprocite" ... ,Les interpretes se sont vainement eleves contre la barbarie de cette legislation"(209). Hij droomde van de rechten van de wereldburger: ,L'homme tient ces droits
de Dieu qui lui a donne la vie ... L'homme est citoyen de la terre; il
s'etablit la oilles circonstances et ses facultes l'appellent... Pourquoi
ses droits s'arreteraient-ils aux frontieres de sa patrie? ... L'exclusion,
necessaire pour les droits politiques, ne se concevrait point pour les
droits prives. Je peux et je dois jouir partout des droits civils, puisque
ces droits sont un accessoire de la vie, et que je peux vivre et exercer
mon activite physique, intellectuelle et morale dans le monde entier"(210).
Dat het recht van de wereldburger een wensdroom is, besefte Laurent
zeer goed. Hij ging er zelfs van uit dat de nationaliteiten met hun
eigen rechtssystemen tot het einde der tijden zullen blijven bestaan.
Daarom dient het internationaal privaatrecht precies op het nationaliteitsbeginsel te steunen. Een Fransman dient in de Nederlanden als
Fransman rechtshandelingen te kunnen stellen, en omgekeerd, zo
ook een Nederlander in Frankrijk, ieder overeenkomstig zijn persoonlijk statuut, zoals in zijn vaderland, voor alles wat het privaatrecht betreft, ook voor wat de onroerende goederen in het vreemd
land aangaat.
,La puissance souveraine n'a ni mission, ni qualite d'intervenir dans
les interets prives; elle se borne ales garantir: c'est le domaine de la
souverainete individuelle. Qu'importe a l'Etat que les individus,
nationaux ou etrangers, soient regis par une loi etrangere, quand il
ne s'agit que d'interets prives? Mais des qu'il y a un droit social en
jeu, l'individu ne peut plus invoquer sa loi personnelle; ici est le
domaine de la souverainete devant laquelle tout doit plier"(211).
100. Voor Laurent is het internationaal privaatrecht, privaat inter-

nationaal recht: ,le droit civil international". ,Si les nationalites
sont de Dieu, le droit international procede de la meme cause; chaque
(209) Dr. civ. int., I, nr. 34.
(210) Dr. civ. int., I, nr. 6.
(211) Dr. civ. int., II, nr. 140.
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nation a droit a ce que les autres nations respectent son independance, et chaque homme a aussi droit a ce que sa personne et son droit
personnel soient partout reconnus"(212).
Tegenover de nationale opvatting van het internationaal privaatrecht, de middeleeuwse statutenleer, stelt Laurent dat buiten en
boven de nationale rechtsstelsels, een algemeen en overal geldend
samenstel van verwijzingsregels is te vinden. De rechtsgeleerden
moeten die ontdekken en formuleren, door te onderscheiden wat tot
de soevereiniteit van het individu behoort, naar zijn nationaliteit, en
wat tot de soevereiniteit behoort van de vreemde staat. ,Le droit
international prive est universe! de sa nature; il y a contradiction dans
les termes a formuler les regles qui regissent des rapports internationaux (tussen personen van verschillende nationaliteit), par des lois
particulieres et necessairement diverses"(213).
Zolang de rechtsgeleerden er niet in geslaagd zijn een algemeen
geldend systeem van verwijzingsregels uit te werken, dienen vooruitziende staatslieden, door internationale verdragen, het nationaliteitsbeginsel ten voordele van hun onderdanen in de verdragsluitende
Ianden te doen erkennen(214).
Ook hier was Laurent een rechtsvernieuwer, die ver vooruit was op
zijn tijd. Nog steeds is de dag niet aangebroken dat alle Ianden de
soevereiniteit van de persoon, de rechten van de mens, erkennen en
toepassen ten aanzien van de eigen onderdanen. Het internationaal
burgerlijk recht zal pas kunnen verwerkelijkt worden, wanneer volkenrechtelijk is erkend, dat het aan geen Staat geoorloofd is het vrij
verkeer tussen zijn inwoners en die van andere Ianden te beletten,
voor alles wat tot de sfeer van het privaatrecht behoort.
Toch heeft de opvatting van het universele internationaal privaatrecht zoals door Laurent verdedigd, een zekere invloed en uitwerking
gehad, die nog steeds blijft doorwerken. In Nederland werd de
internationale richting voorgestaan door T .M. C. Asser(215), en later
door Prof. Mr. D.J. Jitta(216).
101. Laurent heeft met zijn ,Droit civil international" de rechtswe(212) Dr. civ. int., I, nr. 26.
(213) Dr. civ. int., I, nr. 34.
(214) Vgl. MoscoNI, Fr., ,Italy and the Hague Conventions of Private International Law",
in Liber Memoria/is Franr;ois Laurent, 1989, 895 e.v.
(215) Schets van het internationaal privaatrecht, 1880.
(216) Internationaal privaatrecht, 1916; vgl. RIGAUX, Fr., ,Le juge, arbitre des conflits de
lois", in Liber Memoria/is Franr;ois Laurent, 1989, 999 e.v.
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reid van zijn tijd niet kunnen overtuigen. , ,Le Droit civil international n'acquit pas la meme celebrite que les Principes de Droit civil.
L'reuvre ne s'adressait qu'aux jurisconsultes qui s'interessent aux
conflits des lois. Ceux qui etaient cap abies de I' appn!cier, 1' accueillirent avec les marques d'une admiration sincere"(217).
De tijd was nog niet rijp voor een algemeen geldend internationaal
privaatrecht en de grondslagen daarvoor door Laurent aangegeven,
met name de rechtswetenschap en het natuurrecht, zijn te weinig
draagkrachtig voor de opbouw van een zo omvangrijke en verstrekkende positiefrechtelijke ordening. Vele beoefenaars van bet internationaal privaatrecht waren van gevoelen dat Laurent het nationaliteitsbeginsel overdreef, daar dit beginsei ontoereikend is om de
ingewikkelde problemen van het internationaal privaatrecht op te
lossen.
Bij het toepassen van zijn beginselen heeft Laurent de verworvenheden van de statutenleer niet verworpen, maar heeft hij die aangepast
aan zijn opvattingen over de soevereine rechten van de Staten en van
de enkelingen(218).
Zeker hebben de axioma's en paradoxen van Laurent, zijn apodictische uitspraken en mede zijn onbehouwen stijl, personaliteiten en
nevenbeschouwingen, veien van zijn tijdgenoten gekwetst. AI bevat
zijn ,Droit civil international" een weergaloze schat van rechtsgeleerdheid, en ai zijn de grondstellingen ervan als zodanig en op zich
zelf juist en overtuigend, ook bier zag Laurent al te dikwijls aileen
zijn waarheid. ,Laurent, le philosophe spiritualiste, se retrouve ici
avec tout l'ardeur de sa foi'', oordeeide Prof. R. de Ridder(219).
Over de beroemde Duitse rechtsgeleerde, F.K. von Savigny (17791861), die hij nochtans zeer bewonderde, schreef Laurent: ,On a eu
tort de representer M. de Savigny comme un jurisconsulte philosophe; iilui manque au contraire !'esprit philosophique. Le Iangage
abstrait de la science allemande a fait illusion a ses admirateurs
anglais. Les formuies ont l'air d'etre rationnelles et elles cachent
parfois !'absence d'une theorie rationnelle"(220).
Ook dit werk staat bol van antikierikale uitiatingen en alierhande
nevenbeschouwingen ten aanzien van vriend en vijand. De politieke
(217) DE RIDDER, R., a. W., 350.
(218) VoL. JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U., ,Principe de nationalite et Droit de nationalite,
Notes de lecture au sujet du Droit civil international de Francois Laurent'', in Liber Memoria/is
Fran{:ois Laurent, 1989, 819 e.v.
(219) T.a.p.
(220) Dr. civ. int., I, nr. 417.
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gebeurtenissen van de dag, grote of kleine, internationale en locale,
worden voortdurend met de meest ernstige juridische uiteenzettingen
verstrengeld. Zo brengt hij b. v. de val van Napoleon III te pas om
nogmaals zijn gal te kunnen uitspuwen: ,L'empire s'ecroula sous le
poids de ses fautes et de ses crimes ... Dans son interieur meme, le
regime imperiale a installe l'ennemi de tout progres, de toute civilisation, en restaurant l'Eglise catholique et en lui livrant l'enseignement
de l'enfance et de la jeunesse. La republique est obligee de revenir
sur ces imprudentes concessions"(221).
102. De Zwitserse hoogleraar Ch. A. Brocher (1811-1884), heeft in
zijn boekbespreking de kwaliteiten van dit origineel werk van Laurent geprezen, doch ook de zwakke plekken ervan blootgelegd(222).
Hij wees er op dat het uitgangspunt van Laurent geen vaste grondslag
heeft en dat het nationaliteitsbeginsel een te smalle basis uitmaakt
om het ganse systeem van het internationaal privaatrecht te schragen.
Het voortdurend beroep van Laurent op de immanente werking van
de Voorzienigheid, die de nationaliteiten en de natuurlijke grenzen
van de Ianden zou ingesteld hebben, die de verschillende rechtssystemen heeft gewild enz., deed Prof. Brocher de kritiekuit zijn pen
vloeien dat Laurent toch zijn persoonlijke mening met de wil van
God kon verwarren. Zeer academisch, in de vragende vorm, heeft
Brocher de zwakke plek van dit werk van Laurent, en mede van gans
zijn ideeenwereld geraakt: ,Ne peut-on pas, en vivant trop constamment dans ces hautes spheres qui appartiennent au domaine de la foi,
plus qu'a celui de la science, s'exposer a perdre terre eta donner ses
propres idees comme etant celles de Dieu? Reste-t-on toujours maitre
de sa pensee en presence d'une telle autorite?"(223).
Laurent die met het dogma van de onfeilbaarheid van de Paus zo de
spot had gedreven, kreeg hiermee het deksel op zijn neus. Die kritiek
van de Geneefse hoogleraar moet zeer hard zijn aangekomen. Doch
aan de juistheid van zijn mening, zal zij Laurent niet doen twijfelen
hebben. Daarbij was zijn aandacht inmiddels volledig toegespitst op
een nieuwe onderneming: de voorbereiding van een Belgisch Burgerlijk Wetboek.

(221) Dr. civ. int., I, nr. 446.
(222) Rev. Dr. Int., 1881, 532 e.v.
(223) T.a.p.
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De acht delen van zijn Droit civil international werden in de jaren
1883-1891 in het ltaliaans vertaald(224).
De leer van Mancini en Laurent, die de nationaliteit als aanknopingspunt neemt voor de verwijzingsregels heeft in de loop van de
tijd steeds meer veld gewonnen(225).
XIII. EEN BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK: AVANT-PROJET DE
REVISION DU CODE CIVIL (1879-1882)
103. Het grote gezag dat Laurent met zijn Principes de Droit civil
in binnen- en buitenland had verkregen, maakte hem onbetwistbaar
tot de meest gezaghebbende rechtsgeleerde van het land. Het lag dan
ook voor de hand, dat de toenmalige minister van J ustitie, de liberaal
Mr. Jules Bara (1835-1890), de voorbereiding van een Belgisch
Burgerlijk Wetboek aan deze grootmeester van de rechtswetenschap
toevertrouwde. Op 3 april 1879 werd Laurent met die vererende
opdracht belast.
Laurent wou deze taak slechts op twee voorwaarden aanvaarden:
voor de herziening mocht geen speciale commissie ingesteld worden
en het Belgisch Burgerlijk Wetboek mocht slechts een gemoderniseerde Code Napoleon zijn.
Niemand blijkt er op dat ogenblik te hebben aan gedacht dit nationaal wetboek ook in het Nederlands, de taal van de meerderheid der
Belgen, te stellen.
Reeds op 22 augustus 1879 kon Laurent het voorontwerp van de
Inleidende Titel van het B. W. aan minister Bara aanbieden. , ,Vous
serez peut-etre etonne", aldus Laurent, ,de l'etendue de ce premier
rapport sur un titre qui, dans le Code Napoleon, ne comprend que
six articles. L'avant-projet en contient trente-sept. Ce premier rapport a pris une etendue si grande par suite de nouvelles dispositions
que contient le titre preliminaire sur deux maW:res: la non-retroactivite des lois et les statuts personnels et reels". Ook behandelde
Laurent hierin uitvoerig de regels op de interpretatie van de wetten(226).
(224) Milaan, uitg. Dr. Leonardo Vallardi; vertaling door Dr. G. TRONO en Prof. A. MARGHIERI; BALLARINO, T., ,La traduction italienne du Droit civil international", in Liber
Memoria/is Fram,:ois Laurent, 1989, 669.
(225) Vgl. MANSEL, H.P., ,L'adoption du principe de la nationalite par le E.G.B.G.B. du
18 aoiit 1896", in Liber Memoria/is Fran{:ois Laurent, 1989, 869 e.v ..
(226) VAN HEeKE, G., ,Les projets de titre preliminaire de Laurent et de la Commission de
revision", in Liber Memoria/is Fran{:ois Laurent, 1989, 1119 e.v ..
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In de korte tijd van omtrent twee jaar is Laurent met de volledige
herziening van de Code Napoleon klaar gekomen. Het nieuwe B. W.
zou 2411 artikelen bevatten. In de loop van 1882 verschenen de eerste
gedrukte teksten. De wetsartikelen en de toelichting vullen samen
zeven dikke boekdelen (1882-1885).
104. Het A vant-projet bevat talrijke hervormingen met een grote
maatschappelijke weerslag inzake o.m.: het statuut van de vreemdelingen, het statuut en het erfrecht van de natuurlijke kinderen, de
handelingsbekwaamheid van de gehuwde vrouw, toezicht van de
rechtbank op de ouderlijke macht, invoering van de leerplicht,
afschaffing van de echtscheiding door onderlinge toestemming, erfrecht van de langstlevende echtgenoot, algemene gemeenschap als
wettelijk huwelijksgoederenstelsel, de rechtspersonen.
Veelal steunde Laurent de voorgestelde hervormingen op de rechtsontwikkeling in de ons omringende landen. Soms ook deed hij een
beroep op het Oudvaderlands recht, omdat het nog steeds beter
aansloot bij de zeden van het land en minder strikt was dan de regels
van de Code Napoleon, die op het Romeins recht waren gesteund.
Voor het erfrecht van de natuurlijke kinderen beriep hij zich op een
regel uit het gewoonterecht: ,moeder maakt geen bastaards". ,La
Belgique n'a pas le dedain des choses etrangeres: moitie germanique,
moitie fran~aise, elle met a profit le lien qui attache les deux races,
pour emprunter a chacune d'elles ce qu'elle a de beau et de
bon"(227). En hij besloot zijn verantwoording met volgende woorden: ,L'ambition de la Belgique doit etre d'apporter une pierre ala
construction du grand edifice qui comprendra le droit humain"(228).
Toen minister Bara, in maart 1882, het eerste deel van het Avant-projet aan de !eden van de Kamers had laten uitdelen, schrok zelfs de
liberale meerderheid van de stoutmoedigheid van de voorgestelde
hervormingen. De minister stelde dan ook voor, de herziening van
de Code civil tot de politiek haalbare artikelen te beperken(229).
105. Men kon het Laurent moeilijk kwalijk nemen dat hij in het
A vant-projet zijn theorieen inzake de werking en de uitlegging van
de wetten, het statuut van de vreemdelingen, de nietigheden enz. had
toegepast. Wei werd hem zeer euvel geduid, dat hij ook zijn persoon(227) Lettre au ministre, Avant-projet, I, p. XII, nr. 26.
(228) T.a.p.
(229) Doc. part., Repr., 1881-1882,31 rnaart 1882; Ann. part., Repr., 1883-1884, 7 rnei 1884.
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lijke visie op mens en maatschappij, vooral in het personen- en
familierecht (Boek I, B.W.), al te zeer had Iaten gelden. Prof. E.
Picard (1836-1924), laakte: ,le parti-pris du sectaire, incapable de
planer au dessus des discussions politiques, et faisant du droit une
arme de guerre''(230). Procureur-generaal Ch. Faider betreurde: ,,le
caractere individuel de 1' ceuvre, procedant de la personnalite accentuee de son auteur, qui le privait du temperament, resultant du
concours des opinions"(231).
In zijn notitie voor L. Bolaffio, heeft Laurent het onomwonden
toegegeven, dat een aantal van zijn voorstellen bedoeld waren om de
invloed van de Kerk tegen te gaan. Vandaar zijn verzet tegen het
verlenen van rechtspersoonlijkheid aan verenigingen zonder winstdoel.
Picard heeft er ook op gewezen dat Laurent in de Inleiding en de
eerste hoofdstukken over het personenrecht, het eigenlijk burgerlijk
recht vermengde met het publiekrecht, het administratief recht, het
strafrecht en het internationaal recht.
,Le Code civil ne devrait contenir strictement que le droit civil, et
etre soigneusement nettoye de tout element etranger. M. Laurent
semble ne pas s'en etre preoccupe. Son ceuvre accepte a cet egard les
prejuges, les routines et les qualifications surannees. C'est du reste
un reproche que nous avions deja eu I' occasion de faire a son grand
ouvrage dont les trente-deux volumes ne donnent nulle part ni une
analyse complete des elements essentiels a tout droit, ni !'expose
d'une classification scientifique des droits. En resume, les classifications ne sont pas meilleures et les matieres etrangeres au droit civil
prive ne sont pas mieux degagees que dans le Code Napoleon. La
correction du style et Ia clarte de la redaction sont assurement
inferieures. Les objets nouveaux et les reformes proposees sont peu
nombreux et tres contestables. Dans ces conditions, l'utilite de la
revision n'apparait que faiblement et n'est pas de nature a compenser
I' immense trouble qu'amenent toujours la suppression d'une legislation connue et l'aneantissement de tousles travaux de doctrine et de
jurisprudence qu'elle a fait germer"(232).
106. Voor de Nederlandse Commissie tot herziening van het B.W.
schreef Laurent een belangwekkend opstel over het invoeren van
(230) J. T., 1882, 281.
(231) Be/g. Jud., 1884, 1569.
(232) T.a.p.
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voorschriften in het B. W. betreffende de interpretatie van de wetten
en het statuut van de vreemdelingen(233). Die goedbedoelde raadgevingen werden hem nochtans in Nederland niet in dank afgenomen(234).
107. lngevolge de nederlaag van de liberalen bij de verkiezingen op

16 juni 1884, kwamen de katholieken aan de regering. De katholieke
partij zou tot in de Eerste Wereldoorlog hetland besturen. Reeds bij
brief van 18 juni 1884liet denieuwe minister van Justitie, Ch. Woeste
(1837-1922), aan Laurent weten dat het Wetsontwerp betreffende de
herziening van het B. W. was ingetrokken(235). Doch in oktober 1884
nam een nieuwe katholieke regering, het ministerie-A. Beernaert het
roer over, en werd J. de Voider minister van Justitie. De stelling van
Beernaert was, dat hij de wereld zou verbazen door zijn gematigdheid. Op 22 november 1884 belastte hij een Commissie met de
opdracht, niet de Code civil te herzien, maar deze te verbeteren.
Minister Aug. Beernaert (1829-1912), was zo voorkomend de liberaal
Victor Tesch, schoonbroer van Laurent, als voorzitter van de Commissie te benoemen(236).
Toch zou het verkeerd zijn het A vant-projet wegens sommige op de
spits gedreven bepalingen niet op zijn voile waarde te schatten. In
deze grootse onderneming is Laurent als rechtsgeleerde uitgestegen
hoven de exegeet van de Principes de Droit civil. De toelichtingen
bij de verschillende artikelen zijn diepgaande juridische studies die
uitmunten door hun klare en beknopte stijl. Bovendien heeft Laurent
voor het funderen van zijn standpunt, waar nodig, een beroep
gedaan op statistieke gegevens en inlichtingen aan de positieve wetenschappen ontleend. Het A vant-projet is een ware goudmijn, die nog
voor elk ernstig juridisch onderzoek moet aangeboord worden.
De arbeid van Laurent is niet tevergeefs geweest. Als wetsontwerper
was hij zijn tijd ver vooruit. Geleidelijk aan werden de door hem
voorgestelde hervormingen, een na een, toch in hoofdzaak verwezenlijkt. Hij was zijn tijd een eeuw voorop.

(233) ,Des projets de revision du Code civil en Belgique et dans les Pays-Bas", Rechtsgeleerd
Magazijn, 1882, nr. 1 en 2:
(234) Kritiek in Weekblad van het Recht, 1882, 4777, 4; vgl. JITTA, J., La methode du droit
international prive, 1890, met kritische beoordeling van het systeem van Laurent.
(235) Be/g. Jud., 1884, 800.
(236) Moniteur beige, 22 november 1884.
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XIV. LAATSTE LEVENSJAREN (1883-1887)
108. Laurent had het geluk zijn laatste levensjaren omringd door
zijn kinderen en kleinkinderen te mogen slijten.
Hij was sinds enige tijd gaan inwonen bij zijn dochter Marie en
schoonzoon Mr. Hippolyte Callier, eerst aan de Begijnhoflaan, dicht
bij de drukkerij van de ,Flandre liberate" (Sint-Elisabeth-Begijnhof), van 1870 tot 1875, nadien aan de Savaanstraat, in een groot
herenhuis, waar Mr. H. Callier zijn advocatenpraktijk uitoefende.
Hier woonde hij rechtover het Sint-Barbaracollege van de paters
Jezu'ieten. Goede naburen zijn het niet geworden, al hebben de
geleerde paters toen zo fel tegen de Internationale gepredikt, dat
herhaaldelijk groepen betogers kabaal kwamen maken in hun kerk
en de Savaanstraat in rep en roer zetten (mei 1877).
Toch zal hij geen echt gelukkige oude dag genoten hebben. Het
overlijden van zijn dochter Rosalie-Caroline, te Gent op 4 november
1883, was voor hem een zwaar te dragen leed. Zij liet nog drie jonge
kinderen achter.
De verdeeldheid binnen de Liberate partij en de terugkeer aan de
macht van de conservatieven in 1884, moet hem een kwelling geweest
zijn. De verzending van zijn Voorontwerp van B.W. naar een commissie, zal hij als een begrafenis eerste klasse aangevoeld hebben.
Bovendien sukkelde hij met zijn gezondheid, zodat hij niet meer naar
zijn werkliedengenootschappen kon trekken of de scholen bezoeken.
Ondanks alle tegenspoed wilde Laurent van geen wijken weten. De
toekomst van hetland en van Europa baarde hem zorgen. Het zou
uitlopen op een groot bloedbad, wanneer de arbeiders, opgehitst
door de lnternationale, de burgerij zouden neerslaan. Hij moest de
arbeidende klasse winnen voor de liberate gedachte, ook al bood de
Liberate partij hen geen biefstukken noch een hemels paradijs. Hij
zette zich aan het schrijven van zijn geestelijk testament: ,Reformation morale des classes laborieuses"(237). Nogmaals wees hij de
burgerij op haar grote en dringende plicht de zedelijke hervorming
van de arbeidersmassa te bewerkstelligen. Daartoe moesten de
begoede burgers het onderwijs voor allen toegankelijk maken, het
sparen bij de jeugd aanmoedigen en gezonde arbeiderswoningen
bouwen, waarvan de arbeiders eigenaar zouden kunnen worden. De
burgers moesten naar de arbeiders toegaan en hen opwekken en
steunen.
(237) Brussel, 1884, 203 p.; Ned. vert., C. Flachet, Zedelijke hervorming der arbeidende
klassen, Gent, 1884, 228 p.; Ital. vert., Salv. Traina, Riforma morale delle classi lavoratrici,
Palermo, 1885, 208 p.
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Hij was ervan overtuigd dat de ontwikkeling van het spaarwezen bij
de arbeiders het maatschappelijk Ieven gans zou veranderen.
,L'epargne est le principe d'une revolution sociale et politique.
L'epargne telle qu'elle est formulee dans ce livre rend possible et
justifie le suffrage universel"(238). Zo zou een nieuw geslacht van
arbeiders ontstaan, die bekwaam zouden zijn aan het politieke Ieven
van het land deel te nemen.
Voor Laurent moest een nieuw christendom, zonder mythen en
dogma's, het cement worden dat alle rangen en standen zou verbinden. Zijn vrees dat het materialisme de mens zou verdierlijken, was
nog groter dan zijn afkeer voor de Kerk van Rome.
, ,La religion est un lien avec Dieu, mais elle est aussi un lien entre
les hommes, le plus fort de tous. Gardons-nous de le reHicher. La
religion officielle n'est certe pas de notre gout. Cependant, nous
serions epouvantes, si subitement on fermait les temples et les eglises.
11 ne faudrait pas de longues annees sans culte, pour ramener les
hommes ala barbarie, ala pire des barbaries, une barbarie civilisee,
une corruption savante, un materialisme spirituel. Ce serait la mort
dans la pourriture"(239).
109. De winter van 1886-87 werd Laurent fataal. Hij liep een zware
longontsteking op, die maar niet wilde genezen. De bloedige arbeidersopstanden van maart 1886 in de bekkens van Luik en Charleroi
hadden zijn voorspellingen bewaarheid. De revolutie was dreigend.
Het Ieger, geleid door generaal Van der Smissen, moest de or de
handhaven. De wetgever had vroeger moeten ingrijpen en door
sociale wetten het lot van de arbeiders verbeteren.
Waren al zijn initiatieven en inspanningen dan tevergeefs geweest?
Aan zijn patronages werd verweten dat het kweekscholen voor
socialisten waren. Het was toch zijn schuld niet dat het collectivisme,
door Marx als toekomst voorgesteld, het, ,credo'' werd van een groot
gedeelte van de arbeidende standen.
In de Kamer zetelden 80 katholieken tegen 40 liberalen, onder wie
geen enkele uit Vlaanderen. Had hij dan geen gehoor gevonden en
was Vlaanderen gebleven: , ... un pays qui passait pour la Beotie de
!'Europe et qui devait ce renom a la domination seculaire d'un
catholicisme aussi orthodoxe qu'inintelligent"?(240). Was ook al
(238) Soc. ouvr. Gand, IV, § 11.
(239) Histoire, XVII, 615.
(240) Histoire, XII, 508.
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niet de pauselijke nuntiatuur, die in 1880 werd opgeheven, terug
ingericht?
Alles scheen op zijn kop te staan. Het waren niet de liberale voormannen, maar nude Koning zelf die in het parlement het woord nam
en opkwam voor de vrije oprichting van beroepsverenigingen, het
instellen van verzoeningsraden, de regeling van de vrouwen- en
kinderarbeid, het bouwen van arbeiderswoningen, het bestrijden van
de dronkenschap enz.
Dat hij aan de Vooruitgang had meegearbeid was hem een troost:
, ,On no us a averti que nous consacrions notre vie a un labeur aussi
inutile qu'il est immense. Vous ne changerez pas le monde, nous
a-t-on dit. Non certes. Mais l'immensite de l'ocean ne se compose-telle pas de gouttes d'eau? Que chacun apporte sa gouttelette, et il
y aura une mer"(241).
110. Op vrijdag 11 februari 1887, rond halftwee 's morgens, is
Laurent gestorven. Hij vreesde de dood niet. Rotsvast was zijn geloof
in het leven na de dood: , ,Le monde futur ne differe pas fondamentalement du monde actuel. .. 11 en est la suite rigoureuse et la consequence logique ... L'opposition entre ce monde est effacee dans la
realite... 11 n'y a qu'une vie, infinie, progressive"(242).
In alle kranten werd het overlijden van de Gentse hoogleraar Fr.
Laurent aangekondigd en werd zijn persoonlijkheid belicht. Ieder
blad gaf een levensschets naar eigen strekking. De opposanten bleven
twisten. De strijd werd voortgezet. Het werd geen nationale rouw.
Nog de ochtend van zijn overlijden schreef de ,Flandre liberale":
, ,De dood is sterker geweest, maar heeft hem niet volledig aan ons
kunnen ontrukken. Zijn werken blijven".
111. Met de grootste burgerlijke eerbewijzen werd Fr. Laurent, op
maandag 14 februari 1887, te drie uur 's namiddags, ten grave
gedragen.
Hij was commandeur in de Leopoldsorde, commandeur in de Kroonorde van ltalie, commandeur in de Eikenkroon van het groothertogdom Luxemburg, lid van de Koninklijke Academie van Belgie, lid
van de ,Academia Regale diei Lincei" van ltalie, doctor honoris
causa van de universiteit van Kharkov, lid en erelid van talrijke
genootschappen.
(241) Histoire, XVII, 403.
(242) Histoire, XII, 53 en XVIII, 455.
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In het sterfhuis aan de Savaanstraat werd een eerste rouwhulde
gehouden, waarop verschillende reden over de afgestorvene werden
uitgesproken. Prof. R. de Ridder, decaan van de rechtsfaculteit,
sprak namens de Universiteit; Mr. Oswald de Kerchove de Denterghem, namens de ,Union des Anciens Etudiants de l'Universite de
Gand"; schepen Prof. Aug. Wagener, voor de ,Classe des Lettres
de I' Academie royale de Belgique"; Mr. Em. de le Court, voor de
, ,Societe Callier''; Mr. Pol. de Paepe, raadsheer in het Hof van
Cassatie, namens de magistratuur.
De indrukwekkende begrafenisstoet was georganiseerd door
,L' Avenir". Vooraan de vlaggen van de verschillende studentenverenigingen, gevolgd door de studenten van de universiteit die de vele
rouwkransen droegen. Dan marcheerde het Tweede Linieregiment
met zijn muziekkapel die treurmarsen speelde, waarachter de studenten van de rechtsfaculteit opstapten.
Twee studenten, twee onderwijzers en twee werklieden droegen de
lijkbaar met de kist, die met de toga van Laurent was overdekt. De
burgemeester van Gent, met Prof. Wagener, Prof. R. de Ridder,
P. de Paepe, N. Wiemer en G. Steurbaut droegen de slippen van het
lijkkleed.
Achter de lijkbaar stapte de familie Laurent-Callier, geleid door Ch.
Laurent, gevolgd door de personaliteiten, onder wie P .E. de Meren,
eerste-voorzitter van het Hof van Beroep te Gent en L. Mechelynck,
kamervoorzitter; Van Schoor, procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie; J .P .A. Lameere, procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent.
Een grote menigte volgde de stoet, waarin o.m. werden opgemerkt:
de oud-ministers Ch. Graux, G. Rolin-Jaequemyns en J. Bara; minister van State F. d'Elhoungne; K. Buls, burgemeester en De Mot,
schepen van Brussel.
De lange rij van treurenden en nieuwsgierigen die volgden, werd door
een legioen van blauwe vlaggen afgesloten.
Op de Westerbegraafplaats aan de Brugse Poort werd de eerste
lijkrede uitgesproken door de burgemeester van de stad Gent, Mr.
Hip. Lippens. Daarna werd een afscheidsgroet gebracht door de
heren F. Cambier, voor de maatschappij ,L'Avenir"; N. Wiemer,
voor het stedelijk onderwijzend personeel; Gaspar, namens de ,Societe Generale des Etudiants"; G. Steurbaut, voor de werkliedenge127

nootschappen en Jancovi voor de Roemeense studenten(243). Naast
zijn vriend en strijdmakker G. Callier, in hetzelfde graf, kreeg
Laurent zijn laatste rustplaats.
XV. EEN MONUMENT VOOR LAURENT (1887-1908)
112. Nog in 1887, in een van de eerste biografieen van Laurent,
drukte de auteur, Mr. P. Poirier, de wens uit dat de nagedachtenis
van deze grote figuur door een monument in ere zou worden gehouden. Wederom waren evenwel de gevoelens verdeeld(244). Mr. Ed.
Willequet, advocaat te Gent, oud-voorzitter van de ,Union des
Anciens Etudiants de l'Universite de Gand", bundelde de drijvende
krachten voor een Laurent-monument. In mei 1902 stemde de Gentse
gemeenteraad een subsidie van tienduizend frank om het initiatief te
steunen. De opdracht voor het Laurent-standbeeld werd toevertrouwd aan beeldhouwer Julien Dillens. De maquette die hij ontwierp, stelt Laurent voor zoals hij gewoonlijk aan het werk was:
rechtstaande noterende op blaadjes die hij in de hand hield. De
kunstenaar stierf vooraleer hij zijn werk kon voltooien.
Twintig jaar na zijn afsterven, werd Fr. Laurent in brons en steen
vereeuwigd. Op zondag 22 november 1908, een druilerige wintermiddag, werd zijn standbeeld met grote luister onthuld. Het Groothertogdom was op de plechtigheid vertegenwoordigd door staatsraad
Thorn en de heer Munchen, burgemeester van de stad Luxemburg.
De feestredenaars waren schepen Prof. R. de Ridder, de rector van
de Universiteit, H. Leboucq en de burgemeester van de stad,
E. Braun. Vijfhonderd zangers uit de liberale werkliedengenootschappen brachten de Laurent-cantate, gecomponeerd in 1873 door
L. van Gheluwe op tekst van J. Vilders, wederom ten gehore.
De beeldhouwer Jules van Biesbroeck, dejongere (1875-1960), heeft
Laurent aangrijpend levensgetrouw uitgebeeld. In toga op de leraarsstoel gezeten, het hoek der geschiedenis op zijn knieen geopend,
staart Laurent, onttrokken aan het schouwspel rond zijn persoon,
in diepe gedachten verzonken, onbewogen in de eeuwigheid.
Achter het vooruitgeschoven massieve bronzen beeld rijst een decadent decor met allegorische figuren, die hun held tot de godenwereld
(243) X., Franr;ois Laurent, Discours prononces tors de ses funerailles le 14 fevrier 1887, Gent,
1887; X., ,Fran~ois Laurent, Discours", Be/g. Jud., 1887, 353.
(244) DE CEULENEER, Ad., Een standbeeld voor Laurent, Redevoering uitgesproken in de
zitting van de gemeenteraad den 5 mei 1902, Gent, 1902; en in de Provinciale Raad van
Oost-Vlaanderen, Mr. H. DE BAETS, juli 1902.
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optrekken. De godinnen Justitia en Historia zien met vertedering
neer op de recbtsgeleerde en bistoricus. Pbilosopbia en Pbilantropia
delen zijn weldaden en wijsbeid uit aan de neergeknielde mensbeid.
Laurent zou die beidense verafgoding verafscbuwd bebben. De aan
zijn voeten neergeknielde werkman en de knaap met bet gebogen
boofd, zijn een ergernis voor de nagedacbtenis van die fiere zelfbewuste vrijdenker.
Aan de acbterzijde van de witstenen frontmuur staat de tekst gebeiteld van bet besluit van de gemeenteraad van Gent, van 18 oktober
1884: ,Le Conseil declare solennellement que M. Laurent a bien
merite de la Ville de Gand".
Het was bet laatste eentalig Frans monument van de stad Gent(245).
113. Luxemburg boudt zijn grote zoon in ere. Op initiatief van de
Luxemburgse Arbeiderspartij, in 1929, en van de Balie van Luxemburg, in 1930, gesteund door de ,Luxemburger Zeitung", besliste
de gemeenteraad van de stad Luxemburg een gedenkplaat aan bet
ouderlijk buis van Fr. Laurent aan te brengen. De plecbtige ontbulling vond plaats op 15 mei 1931, ter gelegenbeid van bet congres van
de ,Union internationale des Avocats" te Luxemburg.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bebben de Nazi's die gedenkplaat
verwijderd. De stad Luxemburg beeft in 1955 een nieuwe gedenkplaat Iaten aanbrengen aan de woning gelegen in bet centrum van de
stad, aan de Filips-de-Tweedestraat. Op de Limpertsberg kreeg een
straat zijn naam.
114. Voor zijn tijdgenoten was Laurent een steen des aanstoots.
Vandaag kunnen aile mensen van goede wil, in verdraagzaambeid,
zicb verenigen voor zijn grote ideaal: , Toutes les nations doivent
arriver a Ia liberte et a l'egalite, et toutes doivent allier le sentiment
religieux a Ia libre pensee"(246). Het is een wekroep voor de mensbeid op weg naar Vrede en Vooruitgang.

(245) S.A. La presse liberale gantoise, Hommage ii Franr;:ois Laurent, Gent, 1909, brochure,
44 p.
(246) Histoire, XVIII, 153.
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RESUME
LE PROFESSEUR FRAN<;OIS LAURENT- UN SIECLE PLUS TARD

Fran"ois Laurent est ne le 8 juillet 1810, a Luxembourg, alors capitale du departement des forets dans une famille catholique du milieu des petites entreprises. Au
temps du Royaume des Pays-Bas Unis, il fait ses etudes comme boursier a 1' Athenee
Royal de Luxembourg, ou apres ses humanites, il suit egalement les <<JJraelectiones
academicas» (1826-1827). 11 poursuit ses etudes a l'Universite d'Etat de Louvain
(1827-1830), sous la direction de G.J. Bekker, professeur allemand distingue en
philologie classique. A Louvain, il est le temoin de la lutte opposant les eveques au
Collegium Philosophicum du Roi Willem ou Guillaume I, qui veut avoir la mainmise sur la formation des ecclesiastiques catholiques. Bien qu'il mesure parfaitement
que sa bourse puisse lui etre retiree, Laurent signe en 1828 la petition demandant
la restauration de la liberte de la presse et de la juridiction du jury. 11 prend part
au Concours Universitaire 1827-1828, encourage sans doute par le professeur N.E.
Tandel, avec une dissertation en latin sur les origines de la depravation des mreurs
a Rome et ses consequences sur le regime, cette dissertation etant couronnee en
septembre 1828. La lecture de l'ouvrage de l'historien anglais E. Gibbon sur
l'histoire, le declin et la chute de l'empire romain, l'amene a s'interesser a la
philosophie du Progres. Apres la revolution de septembre en 1830, il etudie le droit
a l'Universite de Liege. En deux ans a peine, le 17 juillet 1832, il obtient avec la
plus grande distinction le diplome de docteur en droit. Le 29 juin 1833, il obtient
le «Advokaten-Diplom» a Luxembourg et s'inscrit comme avocat-stagiaire. Grace
a l'appui de son ancien professeur de Liege, A. Ernst, Laurent devient fonctionnaire
au ministere de la Justice en octobre 1834, et professeur a la faculte de droit de
l'Universite d'Etat de Gand en avril 1936.
A l'epoque, Laurent est deja connu comme un liberal radical et un opposant des
ultramontains. Sa devise: <<nous ne datons que de 1789". En septembre 1836, il
epouse Marie Rosalie Tesch, fille du notaire J .B. Tesch-Nothomb de Metzig
(Messancy) et sreur du futur ministre liberal de la Justice, Victor Tesch, co-fondateur de l'Arbed. Sans doute pour compenser son manque de titres scientifiques,
Laurent publie au cours de la premiere annee apres sa nomination, une etude
juridique fouillee sur !'abolition des articles 2059-2070 du Code civil regissant la
contrainte par corps dans les affaires civiles et contre lesquels Danton et la Convention Nationale etaient egalement partis en guerre. D'apres Laurent, dix-huit siecles
de Chretiente n'ont pas reussi a abolir cette institution contraire a la dignite de
l'homme, ce qui prouve a ses yeux 1' absence d' ouverture au monde et le spiritualisme
excessif de la doctrine du Christ. Sur ce point egalement, l'Eglise catholique a
echoue. Sa publication suscite les eloges du professeur d'Heidelberg, le liberal
K.J.A. Mittermaier, mais est mal accueillie par contre parses collegues de Gand.
Laurent a remporte la lutte contre la contrainte par corps. Vingt-trois annees apres
son article controverse, la contrainte par corps est supprimee du Code civil par la
loi du 21 mars 1859. Pour Lauren~ kebcte civil n'est pas sacrosaint, la loi devant
constamment etre adaptee par le legislateur aux besoins nouveaux et aux conceptions
nouvelles de l'epoque.
Pleinement absorbe par la preparation de son etude sur l'Histoire du droit des gens
et des relations internationales. Etudes sur l'histoire de l'humanite, Laurent reduit
ses activites a la faculte de droit au minimum legal, ce qui une fois encore le met
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en conflit avec ses collegues. Pretextant la maladie pour ne plus enseigner pendant
pres de quatre ans, il atteint ainsi le record de l'absenteisme. Enfin en 1850,
paraissent les trois premieres parties de son «Histoire»: L 'Orient; La Grece; Rome.
Cette publication le met en conflit avec l'eveque de Gand, car elle est en de nombreux
points opposee la doctrine catholique. La quatrieme partie: «Le Christianisme»,
publiee en 1855 et l'amenant a nier ouvertement la divinite du Christ, dechaine un
ouragan de protestations. Les eveques belges reclament avec insistance du gouvernement la demission au professeur Laurent car il pervertit la jeunesse. Le ministre se
limite cependant a lui adresser un blame, au nom du gouvernement, pour ses
mauvais services a l'Universite d'Etat. Laurent ne desarme pas pour autant et trouve
a nouveau appui aupres du professeur Mittermaier de meme qu'aupres d'un jeune
collegue de la faculte de Philosophie et Lettres, le professeur G. Callier, echevin
liberal de la ville de Gand. Le neoplatonisme de Laurent, au sens de Plotinus, et
le rationalisme spiritualiste du professeur G. Callier les unit en freres d'armes dans
la lutte contre l'Eglise. En 1857, les liberaux prennent la direction du gouvernement,
ce qui permet a Laurent de poursuivre sans difficulte la redaction de son «Histoire»
et de la publier, meme s'il ne trouve plus aucun imprimeur a Gand.
A remarquer que dans les volumes ulterieurs, Laurent laisse tomber le style academique et s'oppose avec de plus en plus d'acharnement ala papaute, a ]'inquisition,
ala superstition et aux Jesuites. A vee I' assurance resolue qui caracterise le systematicien du dix-neuvieme siecle et dans le style ardent agite et confus du predicateur de
la verite, Laurent releve dans chaque evolution et dans chaque fait important du
passe le dessein de Dieu. Son «Histoire», il aurait pu l'intituler Dieu dans l'histoire.
Mais ce n'est pas le Dieu des Catholiques. Laurent est un anti-papiste au degre le
plus eleve et le plus provocant. «Quand nous faisons appel a l'histoire», ecrit
Laurent, «c'est pour ruiner la doctrine de la verite absolue revelee miraculeusement
par Dieu (Histoire, XVII, p. 554). La derniere partie de l'«Histoire», publiee en
1870 sous le titre <<La philosophie de l'histoire» est un plaidoyer en faveur de la paix
et de Ia collaboration entre tous les peuples au sens de la paix eternelle de Imm.
Kant. A cette epoque Napoleon III declare laguerre aux Prussiens.
C'est a tort qu'a l'heure actuelle nous ne retenons plus que les points faibles de
l'«Histoire», l'immanentisme et !'interpretation axiomative de l'histoire. Pourtant,
ce livre constitue un avertissement contre tout abus de pouvoir. Laurent a quasi
prophetiquement prevu entre autres les horreurs auxquelles peuvent mener la
doctrine de la race. D'apres Laurent, l'originalite de son reuvre reside «dans l'ordre
des idees. 11 faut etudier les faits avec soin, en constatant soit les progres qui
s'accomplissent, soit les epoques d'arret ou de recul, quand on les rencontre. Pour
autant que nous sachions, notre histoire est la premiere qui ait ete ecrite dans cet
ordre d'idees» (Histoire, XII, p. 69). Son «Histoire» a connu plus de succes a
l'etranger que dans son propre pays. Elle a ete traduite en espagnol et repandue par
la loge dans les pays d' Amerique du Sud.
Laurent ecrit entretemps encore nombre d'etudes et d'articles de journaux relatifs
a la lutte entre l'Eglise et l'Etat, ce qui l'amene en conflit egalement avec ses
collegues liberaux, qui pronent la liberte d'enseignement. Le professeur bruxellois
Eug. van Bemmel critique ouvertement Laurent dans le journal: «Vous etes aussi
intolerant qu'un eveque ... Vous n'avez pas de principes; vous sacrifiez tout au
besoin de la lutte; vous ne savez pas meme d6finir l'Etat et son role dans la societe».
Les remous suscites par les publications de Laurent incitent ses amis liberaux de la
loge «Le Septentrion» ale presenter comme membre du conseil communal de Gand.
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Pendant neuf ans (1863-1872), il est membre du conseil communal et etablit de
nombreux avis ou conseils juridiques pour !'administration de la ville, entre autres
en ce qui concerne les cimetieres sacres. Ala Commission scolaire de la ville, illutte
pour la lai:cisation complete et la francisation de l'enseignement. A son initiative
est introduite l'epargne scolaire, que Laurent considere comme un levier pour la
moralisation de la classe ouvriere. Ceux qui epargnent, souligne Laurent, deviennent
des etres moraux, car ils apprennent a corriger leurs defauts et a se perfectionner
selon la grande loi du perfectionnement moral. «Soyez parfaits, comme votre Pere
dans le ciel». Pour Laurent il ne s'agissait pas taut de l'epargne, que d'une
conception de la vie.
En 1872, sa candidature au conseil communal de Gaud n'est pas retenue, ses
collegues craignant de perdre des voix en raison du soutien apporte par Laurent aux
cooperatives ouvrieres. La creation par Laurent de societes libres de compagnonnage suscite egalement la mefiance de certains liberaux, parce qu'elles sont devenues
des centres de formation des socialistes. Telle n'etait certe pas )'intention de Laurent,
celui-ci souhaitant en premier lieu gagner la jeunesse aux ideaux de la revolution
fran9aise et la soustraire a !'influence des patronages catholiques. A ses societes de
compagnonnage pour gar9ons et pour filles, il a consacre personnellement des
sommes enormes.
Laurent lui-meme declare qu'il a ecrit ses Principes de droit civil (1869-1878) pour
en consacrer les benefices au financement de ses cercles ouvriers. L'objectifprincipal
en est toutefois de sauvegarderl'esprit liberal du C. c. contre la montee de la Doctrine
libre. Dans ses Principes, il part constamment en guerre contre toutes les deviations
qu'il croit decouvrir dans la doctrine et la jurisprudence. Ce faisant, il profite de
chaque occasion pour attaquer ses opposants, censes s'ecarter de la lettre de la loi,
et pour stigmatiser les catholiques, qui abusent des libertes civiles.
Certaines de ses formules radicales, comme <des juges sont les esclaves de la loi»,
donnent !'impression que Laurent est un adorateur aveugle de la loi. En realite
Laurent, philosophe du Progres, est un esprit vivifiant en taut que commentateur
du Code civil. Par son erudition, sa perspicacite historique et sa science du developpement du droit dans nos pays voisins, cet exegete, a contribue plus qu'aucun de
ses contemporains en doctrine, a adapter le C.c. aux besoins de son temps. Qui,
des partisans de la Doctrine libre, s'est attache a !'abolition des regles du C.c. sur
la contrainte par corps? Qui, des exegetes de son temps, a proposeune interpretation
autonome de I' article 1384, premier alinea, du C.c. relatif ala responsabilite du fait
des choses dont on a la garde? Ce faisant, il a assure la protection des ouvriers
touches par des explosions de machines sur les lieux de travail. Qui, des anti-legistes
de son temps, a suivi Laurent dans sa doctrine progressiste concernant la responsabilite de l'Etat? Laurent n'est pas un adorateur des lois faites par les hommes. 11 est
impregne du droit naturel et de la necessite d'adapter la legislation aux besoins sans
cesse changeants. Mais il trouve que Ia Doctrine libre, tres certainement dans un
pays catholique, constitue une menace pour le liberalisme tel qu'il est formule dans
la Declaration de 1789. Pour Laurent, le Code civil n'est pas simplement une
construction parmi nombre d'autres, il y va de la souverainete de la Raison, de la
Verite etablie par la volonte populaire.
Les «Principes de Droit civil» et leur resume en quatre tomes a !'intention des
etudiants, «Cours elementaire de Droit civil» (1878), out ete traduits en italien.
Lors de son emeritat en 1880, Laurent surprend le monde de la doctrine du droit
par une publication en huit tomes sur le «Droit civil international». 11 y resume son
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Histoire de l'Humanite; il veut ainsi transmettre ses idees sans fioritures. Les
nationalites en voie de developpement favoriseraient l'epanouissement de l'individu
et garantiraient la paix entre les peuples. Selon Laurent, le droit international prive
doit se baser sur le principe de la nationalite. 11 tire cet axiome de sa philosophie
du Progres: «Si les nationalites sont de Dieu, le droit international procede de la
meme cause; chaqu·e nation a droit a ce que les autres nations respectent son
independance, et chaque homme a aussi droit a ce que sa personne et son droit
personnel soient partout reconnus». (Dr. Civ. Int., I, n° 26). Le juriste suisse Ch.
Brocher releve cependant que Laurent pourrait bien confondre ses propres idees
avec la volonte de Dieu, et que le principe des nationalites est une base par trop
etroite pour pouvoir resoudre les problemes compliques du droit international prive.
Cette publication n'a pas augmente la celebrite de Laurent, ce qu'a d'ailleurs
confirme le Colloque scientifique international organise en septembre 1987 par la
Faculte de droit de Gand en commemoration du centenaire de son deces (M. Storme
e.a. redacteurs, Liber Memorialis Francois Laurent, E. Story-Scientia, 1989, XV
+ 1209 pp.). Cet ouvrage, dedie a P.S. Mancini (1817-1888), homme d'Etat italien
et partisan de la separation entre l'Eglise et l'Etat, abonde lui aussi en declarations
anticlericales et considerations diverses sur ses amis et ennemis. 11 a ete traduit en
italien. En depit de ses defauts, le «Droit civil international» doit etre considere
comme l'ceuvre maitresse de Laurent en tant que juriste. Dans cette publication,
il rassemble toute son erudition et culmine a I' apogee de son pouvoir de reflexion.
La critique du Prof. Ch. Brocher n'aura guere derange Laurent. En effet, il se
consacre entierement ala preparation de I' «Avant-projet de revision du Code civil».
La grande autorite conferee a Laurent dans son pays eta l'etranger par Ia publication de ses «Principes» en fait incontestablement un des plus eminents juristes du
pays. 11 est normal des Iors que le ministre liberal de la Justice, M.J. Bara, confie
a ce grand-maitre de la science juridique Ia preparation d'un Code civil beige. En
l'espace de deux atrois ans, Laurent, anouveau seul, a termine Ia revision complete
du «Code Napoleon» (1879-1882). L' Avant-projet de Laurent, dont Ie commentaire
occupe six gros volumes, est tellement innovateur en droit qu'il faudra pres d'un
siecle a la Belgique pour executer une par une Ies reformes proposees par Laurent,
et notamment Ia capacite de Ia femme mariee.
Laurent doit avoir percu comme un enterrement de premiere classe le renvoi de son
«Avant-projet» devant une commission presidee par son beau-frere, I' ancien minisire liberal de Ia Justice V. Tesch.
Ce nouveau contretemps, il le surmonte en poursuivant ses etudes. Toute son
attention se porte sur Ie probleme social que represente Ia triste situation de Ia classe
Iaborieuse. L'avenir du pays et de !'Europe lui cause de grands soucis; Ies choses
risquent de se terminer par un enorme bain de sang si Ies ouvriers, exaltes par
l'Internatiqnale, devaient vaincre Ia bourgeoisie. II se met a ecrire son testament
spirituel: «Reformation morale des classes Iaborieuses» (1884). II y appelle une
nouvelle fois !'attention de Ia bourgeoisie, sur son urgent et principal devoir de
realiser la reformation morale des classes laborieuses. Les bourgeois doivent aller
a Ia rencontre des ouvriers, Ies inspirer et les soutenir. Grace a l'enseignement et
a l'epargne, une nouvelle generation d'ouvriers verrait le jour, qui serait capable
de participer a la vie politique du pays.
L'hiver 1886-1887 sera fatal a Laurent. II contracte une grave pneumonie, dont il
ne parvient pas a guerir. II decede le 11 fevrier 1887. II est en terre avec les plus grands
honneurs civils dans le meme caveau que son ami G. Callier. Vingt ans plus tard,
en 1909, une statue de bronze et de pierre immortalisera Laurent.

137

Pour ses contemporains, le fougueux Laurent fut un sujet de scandale. Aujourd'hui,
tous les hommes de bonne volonte peuvent souscrire en toute tolerance a son grand
ideal: «Toutes les nations doivent arriver ala liberte eta l'egalite, et toutes doivent
allier le sentiment religieux a la libre pensee» (Histoire, XVIII, p. 153).

ZUSAMMENFASSUNG
PROFESSOR FRANvOIS LAURENT: BIN JAHRHUNDERT SPATER

Fran<;ois Laurent wurde am 8. Juli 1810 in Luxemburg, der damaligen Hauptstadt
der ,departement des forets", aus einer mittelsHindischen katholischen Familie
geboren. Wiihrend der Zeit des Konigreichs der Vereinten Niederlande hatte er ein
Stipendium fiir das Konigliche Atheniium in Luxemburg, an dem er nach dem
Abitur auch die ,praelectiones academicas" (1826-1827) besuchte, und danach
studierte er an der Lowener Staatsuniversitiit (1827-1830) unter der Betreuung des
feinsinnigen deutschen klassischen Filologen Prof. G.J. Bekker.
In Lowen erlebte er den Streit der Bischofe gegen das ,collegium philosophicum"
des Konigs Willem I., der die Ausbildung der katholischen Geistlichen im Griff
haben wollte. Obwohl ihm durchaus klar war, dafi ihm deshalb das Stipendium
entnommen werden konnte, unterschrieb er 1828 die Bittschrift fiir die Wiederherstellung der Pressefreiheit und des Geschworenenrechtes. Er beteiligte sich an dem
Akademischen Wettbewerb 1827-1828, vermutlich unter dem Hinweis des Prof.
N.E. Tandel, mit einer lateinischen Abhandlung iiber die Ursachen des Sittenverfalls Roms und dessen Folgen fiir die Staatsfiihrung, eine Arbeit die im September
1828 mit Gold ausgezeichnet wurde. Das Werk des englischen Historikers E. Gibbon
iiber die Geschichte, den Untergang und den Fall des Romischen Reiches hatte ihn
der Filosofie des Fortschritts niihergebracht.
Nach der Septemberrevolution von 1830 finger an dem Liitticher Staatsuniversitiit
das Rechtsstudium an. In kaum 2 Jahren promovierte er am 17. Juli 1832 mit
hochster Auszeichnung zum Doktor der Rechte. Am 29. Juni erwarb er in Luxemburg das ,Advokatendiplom" und meldete sich dort als Referendar an.
Mit der Unterstiitzung seines ehemaligen Professors in Liittich, Dr. iur. A. Ernst,
wurde er im Oktober 1834 Beamter am Justiz-ministerium, und im April 1836
ordentlicher Professor an der Rechtsfakultiit der Genter Staatsuniversitiit. Aus der
damaligen Zeit schon stammte sein Ruf als radikaler Liberaler und Bekiimpfer der
Ultramontanen. Sein Wahlspruch lautete: ,Nous ne datons que de 1789" (Wir
existieren erst seit 1789).
Im September 1836 heiratete er Marie Rosalie Tesch, die Tochter des Notars
J .B. Tesch-Nothomb aus Metzig (Messancy), die Schwester des spiiteren liberalen
Justizministers Victor Tesch, Mitgriinders des Arbed.
Als Ausgleich fiir den Mangel an wissenschaftlichen Titeln verOffentlichte Laurent
schon im ersten Jahr seiner Berufung eine griindliche Rechtsstudie iiber die Abschaffung der Artikel2059-2070 des BGB hinsichtlich der Schuldhaft im Zivilrecht, gegen
die Danton und die Nationalkonvention schon agiert hatten. Laurents These lautete,
dafi 18 J ahrhunderte des Christentums nicht gereicht hiitten urn die menschentehrende Institution abzuschaffen, was seiner Ansicht nach den weltfremden und iibertrieben spiritualistischen Charakter der Lehre Christi beweise. Auch hier sei die katho-
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lische Kirche gescheitert.
Diese Veroffentlichung wurde vom Heidelberger Universitiitsprofessor, dem Liberalen K.J.A. Mittermaier lobend rezensiert, aber von den Genter Kollegen dennoch
schlecht empfangen. Laurent hat im Kampf gegen die Schuldhaft gesiegt. Dreiundzwanzig Jahre nach dem umstrittenen Artikel wurde durch das Gesetz vom 21. Miirz
1859 die Schuldhaft aus dem BOB gestrichen. Fiir Laurent warder Code Civil nicht
sakrosant, sondern der Gesetzgeber brauchte das Gesetz stiindig den neuen Bediirfnissen und Auffassungen der Zeit anzupassen.
Wegen der Vorbereitung seiner Studie iiber die Histoire du droit des gens et des
relations internationales. Etudes sur l'histoire de l'humanite (Geschichte des Rechtes
der Leute und der internationalen Beziehungen. Studien iiber die Geschichte der
Menschheit), die ihn vollig beanspruchte, beschriinkte Laurent seine Lehrauftriige
an der Rechtsfakultiit auf die gesetzliche Mindestzahl, was erneut den Streit mit
seinen Kollegen ausloste. Unter dem Vorwand der Krankheit kam er 4 Jahre lang
kaum zum akademischen Unterricht und brach so den historischen Rekord des
Absentismus.
Im Jahre 1850 endlich erschienen die ersten drei Teile seiner ,Histoire":
,L'Orient"; ,La Grece"; ,Rome" (Der Orient; Griechenland; Rom). Weil diese
VerOffentlichung in vielerlei Hinsicht den katholischen Dogmen widersprach, geriet
er mit dem Genter Bischof in Konflikt. Der vierte Teil ,Le Christianisme" (Das
Christentum' '), in dem er unverhohlen die Gottlichkeit Christi leugnete, wurde 1855
veroffentlicht und loste einen Sturm der Emporung aus. Die belgischen BischOfe
driingten die Regierung zilr Entlassung des Professors Laurent, Verderbers der
Jugend. Der Minister hat sich allerdings dazu beschriinkt ihn im Namen der
Regierung fiir seine schlechten Dienste an der Staatsuniversitiit zu tadeln.
Laurent wehrte sich jedoch nach Kriiften und erhielt erneut die Unterstiitzung des
Professors Mittermaier und ebenfalls des Professors G. Callier, eines jungen Kollegen der filologischen Fakultiit und liberalen Stadtverordneten im Genter Stadtrat.
Der Neoplatonismus des Laurent, im Sinne des Plotinus, und der spiritualistische
Rationalismus des Prof. G. Callier machten sie zum Kampfgefiihrten gegen die
Kirche.
Im Jahre 1857 nahmen die Liberalen die Regierung in die Hand, sodaJ3 Laurent ohne
Schwierigkeiten an seiner ,Histoire" weiterschreiben konnte. Als er sie aber verOffentlichen wollte, fand er allerdings in Gent keinen Verleger dazu.
In den weiteren Teilen fiillt auf, daB Laurent auf den akademischen Stil verzichtete
und immer hiirter gegen das Papsttum, die lnqu~sition, den Aberglauben und die
Jesuiten wetterte. Mit der unerschrockenen Selbstsicherheit des fiir das neunzehnte
Jahrhundert typischen Systematikers und im schnaufenden, rastlosen, schlampigen
Stil des Wahrheitspredigers wies Laurent bei jeder Entwicklung, jedem groBen
Ereignis in der Vergangenheit auf Gottes Absicht hin.
Gott in der Geschichte, so hiitte er seine ,Histoire" nennen konnen. Aber nicht der
Gott der Katholiken war gemeint. Laurent war aufs schiirfste, auf moglichst
herausfordernde Weise Antipapist. ,Quand nous faisons appel al'histoire", schrieb
Laurent, ,c'est pour ruiner la doctrine de la verite absolue revelee miraculeusement
par Dieu". (Wenn wir uns auf die Geschichte berufen, machen wir das aus der
Absicht die Doktrin der absoluten von Gott wunderbarlich offenbarten Wahrheit
zu zersetzen. Histoire, XVII, S. 554).
Der letzte Teil der ,Histoire" wurde 1870 unter dem Titel ,La Philosophie de
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l'histoire" veroffentlicht und stellt ein PUidoyer fi.ir Friede und Zusammenarbeit
zwischen allen Volkern im Sinne des ewigen Friedens von Imm. Kant dar. Dann
erkUirte Napoleon III an PreuBen den Krieg.
Zu Unrecht hat man heute nur noch ein Auge fiir die Schwii.chen der ,Histoire",
den Immanentismus und die axiomative Interpretation der Geschichte. Dennoch
warnt das Buch vor jeglichem MachtsmiBbrauch. Fast profetisch hat Laurent u.a.
die aus der Rassenlehre hervorgehenden Greueln vorhergesagt. Laurent selber
schrieb die Originalitii.t seines Lebenswerkes dieser ,ordre des idees", der Ordnung
der Gedankenfiihrung, zu. Man miisse die Tatsachen mit Sorgfalt erforschen und
beobachten ob sich in den beschriebenen Ereignissen einen Fortschritt oder einen
Stillstand oder sogar einen Riickgang ergebe. Soweit er wiiBte habe er in der
Geschichtschreibung als erster diesen Zusammenhang der Ideen verfolgt. (Histoire,
XII, S. 69).
Im Ausland hat er mit der ,Histoire" groBeren Ruhm erworben als im eigenen
Land. Es wurde ins Spanische iibersetzt und von der Loge in den Lii.ndern Siidamerikas verbreitet.
In der Zwischenzeit schrieb Laurent noch eine ganze Reihe von Studien und
Zeitungsartikeln iiber diesen Kampf zwischen Kirche und Staat, wodurch er auch
mit seinen liberalen Parteigenossen in Konflikt geriet, weil sie die Freiheit des
Unterrichts befiirworteten. Der Briisseler Universitatsprofessor Bug. Van Bemmel
warf Laurent in der Zeitung Offentlich vor, er sei genauso intolerant wie der
Bischof. .. Er babe keine Grundsii.tze; er opfere alles dem schieren Kampf; er konne
nicht mal den Staat und dessen Rolle in der Gesellschaft definieren.
Der Krach wegen Laurents VerOffentlichungen brachte mit sich, daB seine liberalen
Freunde der Loge ,Le Septentrion" ibn als Kandidaten fiir den Genter Stadtrat
vorschlugen. Neun Jahre lang (1863-1872) war er Stadtverordneter und in dieser
Stellung verfaBte er fiir den Stadtmagistrat zahlreiche juristische Gutachten u.a.
hinsichtlich der geweihten Begrabnisstatten.
Im UnterrichtsausschuB der Stadt trat er fiir die vollige Laisierung und Franzosisierung des Unterrichts ein. Auf seine Initiative wurde das Schulsparen eingefiihrt, das
Laurent als einen Hebel fiir die Versittlichung der Arbeitersklasse betrachtete.
Diejenigen die sparen, betonte Laurent, wiirden zu sittlichen Wesen, denn sie lernten
ihre Fehler zu verbessern und sich gemii.B dem groBen Gesetz der sittlichen Vervollkommnung zu vervollkommnen. ,Seid vollkommen wie Euer Vater im Himmel".
Fiir Laurent handele es sich dabei nicht urn die Ersparnis, sondern urn die Lebenshaltung.
Im Jahre 1872 wurde seine Kandidatur fiir den Genter Stadtrat nicht Ianger
vorgetragen, weil seine Parteigenossen infolge Laurents Unterstiitzung der Arbeiterkooperativen einen Stimmenverlust befiirchteten. Der Griindung freisinniger Gesellengenossenschaften durch Laurent standen manche Liberate ebenfalls miBtrauisch
gegeniiber, weil sie zu Heimstii.tten der Sozialisten wurden. Das hatte Laurent nicht
beabsichtigt, als er an erster Stelle die Jugend fiir die !deale der Franzosischen
Revolution gewinnen und sie dadurch dem EinfluB der katholischen J ugendpatronate entziehen wollte. Den Gesellengenossenschaften fiir Jungen und Mii.dchen hater
personlich riesige Geldsummen gespendet.
Laurent selbst hat erklii.rt, er habe seine Principes de Droit Civil (1869-1878)
geschrieben urn mit dem Erlos seine Arbeiterkreise finanzieren zu konnen. Das
Hauptmotiv war dennoch den liberalen Geist des BGB vor der herantretenden Freien
Rechtslehre zu schiitzen.
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Fortwiihrend kiimpfte er in den ,Principes" gegen aile Abweichungen an, die er
in der Rechtslehre und in der Rechtsprechung zu erkennen glaubt. Dabei nutzte er
jede Gelegenheit, die Gegner die seines Erachtens von dem Buchstaben des Gesetzes
abwichen, anzuklagen und die Katholiken die die biirgerlichen Freiheiten
miBbrauchten anzuprangern.
Einige krasse Aussagen von Laurent wie etwa: ,Les juges sont les esclaves de Ia loi''
(Die Richter sind die Sklaven des Gesetzes!), erwecken den Eindruck, als wiire
Laurent ein blinder Verehrer des Gesetzes. In Wirklichkeit jedoch war Laurent als
Fortschrittsfilosof, als Deuter des Code Civil, ein beseelender Geist. Durch seine
Erudition, seine historische Einsicht und wissenschaftliche Erforschung der
Rechtsentwicklung in den uns umgebenden Liindern, hat dieser Exeget, mehr als aile
anderen Rechtsgelehrten seiner Zeit, dazu beigetragen das BGB den Zeitverhaltnissen anzupassen.
W er hat sich als Befiirworter der Freien Rechtslehre fiir die Abschaffung der Artikel
im BGB hinsichtlich der Schuldhaft eingesetzt? Wer von den Exegeten seiner Zeit
hat dem Art. 1384, Abschn. 1 BGB, hinsichtlich der Haftung fiir die Sachen die man
zu bewachen hat, eine selbstiindige Bedeutung zuerkannt? Damit hat er jene
Arbeiter geschiitzt, die am Arbeitsplatz durch explodierende Maschinen getroffen
wurden. Wer unter den prominenten Antilegisten seiner Zeit ist ibm nachgefolgt in
seiner fortschrittlichen Rechtslehre hinsichtlich der Haftung des Staates?
Laurent war kein Verehrer von Gesetzen menschlicher Herkunft. Er war vom
Naturrecht durchdrungen und von der unbedingten Notwendigkeit die Gesetzgebung der stiindig wechselnden Noten anzupassen.
Die Freie Rechtslehre jedoch, zumal in einem katholischen Land, hielt er fiir eine
Bedrohung des Liberalismus, nach der Formulierung in der Deklaration von 1789.
Fiir Laurent war der Code Civil nicht bloB eine Konstruktion unter vielen, sondern
die Herrschaft der Vernunft, die vom Volkswillen festgelegte Wahrheit.
Die ,Principes de Droit Civil" und deren Kurzfassung in vier Teilen fiir die
Studenten, ,Cours etementaire de Droit civil" (1878), wurden ins Italienische
iibersetzt.
Bei seiner Emeritierung 1880 iiberraschte Laurent die Rechtsgelehrten mit einer
VerOffentlichung in acht Teilen iiber das Droit civil international, in dem er seine
Histoire de l'Humanite zusammenfaBte und den Kern seiner Ideen schlicht und
einfach darlegte. Die aufkommenden Nationalitiiten wiirden die Entfaltung des
Einzelnen fordern und den Frieden zwischen den Volkern gewiihrleisten. Nach
Laurents Ansichten miisse sich das internationale Privatrecht auf das Nationalitiitsprinzip griinden.
Dieses Axiom entnahm er der Fortschrittsfilosofie: , ,Si les nationalites sont de Dieu,
le droit international procede de Ia meme cause; chaque nation a droit a ce que les
autres nations respectent son independance, et chaque homme a aussi droit ace que
sa personne et son droit personnel soient partout reconnus" (Wenn die Nationalitiiten von Gott herstammen, dann geht auch das internationale Recht aus derselben
Ursache hervor; jede Nation hat ein Recht darauf, daB die anderen Nationen seine
Unabhiingigkeit respektieren, und jeder Mensch hat ebenfalls ein Recht darauf, daB
seine Person und sein personliches Recht iiberall anerkannt werden. Dr. Civ. Int.,
I, Nr. 26).
Der Schweizer Rechtsgelehrte Ch. Bracher wendete allerdings ein, daB Laurent seine
eigenen Ideen Ieicht mit dem Willen Gottes verwechseln konne, und daB zur Losung
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der komplizierten Fragen des internationalen Rechtes das NationaliHitsprinzip eine
zu schmale Basis sei. Diese Veroffentlichung hat zu Laurents Ruhm wenig hinzugefiigt, was das Internationale Wissenschaftliche Kolloquium, das im September 1987
zum AnlaB des hundertsten Jahrestag seines Todes von der Genter Rechtsfakultiit
organisiert wurde, auch bestiitigt hat. (M. Storme u.a. Herausgeber, Liber Memoria/is Fran{:ois Laurent, E. Story-Scientia, Brussel, 1989, XV + 1209 S.).
Auch dieses dem italienischen Staatsmann und Befiirworter einer Trennung zwischen Kirche und Staat, P.S. Mancini (1817-1888) gewidmete Werk strotzt vor
antiklerikalen AuBerungen und allerhand Nebenbetrachtungen in Bezug auf Freund
und Feind. Es wurde ins Italienische iibersetzt.
Trotz aller Mangel muB das Droit Civil International als das juristische Hauptwerk
von Laurent betrachtet werden. In dieser Veroffentlichung hat Laurent seine ganze
Erudition zusammengebracht und hier erreichte er den Hohepunkt seines Denkens.
Die Kritik des Prof. Ch. Brocher hatte Laurent nicht beunruhigen konnen. Er war
zu sehr mit der Vorbereitung seines ,Avant-projet de revision du Code civil"
beschiiftigt. Die groBe Autoritii.t die Laurent mit seinen ,Principes" im In- und
Ausland erworben hatte, machte ihn unwidersprechlich zum fiihrenden Rechtsgelehrten des Landes. So lag es auf der Hand, daB der liberale Justizminister, Dr. iur.
J. Bara, diesem GroBmeister der Rechtswissenschaft die Vorbereitung eines belgischen Biirgerlichen Gesetzbuches zuvertraute.
In einer kurzen Zeitspanne von zwei his drei Jahren hat Laurent, wiederum ganz
alleine, die vollstiindige Revision des ,Code Napoleon" durchgefiihrt (1879-1882).
Laurents Vorentwurf, dessen Erliiuterung sechs umfangreiche Bii.nde umfaBte, war
so erneuernd, daB Belgien fast ein Jahrhundert gebraucht hat urn die von Laurent
vorgeschlagenen Reformen allmii.hlich durchzufiihren, u.a. die Handlungsbefugnis
der verheirateten Frau.
Laurent muB die Weitergabe seines Vorentwurfes an einen AusschuB unter dem
Vorsitz seines Schwagers, des ehemaligen liberalen Justizministers V. Tesch, als ein
Begrii.bnis erster Klasse empfunden haben.
Auch diesen Riickschlag iiberwand er durch das Studium. Seine besten Kriifte
widmete er den sozialen Fragen und der elenden Lage der Arbeiterklasse. Die
Zukunft des Landes und Europas bereitete ihm Sorgen. Es wiirde in ein riesiges
Blutbad enden, wenn die von der Internationale erhitzten Arbeiter das Biirgertum
niederschlagen wiirden.
Aufs neue setzte er sich an die Arbeit und verfaBte sein geistiges Vermiichtnis:
,Reformation morale des classes laborieuses" (1884: Sittliche Umgestaltung der
Arbeiterklassen). Nochmals wies er das Biirgertum auf die groBe und dringliche
Pflicht die sittliche Umgestaltung der Arbeitermassen zu veranlassen. Die Burger
sollten auf die Arbeiter zugehen, sie anspornen und unterstiitzen. Durch den
Unterricht und das Sparen werde ein neues Arbeitergeschlecht heranwachsen, das
die Fiihigkeit haben werde am politischen Leben des Landes teilzunehmen.
Der Winter von 1886-87 hat sich fiir Laurent fatal ausgewirkt. Er erkriinkte an einer
schweren Lungenentziindung, die man nicht heilen konnte. Er ist am 11. Februar
1887 verstorben. Neben seinem Freund G. Callier, in derselben Gruft, wurde er mit
groBter biirgerlicher Ehrenerweisung beerdigt. Zwanzig Jahre spii.ter, im Jahre 1909,
wurde Laurent in Bronze und Stein verewigt.
Fiir seine Altersgenossen warder ungestiime Laurent einStein des AnstoBes. Heute
konnen aile Menschen guten Willens in gegenseitiger Toleranz sich zur Verwirkli-
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chung seines groBen Ideals vereinen: ,Toutes les nations doivent arriver ala liberte
et a l'egalite, et toutes doivent allier le sentiment religieux ala libre pensee" (Aile
Nationen miissen die Freiheit und die Gleichheit erwerben, und aile miissen das
religiose Gefiihl mit dem freien Denken verbinden konnen. Histoire, XVIII, S. 153).

SUMMARY
PROFESSOR FRAN<;:OIS LAURENT -

ONE HUNDRED YEARS ON

Francois Laurent was born the 8th of July 1810 in Luxembourg, which at that time
was the administrative capital of the Departement des Forets, in a Catholic family
of small traders. During the period of the Kingdom of the United Netherlands, he
succeeded in obtaining a grant in order to study at the Luxembourg Royal Atheneum, where, in addition to the ordinary secondary education curriculum, he also
took the ,praelectiones academicas" course from 1826 to 1827, and studied at the
State University of Louvain between 1827 and 1830, under the sensitive leadership
of the German classicist, Professor G.J. Bekker. During his time at Louvain, he
witnessed the campaign waged by the ruling bishops against the Collegium Philosophicum established by King William I, which sought to control the training of the
Catholic clergy. Although Laurent was fully aware that this could cost him his grant,
he signed, in 1828, a petition seeking to restore the freedom of the press and trial
by jury. Probably with the encouragement of Professor N.E. Tandel, he took part
in the 1827-28 University Competition with a dissertation, in Latin, on the causes
of the moral decline in Rome and its implications for its state organisation, which
obtained the top award in September 1828. The work by the English historian,
E. Gibbon, concerning the history, decline and fall of the Roman empire converted
him to the philosophy of Progress. Following the 1830 September Revolution, he
studied Law at the State University of Liege. In barely two years' time, he obtained,
on the 17th of July 1832, the degree of Doctor of Laws cum laude. On the 29th
of June 1833 he obtained, in Luxembourg, the "Advokatendiplom" and registered
as a trainee lawyer. With the support of his former professor at Liege University,
Mr. A. Ernst, Laurent became an official of the Ministry of Justice in October 1834
and Professor at the Law Faculty of the State University of Ghent in April1836.
Even at this stage, Laurent was known as a radical Liberal and a campaigner against
the Ultramontanists. His motto was: "nous ne datons que de 1789" (we only date
from 1789). In September 1836, he married Marie Rosalie Tesch, daughter of Notary
Public J .B. Tesch-Nothomb from Metzig (Messancy), and sister of the man who
was later to become Liberal Minister of Justice, Victor Tesch, co-founder of Arbed.
Probably in order to compensate for his lack of academic titles, Laurent published,
as early as the first year of his appointment, an in-depth legal tract in favour of
the repeal of Articles 2059-2070 of the Civil Code relating to civil imprisonment,
against which Danton and the Convention Nationale had vigorously campaigned.
According to Laurent, eighteen centuries of Christian civilisation had not succeeded
in abolishing this degrading institution, which proved to him the unreal and
excessively spiritualistic nature of the doctrine of Christ. This was yet another area
in which the Catholic church had failed. His publication received a laudatory review
by K.J.A. Mittermaier, Liberal and Professor at Heidelberg University, but was
heavily criticised by his colleagues at Ghent University. Laurent's campaign against
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civil imprisonment was successful. Twenty-three years after his controversial article,
civil imprisonment was removed from the Civil Code by virtue of the Law of the
21th of March 1859. According to Laurent, the Civil Code was no sacrosanct
document - the law needed to be continually adjusted by the legislature to new
demands and attitudes as they developed in time.
Devoting himself entirely to the preparation of his study concerning the Histoire
du droit des gens et des relations internationales. Etudes sur l'histoire de l'humanite
(The History of the Law of Nations and of International Relations - a Study of
the History of Mankind), Laurent restricted his duties at the Law faculty to the strict
minimum required by law, which frequently brought him into conflict with his
colleagues. Pleading illness, he failed to teach for nearly four years, which constitutes some kind of record for absenteism. Parts 1 to 3 of his "Histoire", L 'Orient,
La Grece and Rome, eventually appeared in 1850. This publication caused him to
be at loggerheads with the Bishop of Ghent, conflicting as it did in many respects
with Catholic religious doctrine. Part Four, "Le Christianisme" (published in 1855)
in which he publicly denied the existence of Christ, caused a storm of indignation.
The Belgian bishops pressed the Government for the resignation of Professor
Laurent, corruptor of the young. However, the relevant Minister restricted himself
to issuing him with a caution on account of conduct bringing the State University
into disrepute. Undeterred, Laurent was once again supported by Professor Mittermaier, and obtained the backing of a younger colleague at the Faculty of Letters
and Philosophy, Professor G. Callier, Liberal alderman of the City of Ghent.
Laurent's neo-platonic philosophy as conceived by Plotinus, as well as the spiritualist rationalism of Professor G. Callier, made them fellow-campaigners against the
Church. In 1857, the Government fell into the hands of the Liberals, which meant
that Laurent was able to continue with his work on "L'Histoire", and to publish
it. However, he was no longer able to find a publisher for his work in Ghent.
It is significant that Laurent abandoned the academic style in the subsequent parts

of his work and became increasingly vitriolic in his attacks against the Papacy, the
inquisition, superstition and the Jesuits. With the fearless self-confidence of the
nineteenth century systematic philosopher, and in the panting, restless and sloppy
style ofthe preacher of truth, Laurent specified God's design for every development
and significant event of the past. The title of his "L'Histoire" could just as easily
have been "God's place in history". This was not, however, the God of the Catholic
church. Laurent was an opponent of the Pope at his sharpest and most provocative.
He wrote: "When we invoke history, we do so in order to undermine the doctrine
of absolute truth as miraculously revealed by God" (Quand nous faisons appel a
l'histoire, c'est pour ruiner la doctrine de la verite absolue revelee miraculeusement
par Dieu) (Histoire XVII, p. 554). The final part of "L'Histoire", published in 1870
under the title "La philosophie de l'histoire", is a plea for peace and co-operation
between all nations in the sense of the "eternal peace" conceived by Imm. Kant.
Shortly afterwards, Napoleon III declared war on Prussia.
Today, the only aspects of "Histoire" to be discussed are, unjustifiably, its weaker
sides, i.e. its immanentism and the axiomatic manner of interpreting history.
However, this work does warn against the abuse of power. Laurent was almost
prophetic where he predicted the horrors to which racial doctrines were to lead.
According to Laurent himself, the originality of his life's work resides in the
"systematic ordering of ideas. The facts must be analysed with care, by observing
either the progress made or the periods of stagnation or regression, as they occur.
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As far as I can establish, this history is the first to be written on the basis of this
systematic ordering of ideas" (dans l'ordre des idees, il faut etudier les faits avec
soin, en constatant soit les progres qui s'accomplissent, soit les epoques d'arret ou
de recul, quand on les rencontre. Pour autant que nous sachions, notre histoire est
la premiere qui ait ete ecrite dans cet ordre d'idees) (Histoire, XII, p. 69). His
''Histoire'' earned him more fame abroad than at home, having been translated into
Spanish and distributed throughout South America by the Masonic Lodge.
Throughout this period, Laurent intermittently wrote a large number of studies and
newspaper articles concerning the relationship between Church and State, which
also brought him into conflict with his fellow members of the Liberal party, who
favoured the freedom of education. Eug. van Bemmel, Professor at Brussels
university, openly accused Laurent in the following terms: "You are just as
intolerant as any bishop ... You have no principles; you sacrifice everything to the
demands of your campaign; you are even incapable of defining the State and its
role in society (Vous etes aussi intolerant qu'un eveque ... Vous n'avez pas de
principes; vous sacrifiez tout au besoin de la lutte; vous ne savez pas meme definir
l'Etat et son role dans la societe).
The disagreements surrounding Laurent's publications resulted in his Liberal friends
from the masonic Lodge "Le Septentrion" proposed him as member of the Ghent
city council. For nine years (1863-1872) he was a city councillor, and supplied the
city council with plenty of legal opinions, e.g. on the subject of sacred burial
grounds. As a member of the Education Committee of the city, he advocated a
system of education which was totally secular and in which French was the exclusive
language. On his initiative, the schools savings system, which Laurent conceived as
a lever for improving moral standards among the working class, was introduced.
According to Laurent, those who save become moral persons because they learn to
remedy their faults and to educate themselves in accordance with the law of moral
perfection: "Be perfect as your Father in heaven". Laurent was concerned less with
the actual money saved than with attitudes to life. In 1872 he was no longer
nominated to serve on the Ghent city council because other members of his Party
feared they would lose votes as a result of the support given by Laurent to workers
co-operatives. The establishment of free-thinking societies of friends was also
viewed with mistrust by some Liberals, on the grounds that these became breeding
grounds for Socialists. This was certainly not Laurent's intention, his chief objective
being to encourage the spirit of the French Revolution among the young and to
remove the latter from the influence of the Catholic youth clubs. He personally
donated considerable amounts of money to his societies of friends for girls and boys.
Laurent is on record as having stated that he wrote his Principes de Droit civil
(1869-1878) in order to finance his workmen's societies with the proceeds thereof.
His main motive, however, was to safeguard the liberal spirit of the Civil Code
against the "free legal doctrines" which were beginning to make their appearance.
In the "Principes", he constantly attacks anything in the available literature and
case law which in his view constituted an unorthodoxy. In so doing, he never lost
an opportunity to indict his opponents whom he considered to have departed from
the letter of the law, and to expose the Catholics who abused the existing civil
freedoms. Some of Laurent's more controversial statements, e.g. "The judges are
slaves to the statute" (Les juges sont les esclaves de la loi) convey the impression
that Laurent was a purblind idoliser of statutes. Actually, Laurent, a progressive
philosopher, breathed life into the Civil Code by his interpretation of it. Through
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his erudition, historical insight and academic knowledge of the development of the
law in the countries surrounding Belgium, this exegetic thinker made a greater
contribution than any of his contemporaries to the adjustment of the Civil Code
to the demands of his era. Who, among the champions of the "free legal doctrine",
advocated the abolition ofthe Civil Code rules relating to civil imprisonment? Who,
among his fellow-exegetic thinkers, conferred a separate status on Article 1384 (1)
of the Civil Code relating to the vicarious liability for objects under a person's
control? In so doing, he gave legal protection to workers who were affected by
exploding machinery at work. Who, amongst the "anti-legists" of his day, followed
Laurent's progressive stance on the liability of the State? Laurent was no idolater
of man-made laws. He was imbued with the principles of Natural Justice and with
the need to adjust the law to a constantly changing reality. The "free legal
doctrines'', however, he considered to pose a threat to Liberal principles as expressed in the 1789 declaration, particularly in a Catholic country. For Laurent, the Civil
Code was not just one of many institutions, but expressed the supremacy of Reason,
as well as Truth as conceived by the will of the people.
The "Principes de Droit civil", as well as a summary, in four parts, intended for
students, i.e. "Cours elementaire de Droit civil" (1878), were both translated into
Italian.
On obtaining the title of Emeritus Professor in 1880, Laurent took the legal world
by surprise with a publication, in eight parts, relating to Droit civil international.
In this work, he summarized his Histoire de l'Humanite and sought to convey his
ideas without any additional trimmings. In his view, those people who were
beginning to assert their nationality would promote individual development and
ensure peace between the nations. According to Laurent, international private law
should be based on the nationality principle. He derives this axiom from the
philosophy of Progress: "If nationalities are the creation of God, international law
has the same basis. Every nation has a right to expect other nations to respect its
independence, and every man has the right to expect his person and personal rights
to be universally recognized" (Si les nationalites sont de Dieu, le droit international
procede de la meme cause; chaque nation a droit a ce que les autres nations
respectent son independance, et chaque homme a aussi droit a ce que sa personne
et son droit personnel soient partout reconnus) (Dr. Civ. Int., 1, No. 26). However,
the Swiss writer Ch. Brocher remarked that Laurent may possibly have confused
his ideas with the will of God, and that the nationality principle is to slender a basis
to solve the complex problems posed by international private law. This publication
added little to Laurent's fame, as was confirmed by the International Academic
Symposium, organized by the Law Faculty of Ghent University to commemorate
the hundredth anniversary of his death (M. Storme et al., Ed., Liber Memoria/is
Franrois Laurent, E. Story-Scientia (1989) Brussels, XV + 1209 p.). This publication, dedicated to the Italian statesman and advocate of the separation between
Church and State, P .S. Mancini (1817-1888), is riddled with anti-clerical statements
and various obiter dicta addressed to friend and foe. It was translated into Italian.
In spite of its shortcomings, "Droit civil international" must be regarded as
Laurent's chief work in his capacity of legal writer. In it, he concentrated all his
erudition and achieved the peak of his powers of reasoning.
Laurent is unlikely to have been seriously perturbed by Professor Bracher's criticism, as he was fully taken up with the preparation of his '' Avant-projet de revision
de Code civil". The considerable authority which the "Principes" had earned
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Laurent, both domestically and abroad, made him the undisputed major authority
on the law in the country. It was only natural, then, that the Liberal Minister of
Justice, Mr. J. Bara, should entrust the preparation of a Belgian civil code to this
master of legal writing. In the relatively short period of two to three years (18791882), Laurent, once again working on his own, succeeded in completing a comprehensive revision of the Code Napoleon. Laurent's Preliminary Draft, whose explanatory notes run to six thick volumes, was no innovative, that the Belgian authorities
took nearly a century over introducing, one by one, the reforms proposed by
Laurent, which include e.g. the married woman's capacity to act at law.
Very probably Laurent viewed the transmission of his "Avant-projet" to a Commission presided over by his brother-in-law, the former Minister of Justice V. Tesch,
as a first-class funeral!
This misfortune he also surmounted by continuing his academic work. His entire
attention was devoted to the question of social conditions, i.e. the misery of the
working class. He became very concerned at the future of his country and that of
Europe. He anticipated a massive bloodbath, in which the workers, incited by the
Socialist International, would defeat the bourgeoisie. He embarked on his spiritual
legacy. "Reformation morale des classes laborieuses" (1884). Once again, he drew
the attention of the middle classes to their major and urgent duty to bring about
the moral reform of the working masses. The middle classes should, in his view,
address themselves directly to the workers, revive them, support them. By dint of
education and thrift, a new generation of workers would arise, capable of participating in the political life of the country.
The winter of 1886-87 proved fatal for Laurent. He sustained a serious bout of
pneumonia which refused to heal. He died on the 11th of February 1887. He was
buried, with full civic honours, in the same burial vault as his friend G. Callier.
Twenty years later, in 1909, Laurent was immortalized in bronze and stone.
For his contemporaries, the impatient Laurent was an eternal source of provocation.
Nowadays, all people of good will are able to agree on the achievement of his major
ideal: "All nations must achieve freedom and equality, and all must join religious
ideals to the freedom of expression" (Toutes les nations doivent arriver a la liberte
et a 1' egalite, et toutes doivent allier le sentiment religieux ala libre pensee) (Histoire,
XVIII, p. 153).

RESUMEN
EL PROFESOR FRAN<;:OIS LAURENT- UN SIGLO MAS TARDE

Fran<;:ois Laurent naci6 el 8 de julio de 1810, en Luxemburgo, en aquel entonces
la capital del departement des f6rets en una familia cat6lica que pertenecia a Ia
pequefia clase media. En la epoca del Reino de las Provincias Unidas de los Pafses
Bajos, pudo estudiar como becario en el Ateneo real en Luxemburgo, donde,
despues del bachillerato, tambien sigui6 las «praelectiones academicas» (18261827), y en la Universidad estatal de Lovaina (1827-1830), bajo la direcci6n del
celebre fil6logo clasico aleman el prof. G.J. Bekker. En Lovaina, vivi6la lucha de
los obispos contra el Collegium Philosophicum del rey Guillermo I, que guerfa
controlar la formaci6n de los clerigos cat6licos. En 1828, Laurent firm6la petici6n
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para el restablecimiento de la libertad de prensa y del derecho de jurados, aunque
era perfectamente consciente de que esto posfa costarle su beca. Tal vez a estimulaci6n del prof. N.E. Tandel, particip6 en el Concurso universitario 1827-1828, con
una tesina en latin sobre las causas de la decadencia moral en Roma y sus
consecuencias en el regimen politico, que fue coronada de oro en el mes de
septiembre de 1828. La obra del historiador ingles E. Gibbon sobre la historia, la
decadencia y la cafda del Imperio romano, le abri6 los ojos para la filosoffa del
Progreso. Despues de la Revoluci6n de septiembre de 1830, fue a estudiar derecho
en la Universidad estatal de Lieja. Apenas dos afios mas tarde, el17 de julio de 1832,
obtuvo el diploma de doctor en derecho con la mas gran distinci6n. El 29 de junio
de 1833, obtuvo el «Advokaten-Diplom» en Luxemburgo, donde se matricul6 como
pasante. Con el apoyo de su ex profesor en Lieja, Me A. Ernst, Laurent lleg6 a ser
funcionario en el ministerio de Justicia en el mes de octubre de 1834, y catedratico
en la facultad de derecho de la Universidad estatal de Gante en el mes de abril de
1836.
Entonces ya, Laurent era conocido como un radical-liberal y adversario de los
ultramontanos. Su eslogan era «nous ne datons que de 1789». En el mes de
septiembre de 1836, se cas6 con Marie Rosalie Tesch, hija del notario J.B. TeschNothomb de Metzig (Messancy), y hermana del anterior ministro de Justicia liberal
Victor Tesch, cofundador de la empresa Arbed. Tal vez para compensar su falta
de tftulos cientfficos, Laurent public6, ya en el primer afio de su nombramiento,
un estudio juridico profunda para la derogaci6n de los artfculos 2059-2070 del
c6digo civil sobre el arresto por deudas en causas civiles, que habian combatido
Danton y la Convention Nationale. Segun Laurent, dieciocho siglos de cristianismo
no habfan logrado eliminar esta instituci6n envilecedora, lo que en su opini6n era
una prueba del caracter poco humano y exageradamente espiritualista de la doctrina
de Cristo. Aqui tambien, la Iglesia cat61ica habia fallado. Su publicaci6n obtuvo
criticas elogiosas del catedratico heidelbergiano, elliberal K.J .A. Mittermaier, pero
criticas negativas de sus colegas de Gante. Laurent gan6 la lucha contra el arresto
por deudas. Veintitres afios despues de su articulo controvertido, el arresto por
deudas fue suprimido del c6digo civil, por la Ley del 21 de marzo de 1859. Para
Laurent, el Code Civil no era sacrosanto, pero ellegislador debia adaptar la ley
constantemente a las nuevas necesidades y concepciones de la epoca.
Acaparado totalmente por la preparaci6n de su estudio sobre la Histoire du droit
des gens et des relations internationales. Etudes sur l'histoire de l'humanite, Laurent
limito sus actividades en la facultad de derecho al mfnimo legal, por lo que una vez
mas entr6 en conflicto con sus colegas. Bajo el pretexto de enfermedad, omiti6 de
ensefiar durante casi cuatro anos, lo que le vali6 el record de absentismo. Finalmente, en 1850, se publicaron los tres primeros tomos de su «Histoire)); L 'Orient; La
Grece; Rome. Esta publicaci6n le hizo chocar con el obispo de Gante, porque en
muchos aspectos su trabajo era contrario al dogmatismo cat6lico. El cuarto tomo:
«Le Christianisme)), publicado en 1855, en que neg6 abiertamente la divinidad de
Cristo, provoc6 una autentica tormenta de indignaci6n. Los obispos belgas instaron
al gobierno para que despidiera a Laurent, el hombre que corrompia ala juventud.
Pero el ministro se limit6 a reprobarlo en nombre del gobierno por sus malos
servicios a la Universidad estatal. Sin embargo, Laurent no se desalent6 y otra vez
encontr6 apoyo en las personas del prof. Mittermaier y tambien de un colega joven
en la facultad de filosoffa y letras, el prof. G. Callier, un teniente de alcalde liberal
de la ciudad de Gante. El neoplatonismo de Laurent, en el sentido de Plotino, y
el racionalismo espiritual del prof. G. Callier los reunieron como compafieros de
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armas en Ia Iucha contra Ia Iglesia. En 1857, los Iiberales asumieron el gobierno,
de manera que Laurent pudo continuar a escribir su «Histoire» y publicarla sin
problemas. Mas en Gante ya no encontr6 un editor.
Un hecho chocante es que en los tomos ulteriores, Lauren abandon6 el estilo
academico y fulmin6, siempre con mas vehemencia, al pontificado, a Ia inquisici6n,
a Ia superstici6n y a los jesuitas. Con Ia confianza audaz del espiritu sistematico
decimon6nico, yen el estilo agitado anhelante y descuidado del predicador de Ia
verdad, Laurent indic6 Ia intenci6n que tenia Dios con cada desarrollo, cada gran
hecho en el pasado. Dios en Ia historia, es como habria podido Hamar su «Histoire».
Pero no era el Dios de los cat61icos. Laurent era antipapista de Ia manera mas total,
mas provocante posible. Laurent escribi6: «Quand nous faisons appel a l'histoire,
c'est pour ruiner Ia doctrine de Ia verite absolue revelee miraculeusement par Diem>
(Histoire, XVII, p. 554). EI ultimo tomo de Ia «Histoire», publicado en 1870 bajo
el titulo «La philosophie de l'histoire», es un alegato para paz y colaboraci6n entre
todas las gentes en el sentido de Ia paz perpetua de Imm. Kant. Entonces, Napole6n III declar6 Ia guerra a Prusia.
No hay raz6n alguna para que actualmente s6Io se vean los puntos debiles de Ia
«Histoire», el inmanentismo y Ia interpretaci6n axiomatica de Ia historia. Sin
embargo, este Iibro es una advertencia contra todo abuso de poder. Casi como un
profeta, Laurent predijo entre otras cosas las atrocidades a que daria Iugar el
racismo. Segun Laurent mismo, Ia originalidad de Ia obra de su vida se encuentra
«dans l'ordre des idees. II faut etudier Ies faits avec soin, en constatant soit Ies
progres qui s'accomplissent, soit Ies epoques d'arret ou de recul, quand on en
rencontre. Pour autant que nous sachions, notre histoire est Ia premiere qui ait ete
ecrite dans cet ordre d'idees» (Histoire, XII, p. 69). Con Ia «Histoire», obtuvo mas
fama en el extranjero que en su propio pais. Fue traducida en espafiol y difundida
por Ia logia en los paises de America del Sur.
De vez en cuando, Laurent tambien escribi6 estudios y articulos de prensa relativos
a Ia Iucha entre Ia Iglesia y el Estado, Io que tambien Ie hizo entrar en conflicto
con sus correligionarios Iiberales, que eran partidarios de Ia Iibertad de ensefianza.
El catedratico bruselense Eug. van Bemmel Ie reproch6 a Laurent abiertamente en
el peri6dico: «Vous etes aussi intolerant qu'un eveque ... Vous n'avez pas de
principes; vous sacrifiez tout au besoin de Ia Iutte; vous ne savez pas meme definir
l'Etat et son role dans Ia societe».
EI jaleo en torno a las publicaciones de Laurent hizo que sus amigos Iiberales de
Ia logia «Le Septentrion» Ie propusieran como miembro en el concejo de Gante.
Durante nueve afios (1863-1872) fue concejal y redact6 numerosos dictamenes
juridicos para el ayuntamiento, entre otras cosas sobre los cementerios sagrados.
En Ia Comisi6n de Inspecci6n escolar de Ia ciudad, milit6 por Ia Iaicizaci6n total
y el afrancesamiento de Ia ensefianza. A su iniciativa, se instaur6 el sistema de
. ahorros escolares, que Laurent consideraba como una palanca importante para Ia
moralizaci6n de Ia clase obrera. Los que ahorran, subrayaba Laurent, se convierten
en seres morales, ya que aprenden a mejorar sus defectos y a perfeccionarse segun
Ia gran ley del perfeccionamiento moral: «Se perfecto, como tu Padre en el cielo».
Lo que contaba para Laurent, no tanto eran los ahorros, sino mas bien una manera
de vivir. En 1872, ya no fue propuesto como candidato para el concejo de Gante,
porque sus correligionarios ternian perder vot6s en consecuencia del apoyo que
habia dado Laurent a las cooperativas obreras. EI que Laurent cre6 asociaciones
liberales de compafieros tambien suscit6 desconfianza entre ciertos Iiberales, porque
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estas se convirtieron en canteras para los socialistas. Esto seguramente no era el
prop6sito de Laurent, que en primer lugar queria ganar a los j6venes para los ideales
de la revoluci6n francesa y salvarlos de la influencia de los patronatos cat61icos.
El mismo dio enormes sumas de dinero a sus asociaciones de compafieros para
chicos y para chicas.
Laurent mismo declar6 haber escrito sus Principes de Droit civil (1869-1878) para
utilizar el producto a fin de financiar sus cfrculos de obreros. Pero el motivo
principal fue la preservaci6n del espiritu liberal del c6digo civil contra la naciente
Doctrina liberal. En los «Principes», com bate constantemente todas las aberraciones que creia distinguir en la doctrina y en la jurisprudencia. Para esto, aprovecha
cada oportunidad para acusar a sus adversarios supuestos de desviarse de la letra
de la ley y para denunciar a los cat6licos que abusaban de las libertades burguesas.
Algunas afirmaciones fuertes de Laurent, como por ejemplo <des juges sont les
esclaves de la loi», dan la impresi6n de que Laurent era un admirador ciego de la
ley. En realidad, como exegeta del Code civil, Laurent, fil6sofo del Progreso, fue
un espiritu estimulante. Gracias a su erudici6n, su inteligencia hist6rica y su buen
conocimiento de la evoluci6n del derecho en los paises circundantes, este exegeta
contribuy6, mas que cualquiera de sus contemponineos-jurisconsultos, ala adaptaci6n del c6digo civil a las necesidades de su tiempo. z.Quien de los partidarios de
la Doctrina liberal defendi6 la supresi6n de las reglas del c6digo civil relativas al
arresto por deudas? z.Quien de los exegetas de su epoca dio una significaci6n
independiente al art. 1384, § 1, del c6digo civil, relativo a la responsabilidad del
depositario? Haciendo esto, defendi6 a los obreros, amenazados incluso por explosiones de maquinas en ellugar de trabajo. z.Quien de los antilegistas de su epoca
sigui6 a Laurent en su doctrina progresista acerca de la responsabilidad del Estado?
Laurent no era un admirador de leyes hechas por el hombre. Estaba convencido
del derecho natural y de la necesidad de adaptar la legislaci6n constantemente a las
necesidades siempre cambiantes. Pero la Doctrina libre, seguramente en un pais
cat6lico, la consideraba como una amenaza delliberalismo, tal como formulado en
la Declaraci6n de 1789. Para Laurent, el Code civil no era cualquier construcci6n
entre muchas, sino la autoridad de la Raz6n, la Verdad definida por la voluntad
del pueblo.
Los «Principes de Droit civil» y el resumen en cuatro tomos para los estudiantes,
«Cours elementaire de Droit civil» (1878), han sido traducidos al italiano.
En su jubilaci6n, en 1880, Laurent sorprendi6 el mundo de los jurisconsultos con
una publicaci6n en ocho tomos sobre el Droit civil international. En esta obra, da
un resumen de su Histoire de l'Humanite y quiere transmitir sus ideas sin ambages.
Las nacionalidades nacientes favorecerian el desarrollo del individuo y garantizarian
la paz entre los pueblos. Segun Laurent, el derecho internacional privado tenia que
apoyarse en el principio de las nacionalidades. Sacaba este axioma de su filosofia
del Progreso: «Si les nationalites sont de Dieu, le droit international procede de la
meme cause; chaque nation a droit a ce que les autres nations respectent son
independance, et chaque homme a aussi droit a ce que sa personne et son droit
personnel soient partout reconnus» (Dr. Civ. Int., I, n° 26). El jurisconsulto suiza
Ch. Brocher observ6 sin embargo que no estaba excluido que Laurent confundiera
sus propias ideas con la voluntad de Dios, y que el principio de las nacionalidades
constituye una base demasiado estrecha para resolver los problemas complicados
del derecho internacional privado. Esta publicaci6n afiadi6 poco a la fama de
Laurent, lo que tambien fue confirmado por el coloquio cientifico internacional,
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organizado en conmemoraci6n del centesimo aniversario de su muerte, por la
Facultad de Derecho de Gante en el mes de septiembre de 1987 (M. Storme y otros
editor, Liber Memoria/is Franrois Laurent, E. Story-Scientia, Bruselas, 1989, XV
+ 1209 p.). Esta obra tambien, dedicada al estadista italiano y partidario de la
separaci6n de la Iglesia y del Estado, P.S. Mancini (1817-1888), esta llena de
afirmaciones anticlericales y todo tipo de consideraciones accesorias con relaci6n
a amigos y enemigos. Ha sido traducida al italiano. A pesar de todos los defectos,
el «Droit civil international» debe considerarse como la obra principal de Laurent
como jurista. En esta obra, Laurent concentr6 toda su erudici6n y lleg6 al punto
maximo de fuerza intelectual.
La critica del prof. Ch. Brocher no le habra inquietado mucho a Laurent. Estaba
preparando asiduamente el «Avant-projet de revision du Code civil». La gran
autoridad que habia adquirido Laurent con sus «Principes» en el interior y en el
extranjero, le convirti6 indudablemente en el jurisconsulto mas autorizado del pais.
En consecuencia, era evidente que el ministro de Justicia liberal, el abogado J. Bara,
le confiara la preparaci6n de un C6digo civil helga a este gran maestro de la ciencia
del derecho. En el corto periodo de dos a tres afios, Laurent acab6, otra vez en
solitario, la revision completa del «Code Napoleon>> (1879-1882). El Anteproyecto
de Laurent, del que el comentario se encuentra en nada menos que seis tomos
voluminosos, era tan innovador en el derecho, que Belgica necesit6 casi un siglo
entero para aplicar, una por una, las reformas propuestas por Laurent, entre otros
la capacidad procesal de la mujer casada.
Laurent debe de haber vivido como un entierro de primera clase el envio de su
«Avant-Projet» a una comisi6n, presidida por su cufiado, el ex ministro de Justicia
liberal V. Tesch.
Tambien super6 este contratiempo continuando a estudiar. Dedic6 toda su atenci6n
al problema social, a la situaci6n miserable de la clase obrera. El futuro del pais
y de Europa le preocupaba mucho. Acabaria en una gran carniceria, cuando los
obreros, excitados por la Internacional, aplastasen ala burguesia. Se puso a escribir
su testamento espiritual: «Reformation morale des classes laborieuses" (1884). Otra
vez, fij6la atenci6n de la burguesia en su gran y urgente deber de realizar la teforma
moral de la masa obrera. Los burgueses t~nian que dirigirse a los obreros, estimularlos y apoyarlos. La ensefianza y el ahorro crearian una nueva generaci6n de obreros,
capaz de participar en la vida politica del pais.
El invierno de 1886-87 fue fatal para Laurent. Se vio afectado de una grave
neumonfa, que no consigui6 curar totalmente, falleciendo el dfa 11 de febrero de
1887. Fue sepultado con los maximos honores civiles, junto a su amigo G. Callier,
en el rnismo pante6n. Veinte afios mas tarde, en 1909, Laurent se inmortaliz6 en
bronce y en piedra.
Para sus contemporaneos, el impetuoso Laurent era un motivo de escandalo. Hoy
en dia, todas las personas de buena voluntad pueden acogerse en tolerancia alrededor de su gran ideal: «Toutes les nations doivent arriver ala liberte et a l'egalite,
et toutes doivent allier le sentiment religieux a la libre pensee» (Histoire, XVIII,
p. 153).
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