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1.  Voor een verantwoorde exegese van Digestenteksten naar klassiek recht is het noodzakelijk inzicht 
te hebben in de werking van de retorica.

2.   Er wordt wel beweerd dat in de vroegmoderne tijd de gedachte begon post te vatten dat alleen als de 
schuld van de gelaedeerde even groot of groter was dan de schuld van de laedens, de aansprakelijk-
heid van de laedens verviel. Deze stelling is juist wanneer wij haar bekijken vanuit het (hedendaagse) 
normatieve juridische begrip ‘eigen schuld’. Bij een meer functionele benadering van de eigenschuld-
problematiek in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, blijkt dat niet alle juristen uit de 
vroegmoderne tijd deze culpa maior-variant van de culpae compensatio-leer volgden en dat zij ook 
andere wegen bewandelden om deze ‘eigen schuld’-problematiek op te lossen.

3.   Hoewel de humanistische juristen het initiatief namen de oorspronkelijke samenhang van de Digesten-
fragmenten in het klassieke recht te reconstrueren (palingenesie), voerden zij hun reconstructie niet 
consequent door; hiermee samenhangend valt te constateren dat zij wat betreft het materiële recht 
soms sterker bleven staan in de traditie van de mos italicus dan men zou verwachten (zie H4 §2).

4.   De stelling dat Christian Wolff als eerste het traditionele Romeinsrechtelijke beginsel van ‘alles of 
niets’ in gevallen van eigen schuld van de gelaedeerde bij onrechtmatig toegebrachte schade opzij 
heeft gezet, dient te worden genuanceerd en op zijn minst te worden gekwalificeerd als onvolledig.

5.   De conclusie dat hedendaagse rechtsfiguren vergelijkbaar zijn met (ogenschijnlijk) overeenkomstige 
rechtsfiguren in het (klassieke) Romeinse recht, dient pas te worden getrokken na een vergelijking 
van de feitelijke situaties waarin die rechtsfiguren zich hebben gemanifesteerd. 

6.  Men dient terughoudend te zijn met de conclusie dat de canonisten, in geval van ‘eigen schuld’, 
vanwege het ontbreken van de mogelijkheid om de schade te verdelen tussen partijen, gewoon 
waren de partij met de grootste schuld als de [enige] schuldige aan te merken.

7.   Voor een goed begrip van hedendaagse privaatrechtelijke begrippen en beginselen zou het raad-
zaam zijn om in de academische juridische opleiding een grote rol in te ruimen voor de historische 
ontwikkeling van het privaatrecht in Europees perspectief. 

8.   Bij de beoefening van de privaatrechtsgeschiedenis kan men zich niet beperken tot het raadplegen van 
het Corpus Iuris aangezien het veelal de middeleeuwse en latere interpretaties van het Corpus Iuris zijn 
geweest die invloed hebben uitgeoefend op hedendaagse rechtsstelsels. Bovendien is het Romeinse 
recht slechts één van de pijlers van het continentale privaatrecht, hetgeen ook blijkt uit deze dissertatie.

9.  Rechtshistorisch onderzoek is een voortdurende reis: niet alleen in de tijd – in het onderzoek zelf – 
maar ook ruimtelijk, in het hier en nu – namelijk van de ene bibliotheek naar de andere.


