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In memoriam Constant Matheeussen (1944-2002) 
 
Na een slepende ziekte is op 21 oktober 2002 prof. dr. Constant Matheeussen, veel te jong, 
overleden. Professor Matheeussen was een bezige bij, zowel in de academische als in de 
juridische wereld. Een korte levensschets. 
‘Stanny’ werd geboren in Westmalle (België) op 26 september 1944. Na een schoolopleiding 
in de klassieke humaniora schreef hij zich aan de Katholieke Universiteit Leuven in voor de 
opleiding Klassieke Filologie. Hij behaalde er zijn licentie in 1966 en in 1974 tevens zijn 
doctorsbul, op basis van het proefschrift Een zestiende-eeuws pleidooi tegen de grammatica: 
Georgius Haloinus en zijn Restauratio linguae Latinae (1533). Vier jaren later verscheen de 
commerciële uitgave ervan bij Teubner in Leipzig, onder zijn verlatijnste naam 
‘Constantinus’ Matheeussen (Georgii Haloini Cominiique Domini De restauratione linguae 
latinae libri III, in de reeks Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana). 
Kort na zijn doctoraat in de Letteren begon hij aan dezelfde universiteit ook aan een 
rechtenopleiding en in 1981 werd hij licentiaat. Bij de theorie liet hij het echter niet, want hij 
schreef zich meteen in als stagiair aan de balie te Brussel. Na zijn stage werd hij vaste 
medewerker in een gerenommeerde Brusselse advocatenassociatie. Met het eigenlijke pleiten 
hield hij zich weliswaar niet vaak bezig, maar hij concipieerde vooral diepgravende adviezen 
in privaatrechtelijke cassatiedossiers. Dat hij echter geen kamergeleerde was, maar 
daadwerkelijk meedraaide in de advocatenwereld, blijkt onder meer uit de toekenning in 2001 
van de Prijs van de Vlaamse Pleiter van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. In 
1992 had hij ook het boek Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel, 
1891-1991: een verhaal van Vlamingen in hun hoofdstad (Tielt, Lannoo, 1992) op verzoek 
van zijn balie samengesteld. Dit was de meer uitgewerkte versie van zijn rede uitgesproken op 
vrijdag 9 november 1990 ter gelegenheid van de plechtige openingszitting van het Vlaams 
Pleitgenootschap, een jaarlijkse plechtigheid bij de start van het gerechtelijk jaar. 
Intussen had Constant Matheeussen ook zijn academische loopbaan uitgebouwd. In Leuven 
startte hij als assistent van professor W. Peremans in het departement Klassieke filologie en 
geschiedenis van de Oudheid. Toen de Katholieke Universiteit Brussel werd opgericht 
(oorspronkelijk UFSAL genaamd), trok Matheeussen naar de Vlaamse hoofdstad, waar hij de 
begeleiding van het vak Romeins recht in de eerste kandidatuur op zich nam. Hij werd 
buitengewoon docent in 1982, gewoon docent in 1986, hoogleraar in 1990 en gewoon 
hoogleraar in 1994. Matheeussen was één van de noeste bouwers van de jonge en 
kleinschalige Brusselse katholieke universiteit. Tussen 1991 en 1995 was hij decaan van de 
rechtsfaculteit en in oktober 1997 werd hij rector. Het laatste jaar van dit bestuursmandaat 
werd evenwel overschaduwd door zijn ziekte. 
Het wetenschappelijk werk van Matheeussen bestrijkt de raakvlakken van het Romeins recht, 
de klassieke filologie, de middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis en het vigerend recht. 
Zijn oeuvre is niet omvangrijk, maar heel specifiek. Multidisciplinariteit droeg hij hoog in het 
vaandel al lang voordat dit ‘in’ was. 
Als fundamentele wetenschapper verzorgde hij verschillende edities, onder meer van het werk 
van Nederlandse humanisten, van juridische bronnen, van studies rond antropologie en 
pedagogie en zelfs van documentatie over historische monumenten. Zijn best verspreide 
uitgave is wellicht die van de werken van Vives. Het laatste deel ervan, De subventione 
pauperum, verscheen enkele weken voor zijn dood. Vooral in het laatste decennium werden 
ook verschillende artikelen over Joannes Ludovicus Vives gepubliceerd, zowel in het 
Nederlands, het Frans, het Engels als het Spaans, onder meer over de visie van Vives op de 
opvoeding, de opleiding en de rol van de vrouw. Vives was een Spaans humanist van Joodse 



afkomst, die filosofie gestudeerd had in Parijs en zich uiteindelijk te Brugge vestigde, waar hij 
overleed in 1540. Hij was niet alleen tijdgenoot maar ook vriend van Erasmus en Morus. Hij 
doceerde in Leuven en Oxford en publiceerde onder meer een commentaar op Augustinus’ De 
civitate dei, werken over private en publieke hulpverlening, alsook het boek De anima et vita, 
dat hem de titel ‘vader van de moderne psychologie’ bezorgde. Ook werken van Marcus 
Tullius Cicero, Desiderius Erasmus, Justus Lipsius en Petrus Cunaeus werden door 
Matheeussen uitgegeven, vertaald en van een commentaar voorzien. 
Matheeussen was natuurlijk lid van diverse wetenschappelijke genootschappen. Zo was hij 
onder meer de bezielende voorzitter van Orbis neolatinus. Vlaamse vereniging voor de studie 
van Humanisme en Neolatijn. In samenwerking met zijn collega Jozef Janssens organiseerde 
de Brusselse pro-rector ook enkele historische tentoonstellingen. In 1995 verscheen in dit 
kader bij het Davidsfonds de boeiende en rijk geïllustreerde catalogus Renaissance in 
meervoud: als dwergen op de schouders van reuzen? (8ste-16de eeuw). Negen jaren eerder 
verzorgde Matheeussen de essaybundel Rondom Laurent-Benoît Dewez (Dilbeek, 
Cultuurraad, 1986) naar aanleiding van de tentoonstelling ‘L.-B. Dewez, een classicistisch 
hofarchitect te Sint-Ulriks-Kapelle’ (Dilbeek 14-24 februari 1986). In 1983 zetten 
Matheeussen, Janssens en Verbesselt in de toenmalige UFSAL de expositie ‘Het Humanisme 
in Brabant’ op. 
Als titularis van het vak Romeins recht aan de K.U.Brussel, stortte professor Matheeussen 
zich ook op de romanistische wetenschap. Enkele dogmatisch-historische artikelen van zijn 
hand verschenen in de Groninger Opmerkingen en Mededelingen. En samen met Lokin 
verzorgde hij de bundel Roma perennis. Een selectie van Romeinsrechtelijke teksten in het licht 
van het hedendaags recht (Leuven, Kleio, 1995). De Brusselse studenten én confraters 
onthouden Matheeussen echter vooral als de bijzonder eloquente en erudiete lesgever van het 
Romeinse recht. 
Zoals uit dit korte overzicht blijkt, hadden we ongetwijfeld nog veel mogen verwachten van deze 
bijzondere jurist en classicus. Te vroeg kwam een einde aan zijn didactische en 
wetenschappelijke bloei. Met Matheeussen verliest de rechtsgeschiedenis dan ook een bijzonder 
beloftevol man. 
 
 
             


