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HAMBURG: PRIVAATRECHTELIJK PARADIJSJE AAN DE AUSSENALSTER

ƒ Op reis naar Hamburg
Wie om een uur of zeven in de ochtend vanuit de Randstad de trein naar Berlijn neemt
en in Osnabrück overstapt op de trein naar Altona, mag er op rekenen even na het mid-
daguur (reken voor wisselstoringen en bladeren op de rails een uurtje extra) de Hanze-
stad Hamburg binnen te rijden. Wie dan bij het Hauptbahnhof blijft zitten, die is vijf
minuten later bij station Dammtor - alle intercity's stoppen er. Men bevindt zich nu in
het hartje van juridisch Hamburg. Op vijf minuten gaans van station Dammtor, een ju-
weel van een station - het lijkt wel een Frans museum voor de negentiende eeuw - be-
vindt zich aan de parkzijde de Bucerius Law School. Op tien minuten te voet bevinden
zich aan de stadszijde de Universiteit van Hamburg en het Max Planck Institut für
Ausländisches und Internationales Privatrecht. Eveneens binnen voetbereik is het
Gästehaus van de Universiteit Hamburg, een populaire bestemming bij bezoekers. Met
de Bucerius Law School hebben verschillende Nederlandse faculteiten een uitwisselings-
overeenkomst, de Universiteit van Hamburg biedt een studentikoos stadsbeeld en het
Max Planck Instituut is met zijn uitgebreide bibliotheek een magneet voor iedere civilist.

Het tweede deel van mijn reeks buitenlandse verblijven zou ik doorbrengen aan het Max
Planck Institut, dat stond voor mij lang tevoren vast. Daarnaast wilde ik de gelegenheid
te baat nemen om enige ervaring op te doen met de Bucerius Law School, de eerste
particuliere universiteit van Duitsland. Omdat de meeste lezers van dit blad meer in
de onderwijsmogelijkheden geïnteresseerd zullen zijn, begin ik mijn verslag met de
Bucerius Law School en de Universiteit van Hamburg. Vervolgens komt het Max Planck
Institut aan de beurt. Voor degenen die in Ars Aequi 2005, p. 16 mijn verslag van
Cambridge hebben gelezen: Hamburg is een minder idyllisch oord dan Cambridge en
dit verslag kan en zal dat niet verbloemen.

2 Bucerius Law School
De Bucerius Law School is de enige particuliere juridische faculteit van Duitsland. Zij is
in 2000 opgericht door de Zeit Stiftung. Deze is in 1971 gesticht door dr. Gerd Bucerius
(l 906-1995), die aanvankelijk rechter was in Kiel maar vanwege zijn joodse familie werd
ontslagen. Na de oorlog werd Bucerius krantenmagnaat, overigens minder flamboyant
dan andere meer op de voorgrond tredende persmagnaten. De Zeit Stiftung houdt zich
onder meer bezig met de financiering van kunst, van studentenuitwisseling en van leer-
stoelen aan conservatoria en juridische faculteiten. De Bucerius Law School telt per jaar-
gang niet meer dan 100 studenten, die - uniek in Duitsland - zorgvuldig worden gese-
lecteerd. Vervolgens krijgen zij een zeer individueel studieprogramma, met onder meer
een verplichte studie van een halfjaar in het buitenland. Om de eigen studenten hiertoe
de gelegenheid te bieden, heeft de Bucerius Law School - lees: founding father Hein Kötz
— in korte tijd een uitgebreid netwerk van contacten met buitenlandse universiteiten op-
gebouwd. Met name in de Verenigde Staten heeft men goede law schools aan de haak we-
ten te slaan. In Nederland is er een uitwisseling met Maastricht en Utrecht. Die uitwis-
seling houdt in dat er omgekeerd ook 100 buitenlandse studenten binnenkomen en die
moeten een interessant Engelstalig programma aangeboden krijgen. Afgelopen trimester
stonden behalve mijn vak European Contract Law ook vakken gedoceerd door Stathis
Banakas uit Norwich, Anthony Ogus uit Manchester/Maastricht en Stephen Weatherill
uit Oxford op het rooster.

Zelf had ik zo'n 25 studenten in mijn groep, veruit de meeste uit de Verenigde Staten,
maar ook enkele uit Zuid-Oost Azië en uit Europa (zelfs één Utrechtse studente, die
binnenkort ïnjuncto verslag van haar ervaringen hoopt uit te brengen). Anders dan men
zou verwachten, blijken de Amerikaanse studenten niet erg assertief. Als ik mijn colleges
begin, staan er 25 laptops in de aanslag en geen woord dat ik uit blijft onopgemerkt. Be-
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reidheid om in discussie te treden is er weinig. Verrassend, of toch weer niet helemaal, is
het ontbreken van Duitse studenten in de groep. Net als hun Nederlandse collega's blij-
ken die aan onderwijs in de eigen taal toch de voorkeur te geven.

De Bucerius Law School is gevestigd in een prachtig gebouw: het geheel gerenoveerde
voormalig botanisch instituut van de Universiteit van Hamburg, mooi in een park gele-
gen. De voorzieningen zijn uitstekend. Zo heeft iedere student een eigen kluis. De biblio-
theek is goed voorzien en de docenten zijn zeer bereikbaar. De overhead-voorziening is
perfect. Zeker voor de buitenlandse studenten wordt van alles geregeld.

Hoe staat de Bucerius Law School in Duitsland aangeschreven? Tijdens mijn verblijf
werden de resultaten van de jaarlijkse Spiegel-enquête (de Duitse Elsevier) bekend.
Bucerius komt met stip op de eerste plaats. 52% van de studenten behoort tot de top en
het gemiddelde cijfer dat de Spiegel de studenten toekent is 62,0. De afstand tot nr. 2
op de lijst, Passau (51,6), bedraagt ruim 10 punten, ongeveer evenveel als die tussen
Passau en nummer 41 en laatst, Bochum (39,1).

Schuin tegenover mijn kamer in het Gästehaus bevindt zich de hypermoderne glasbiblio-
theek van de juridische faculteit van de Universiteit van Hamburg. Die Universiteit telt
anders dan Bucerius een groot aantal studenten. Ooit waren er twee rechtenfaculteiten,
de einstufige en de zweistufige. Dat vergt enige toelichting. De Duitsers hebben een
voortreffelijke juridische opleiding. Na afloop van de studie, doorgaans na een jaar of
acht, kent de afgestudeerde zijn BGB van voor naar achter en van achter naar voor. He-
laas heeft zijn Engels collega dan al vijfjaar beroepservaring, zodat Duitse juristen het op
de internationale arbeidsmarkt erg moeilijk hebben. Een vijftiental jaren geleden is ver-
geefs gepoogd hiervoor een oplossing te vinden met een experiment om de tot dan toe
zweistufige opleiding - met een theoretisch en een praktisch deel - te vervangen door een
einstufige cursus. Op diverse plaatsen in Duitsland werd hiermee geëxperimenteerd, in
Zuid-Duitsland meestal met een conservatieve en in Noord-Duitsland met een linkse in-
slag. Na enige jaren werd het experiment als mislukt bestempeld en moest in Hamburg
de - linkse - einstufige opleiding met de - conservatieve - zweistufige cursus worden
samengevoegd. Dat is uiteindelijk zonder al te veel problemen gelukt. Maar nauwelijks
is deze exercitie achter de rug, of een volgende fusie, nu met het juridisch hbo, lijkt voor
de deur te staan.

4 De Max Planck Gesellschaft
Van onderwijs ga ik naar onderzoek. Het Hamburgse Max Planck Institut für Ausländi-
sches und Internationales Privatrecht is een van de ruim 80 instituten die ressorteren on-
der de Max Planck Gesellschaft. Dat is een voor Europa unieke organisatie voor weten-
schappelijk onderzoek, met ruim 20.000 medewerkers die verbonden zijn aan zo'n 80
instituten. Een daarvan, voor psycholinguïstiek, is overigens gevestigd te Nijmegen. An-
ders dan de Nederlandse KNAW en NWO heeft de Max Planck Gesellschaft naast een
beta- en een biologisch-medisch cluster ook een volledig opgetuigd humaniora-cluster.
Daarvan maken drie sectoren deel uit: culturele wetenschappen (geschiedenis, kunstge-
schiedenis, psychiatrie, wetenschapsgeschiedenis), rechtsgeleerdheid en sociale en ge-
dragswetenschappen. Rechtsgeleerdheid is met instituten in Bonn (afvalverwerking),
Frankfurt (rechtsgeschiedenis), Freiburg (vergelijkend strafrecht), Hamburg (internatio-
naal & vergelijkend privaatrecht), Heidelberg (vergelijkend publiekrecht & volkenrecht)
en München (intellectuele eigendom en ook sociaal recht) goed vertegenwoordigd.

In dit verslag wil ik mij beperken tot een beschrijving van mijn ervaringen aan het Max
Planck Institut te Hamburg. Dat instituut telt een kleine honderd 'vaste' juridische
onderzoekers, voornamelijk uit Duitsland, maar ook uit Frankrijk, Griekenland, Iran,
Italië en Rusland. Naast de 'vaste' staf- ik plaats het woord tussen aanhalingstekens om-
dat veel aanstellingen voor een korte termijn zijn - is er een vlottende bevolking van bui-
tenlandse bezoekers, van assistenten tot en met hoogleraren, van ongeveer dezelfde groot-
te. Hun land van herkomst is vaak Bulgarije, Griekenland, Japan, Korea, Kroatië, Polen
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of Turkije - in het algemeen een land waar het Duitse recht veel invloed heeft of heeft
gehad. Veelal is het een DAAD- of een Humboldt-beurs die deze tijdelijke onderzoekers
in staat stelt in Duitsland een promotie of een Habilitation te voltooien.

5 De bibliotheek
Nederlandse onderzoekers gaan naar het Max Planck Instituut vanwege de bibliotheek.
De verzameling boeken en tijdschriften is uniek. Zij is open stack, wat wil zeggen dat men
vrijelijk toegang heeft tot het gehele bestand. Ofschoon de bibliotheek is opgezet voor
buitenlands recht, is de collectie Duits privaatrecht nagenoeg compleet. Daarnaast is vrij-
wel ieder denkbaar rechtsstelsel in de verzameling opgenomen. Een idee krijgt men bij
de wekelijkse tentoonstelling van nieuw binnengekomen aanwinsten: China, Latijns-
Amerika, Liechtenstein, Nederland, je kunt het zo gek niet bedenken, of het zit er wel
bij (de lijst van Neuerscheinungen is ook op de website van het Instituut te raadplegen).
De nieuw binnengekomen tijdschriften worden per dag geordend: er is een schap voor
de maandag, voor de dinsdag, enz. Als het weer dinsdag is, worden de aanwinsten van
de vorige week dinsdag naar de — op alfabet geordende — collectie lopende jaargangen in
de tijdschriftenzaal overgebracht en komt er een nieuwe reeks pas binnengekomen tijd-
schriften te staan.

Er is ook een uitstekende catalogus, online, met sinds kort - bezoekers klaagden er in het
verleden wel eens over - ruim voldoende monitoren. De catalogus kan trouwens reeds
thuis worden geconsulteerd - niet gek als men slechts beperkt de tijd heeft (Google: Max
Planck Hamburg; Bibliotheek; OPAC-WWW; Literaturrecherche). Het aantal kopieer-
apparaten in het instituut is aan de bescheiden kant; ik neem aan dat dit is om de be-
zoekers tegen zichzelf te beschermen - anders blijven ze aan het kopiëren, terwijl ieder-
een weet dat die kopieën thuis op een grote hoop komen om nooit meer te worden in-
gezien.

De boeken en tijdschriften staan voor een deel op de leeszaal. Het overgrote deel is even-
wel te vinden in twee gigantische kelders. De boeken staan daar systematisch geordend,
wat het voordeel heeft dat je naast het gezochte boek meestal nog wel wat andere inte-
ressante zaken ziet staan. De boeken worden niet uitgeleend, maar mogen intern wel
worden meegenomen naar de werkplek, op voorwaarde dat er op de plaats van de mee-
genomen publicatie een kaart wordt achtergelaten. De ervaring wijst uit dat het systeem
kan werken.

Op het aantal aldus mee te nemen boeken staat geen beperking. Tevens bestaat bij veel
bezoekers kennelijk het ook bij Utrechtse studenten bekende denkbeeld dat naarmate
een boek zich langer op iemands burea bevindt, de inhoud daarvan uiteindelijk auto-
matisch in diens geheugen wordt opgeslagen. Het gevolg is dat - erg - veel publicaties
intern zijn uitgeleend. Op twee manieren is hier iets aan te doen. Op de leenkaart vindt
men de kamer of de plaats in de leeszaal van degeen die het boek tijdelijk houdt - zo leert
men meteen een geestverwant (of concurrent) kennen. Ook kan de officiële weg worden
bewandeld door het boek op te vragen bij de biblothecaris. Zelf zou ik als bibliothecaris
een beperking op het aantal intern te lenen publicaties stellen.

Waar de geleende boeken te raadplegen? Het Max Planck Instituut telt enige tientallen
werkplaatsen 'op zaal', maar die zijn vrijwel steeds gereserveerd voor bezoekers die hun
verblijf lang tevoren hebben geregeld. Daarnaast is er een klein aantal vrije plaatsen, maar
in de zomermaanden - de meest populaire bezoektijd - zijn ook die in feite permanent
door bezoekers bezet. Voor een beperkt aantal bevoorrechte bezoekers is er een eigen -
gedeelde - kamer met computer. Alle werkplekken in de bibliotheek zijn trouwens voor-
zien van stroom voor de laptop. Voor normale stervelingen is het instituut geopend van
8-19 uur. De gelbe Karte geeft dan toegang tot de verschillende bibliotheekruimten. Een
enkele bevoorrechte bezoeker krijgt de rote Karte, welke dag en nacht toegang geeft tot
het instituut.
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6 Van dissertaties, Habilitationsschriften en Gutachten
Wie werken er op het Max Planck Institut? Behalve de vlottende bevolking is er ook een
aantal vaste onderzoekers aan het instituut verbonden. Dat zijn de senior-onderzoekers j^_
van wie velen - Jürgen Basedow, Ulrich Drobnig, Hein Kötz, Jan Kropholler, Ulrich
Magnus, Reinhard Zimmermann - ook bij ons een reputatie hebben. De hoogleraren
onder hen superviseren voorts een hele reeks wat wij aio's zouden noemen. Aio's heb je
in Duitsland in twee maten. In de eerste plaats zijn er de promovendi, die net als bij ons
een proefschrift moeten produceren. Anders dan bij ons gebruikelijk plegen deze disser-
taties pas - soms lang - na de verdediging te worden gepubliceerd, zo ze al worden uit-
gegeven.

Een beperkt aantal gelukkigen gaat vervolgens door voor de Habilitation, waarvoor ze
nog eens een tweede boek moeten schrijven. Nu niet meer zo'n peuleschil van 150-200
pagina's, maar een echte pil. Ik heb er de afgelopen maanden diverse van duizend of meer
bladzijden gelezen. De aldus gehabiliteerde hoopt vervolgens elders een baan als hoogle-
raar te krijgen. Helaas liggen die functies de laatste tijd niet voor het opscheppen, zodat
zich allengs een reservoir van professorabiles heeft gevormd.

Eén taak van het Max Planck Institut heb ik nog niet genoemd: dat is het optreden als
raadgever voor gerechtelijke instanties op het gebied van buitenlands privaatrecht. Niet
alleen het Hamburgse instituut doet dit; ook enige juridische faculteiten, die te Freiburg,
Keulen, Leipzig, München, Osnabrück, Passau en Saarbrücken (met goede collecties
buitenlands privaatrecht), houden zich met het verstrekken van adviezen bezig. Bij ons
vervult het Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag deze functie. De adviezen van
het Max Planck Institut en de juridische faculteiten plegen ook voor een breder publiek
toegankelijk te worden gemaakt via een jaarlijkse publicatie, die als enige nadeel heeft
dat er nogal wat tijd met de voorbereiding hiervan gemoeid lijkt. Kort geleden verscheen
de editie met preadviezen uit de periode 2000/2001 in druk (Christine Budzikiewicz
(red.), Gutachten zum Internationalen und Ausländischen Privatrecht (IPG) 2000/2001,
Bielefeld: Gieseking 2004, 768 p.).

Wie voor wat langere tijd in het Max Planck Institut gaat werken, doet er goed aan ter
voorbereiding een van de delen van 'Het bureau' — niet te verwarren met 'The office' —
te herlezen. Als er iets is wat op het Max Planck Institut is aan te merken, is het wellicht
een gebrek aan sociaal verkeer. Gedurende mijn verblijf van exact een maand was er zeg-
ge en schrijve één gezamenlijke activiteit, te weten een voordracht van prof. Steven
Weatherill uit Oxford over Europees sportrecht. Daarnaast heeft prof. Reinhard
Zimmermann speciaal voor de medewerkers van zijn dependance, maar ook voor
medewerkers in het hoofdgebouw, een wekelijkse refereerbijeenkomst. Deze wordt
evenwel niet geafficheerd. Hoogleraren zijn er minder welkom omdat zij de discussie in
Duitsland vaak monopoliseren. Er is in het Max Planck Institut een koffieruimte, maar
dat is tevens de enige plek in het gebouw waar gerookt mag worden, zodat men deze
plaats beter mijden kan.

Wie wat meer wil, moet er zelf op uit. Zelf vond ik het heel opmerkelijk om in één in-
stituut te zijn ondergebracht met beroemdheden als Jürgen Basedow, Ulrich Drobnig,
Klaus Hopt, Hein Kötz, Jan Kropholler en Reinhard Zimmermann. Ik nam de gelegen-
heid te baat om met enkelen van hen, alsook met anderen van wie de dissertatie of de
promotiearbeid mij bekend was, zoals Sonia Meier, Hannes Rosier, Jan Erik Windthorst
en Wolfgang Wurmnest, contact te leggen. Eén telefoontje of mail was daartoe gewoon-
lijk voldoende. Ze leken allemaal blij verrast om de eenzame studie op de eigen kamer
voor een kopje koffie of een lunch met een onbekende gast uit Nederland te onderbre-
ken.

7 Verbouwing
Tijdens mijn bezoek lopen er regelmatig werklui door het gebouw; ook zijn er de nodi-
ge ruimten afgesloten. Je hebt er niet echt last van, maar soms blijkt een publicatie tij-
delijk niet beschikbaar. De oorzaak is de verbouwing van het instituut die momenteel
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haar beslag krijgt. De afgelopen tijd zijn de twee kelders onder handen genomen. Tot
mijn verrassing staat hier geen uitbreiding op het program. De gangen zijn soms zo nauw
en de uitgang met name in het 2. Untergeschoß zo moeilijk te vinden, dat men zich wel
eens in een Oekraïense kolenmijn waant.

In 2005 volgt de bovenbouw. Als die verbouwing voltooid is, kan ook prof.
Zimmermann met zijn groep naar het hoofdkantoor verhuizen. Zimmermann kwam
twee jaar geleden als directeur - een van de drie: de twee andere zijn Basedow en Hopt
— naar het Max Planck Institut vanuit het Beierse Regensburg. Zimmermann bedong
toen — naar goed Duits gebruik — dat ongeveer zijn hele Regensburgse équipe mee naar
Hamburg zou verhuizen. Daar was geen (bureau)ruimte voor, vandaar dat het nieuwe
team werd gehuisvest op de eerste verdieping van een bankgebouw aan de Milchstraße,
ongeveer tien minuten gaans van het hoofdgebouw aan de Mittelweg. Dat is natuurlijk
niet goed, zo'n fysieke scheiding, en de Duitse hereniging zal de integratie van de Beierse
groep zeker ten goede komen.

8 Onderdak
In Hamburg is het Gästehaus van de Universiteit een prettige oplossing voor het huis-
vestingsprobleem. Het Gästehaus verhuurt in beginsel alleen per maand, maar indien er
kamers leeg staan wordt ook voor kortere perioden verhuurd. Ik was blij verrast er tij-
dens mijn verblijf een oud-collega, Michael Whincup, aan te treffen. Michael vertelde
mij dat hij in de maand mei altijd aan de Universiteit van Hamburg een cursus English
law verzorgt en zo tevreden is over het Gästehaus, dat hij er zelfs zijn kerstvakantie door-
brengt. Indien er in het Gästehaus geen ruimte is, heeft men daar een lijstje van andere
woonruimten, in prijs variërend van (zeer) goedkoop tot redelijk.

Alle totnogtoe geschetste gebouwen - de Bucerius Law School, het Gästehaus, het Max
Planck Instituut, de Universiteit - zijn vlak bij elkaar in een prachtige wijk van Ham-
burg gelegen. De Bucerius Law School ligt in een park waar het goed joggen is. De an-
dere gebouwen liggen in de Rothenbaum wijk, bestaande uit wijde alleeën met mooie
grote huizen van rond 1900: veel Jugendstil en Rudolf Steiner. De wijk doet nog het
meest denken aan de grote huizen aan de Scheveningse weg en in het Alexanderpark in
Den Haag. Vlakbij is ook de Aussenalster. Hier varen nog enkele malen per dag bootjes
waar je een excursie van een uur mee kunt maken. De reguliere dienstregeling is helaas
afgeschaft.

Hamburg is een redelijk aantrekkelijke stad. Er hangt in sommige wijken iets van de
Buddenbrooks sfeer (die overigens in Lübeck waren gevestigd). Ik was er in de kersttijd
en dan is er natuurlijk de kerstversiering. Een instituutsgenoot had mij op het hart ge-
drukt de kerstmarkt te bezoeken: dat is een aaneenschakeling van stands waar oude am-
bachten worden beoefend en eten (er is zelfs een vleesproduct dat aan Hamburg zijn
naam dankt) en drank (glühwein) worden geserveerd. Wat echter vooral aardig is, is om
aan de hand van een reisgids plaatsen op te zoeken waar beroemde Hamburgers zich heb-
ben opgehouden. Zo zijn er diverse huizen waar Heine heeft gewoond. Ook Brahms
wordt op vele plaatsen in ere gehouden.

Ewoud Hondius
medewerker van dit blad
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