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Feestbundels en gelegenheidsnummers
Op i oktober jl. was het 150 jaar
geleden dat onze drie privaatrechte-
lijke wetboeken in werking traden.
Tevens was dit de datum waarop de
Hoge Raad 150 jaar in — rechtspre-
kende' — functie was. Een en ander
is op uitbundige wijze gevierd met
een groot aantal feest- en gelegen-
heidsbundels en -nummers. De
meeste aandacht kreeg tot nog toe het
anderhalve eeuwfeest van het Burger-
lijk Wetboek. Een jaar geleden zette
Kwartaalbericht Nieuw BW de feeste-
lijkheden in met het themanummer
Het NIEUW BW in perspectief. Sinds-
dien zijn onder andere verschenen het
codificatienummer van het Neder-
lands Juristenblad (1988, blz. 657-
714) en het Leidse gedenkboek Recht
vooruit (Deventer 1988), die beide in
de vorige Kroniek konden worden
aangekondigd (Kwartaalbericht
Nieuw BW 1988/3, blz. 100).
Inmiddels kan hieraan worden toege-
voegd het themanummer 150 jaar BW
van het Weekblad voor privaatrecht,
notariaat en registratie (WPNR 5885).
Hierin wordt niet enkel teruggeblikt
op het verleden. 'De privaatrechtwe-
tenschap wacht veel werk. Zeker het
nieuwe BW zorgt daarvoor', schrijft J.
M. Polak in zijn inleiding op blz.
445. In het opstel van A. R. Bloem-
bergen en D. A. Lubach over bur-
gerlijk recht en administratief recht
komt onder andere de vraag aan de
orde in hoeverre NIEUW BW-bepalin-
gen, zoals de schakelbepalingen
3.2.21, 3.3.i6c en 3.11.21 geacht kun-
nen worden mede naar het bestuurs-
recht te verwijzen. Wat is eigenlijk de
wet, is de vraag die C. J. H. Brun-
ner bespreekt. Schrijver komt tot de
conclusie: 'De wetgever van het
nieuwe BW (...) heeft het mogelijke
gedaan om rechtspraakrcgels te verta-
len in wetsbepalingen, ook om voor
omstreden kwesties oplossingen te
vinden. Dat hij de rechter vrij heeft
gelaten bi) de toepassing van open
normen, was onvermijdelijk. Welk
gebruik de rechter van die vrijheid in
de toekomst zal maken, moet worden
afgewacht. Het blijft in het burgerlijk
recht altijd een zoeken naar het even-
wicht tussen regel en billijkheid, tus-
sen recht en moraal, tussen werkelijk-
heid en illusionisme' (blz. 460).
Niet of nauwelijks op de Boeken 3-8

i A. K. Koekkoek wees er tijdens een symposium over de
plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel (Den Haag,
30 september 1988) op dat de Hoge Raad reeds op i juni 1838 is
geïnstalleerd, maar aanvankelijk slechts administratieve taken
kreeg toebedeeld zoals het maken van een reglement van orde en
het ontwerpen van een wet op de zeeroverij.

NIEUW BW hebben betrekking de bij-
dragen van H. Franken over 'Burger-
lijk recht en informatica', Ch. P. A.
Geppaart over 'Burgerlijk recht en
belastingrecht', W. Heuff over 'Ont-
wikkelingen in het erfrecht', M. J.
A. van Mourik over '150 jaar perso-
nen- en familierecht', J. H. Nieu-
wenhuis over 'Toerekening van ver-
trouwen' en H. C. F. Schoordijk
over wetenschap en praktijk van het
burgerlijk recht.
Honderdvijftig jaar BW werd op 28
september voorts gevierd te Leiden.
De voordrachten voor deze feestelijke
bijeenkomst zijn gebundeld in het
augustus/september-nummer van Jus-
titiële Verkenningen 1988/6. Hoe pre-
cies de opdracht aan Meijers tot het
ontwerpen van een NIEUW BW tot
stand is gekomen, is nog altijd met
enige raadselen omgeven. Nu het duo
Bruinsma/Huls hier geen licht meer
in kan brengen — vele van de betrok-
kenen zijn overleden — is het goed
dat minister van Justitie Korthals
Altes enige tipjes van de sluier licht
door rijkelijk uit ambtelijke voorbe-
sprekingen te citeren ('Ministerie van
Justitie en het Nieuw BW, blz. 7-15).
In zijn korte bijdrage 'De verwoes-
tende kracht van de rechtswetenschap'
(blz. 23-25) voorspelt J. H. Nieu-
wenhuis dat het NIEUW BW geen rustig
bezit zal worden. Zal de aanstaande
invoering van het NIEUW BW de ten-
dens van een steeds vrijere opstelling
van de rechter tegenover de wet
ombuigen? F. B. Bakels beant-
woordt deze vraag ontkennend in zijn
bijdrage 'Rechter en codificatie van
het burgerlijk recht' (blz. 26-42). Dit
themanummer bevat voorts de voor-
dracht van Y. M. I. Greuter-Vree-
burg over de codificatiejaren van Joan
Melchior Kemper (1814-1824).
Naast de uitgesproken voordrachten
bevat het themanummer opstellen van
M. R. van den Toorn over de tot-
standkoming van het BW, G. J.
Veerman over die van het NIEUW BW
(blz. 68-89), M- J- E- G- van Ges~
sel-de Roo ('Wat was er verkeerd aan
de Code Civil?', blz. 90-104), M. van
Delft-Baas over het NIEUW BW en de
consument (blz. 105-114) en ten
slotte van de drie Ars Aequi-redac-
teuren C. Joustra, R. Klomp en E.
du Perron over 'De relatie tussen het
Nieuw BW en het juridisch onderwijs'
(blz. 115-126).
Behalve het Burgerlijk Wetboek viert
ook het Wetboek van Koophandel
zijn anderhalve eeuwfeest. Dit feit
was voor de Katholieke Universiteit
Brabant aanleiding om een bundel
'Handelsrecht tussen 'koophandel' en
Nieuw BW' (Deventer 1988) samen te
stellen. Van de dertien bijdragen aan
dit boek zijn vanuit NIEUW BW-per-
specticf vooral interessant de opstel-

len van J. M. H. P. van Neer-van
den Broek over hoofdelijkheid,
omslag en regres, H. C. F. Schoor-
dijk over paardesprongen in en buiten
het handelsrecht, J. B. M. Vranken
over de verhandelsrechtelijking van
het privaatrecht en B. Wachter over
limieten aan de aansprakelijkheidsver-
zekering.
Twee broers beginnen een zaak en
lenen daartoe elk f 10 ooo van de
bank. De bank eist dat beide broers
zich hoofdelijk verbinden voor
f 20 ooo. Bovendien dienen ook hun
twee zusters — die met de zaak niets
van doen hebben — zich voor
f 20 ooo hoofdelijk te verbinden. Een
van de broers gaat failliet. Draaien de
andere broer en zusters gelijkelijk
voor het verlies op of moet de andere
broer het verlies alleen dragen? De
casus is minder academisch dan men
wellicht zou menen: in concernver-
houdingen en sterfhuisconstructies
heeft een keuze voor een van deze
stelsels grote gevolgen. Van Neer-van
den Broek (blz. 115-137) pleit in aan-
sluiting op het NIEUW BW voor laatst-
bedoeld stelsel van de gescheiden cir-
cuits. Daarvoor moet ze wel eerst de
geduchte combinatie van Van der
Grinten, Ophof en Rutten bestrijden.
Schoordijk besteedt in zijn bijdrage
(blz. 189-215) aandacht aan het
bekende probleem van de derdenwer-
king. Hij bepleit hierin meer in te
gaan op de feitelijke gang van zaken.
'De problematiek rond de paarde-
sprongen in en buiten het handels-
recht laat zich voorlopig niet oplossen
door monografieën', schrijft hij in
zijn conclusie (blz. 214). Wellicht is
dit de reden waarom Schoordijk in
het geheel niet in discussie treedt met
de fraaie doctoraalscriptie 'De wer-
king van contractuele bepalingen ten
nadele van derden' van J. Visser (Post
Scriptum Reeks, 1987).
Vranken wijst in zijn opstel op de
gevolgen van wat hij noemt 'De ver-
handelsrechtelijking van het privaat-
recht' (blz. 245-258). Met verhandels-
rechtelijking heeft hij het oog op twee
verbonden verschijnselen: het feit dat
in toenemende mate wordt gehandeld
in het kader van de uitoefening van
een bedrijf of beroep, en de massali-
teit van het private goederen- en
dienstenverkeer.
Wachter ten slotte waarschuwt in zijn
bijdrage aan de Tilburgse bundel (blz.
259-266) voor de gedachte dat de
overeenkomst van aansprakelijkheids-
verzekering een onbeperkte bijdrage
aan het maatschappelijk leven kan
leveren. In dit verband moet ook art.
6.3.2.1 NIEUW BW het ontgelden,
omdat deze risico-aansprakelijkheid
voor de ouders verwachtingen zou
wekken die niet kunnen worden
waargemaakt.
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Anderhalve eeuw WVK en WVBRV heb-
ben nog tot verscheidene andere festi-
viteiten geleid, maar bij het ter perse
gaan van dit nummer waren daarvan
nog geen voordrachten of opstellen
gepubliceerd.
Het i5O-jarig jubileum van de Hoge
Raad heeft een tweetal bundels opge-
leverd. De bundel 'De plaats van de
Hoge Raad in bet huidige staatsbe-
stel/De veranderingen in de rol van
de Hoge Raad als rechtsvormer' is
voorwerp van discussie geweest op
een druk — bijna duizend bezoekers
— bezocht symposium dat de Hoge
Raad op 30 september jl. heeft
georganiseerd. Een tiental hoogge-
leerde auteurs besteedt achtereenvol-
gens aandacht aan de rechtspraak van
de Hoge Raad, verdragen en staats-
recht, cassatierechtspraak in andere
landen, en achtergronden en toe-
komst. Hoewel het NIEUW BW ook in
zijn bijdrage niet centraal staat, is
toch het opstel van H. C. F.
Schoordijk, 'Hoe vat(te) de Burger-
lijke Kamer van de Hoge Raad zijn
rechtsvormende taak op?' het meest
op de gebruikelijke inhoud van dit
tijdschrift toegesneden. Naast deze
externe bundel is er ook een interne:
De Hoge Raad der Nederlanden
1838-1988: een portret (Zwolle 1988).
'Zelfportret' zou een beter woord
zijn, want op één na alle bijdragen
zijn geschreven door leden van de
HR en zijn entourage. Het meest in
de sfeer van dit tijdschrift ligt de bij-
drage van A. S. Hartkamp over 'De
overstap naar de Hoge Raad vanuit
het departement' (blz. 285-291).
Dit is nog niet alles wat er de laatste
tijd aan feestbundels is verschenen. In
de vakbladen wordt nog geadverteerd
voor de bundels voor Slagter en voor
de Erasmus Universiteit. Het werd
uw kroniekschrijver echter wat al te
prijzig om ook deze bundels aan te
schaffen. Een troost lijkt dat het
NIEUW BW-vermogensrecht er niet
centraal in lijkt te staan.

E. H. Hondius

BOEKBESPREKINGEN

Prof. mr. J. H. Nieuwenhuis/mr.
J. M. Barendrecht, Produktenaan-
sprakelijkheid
Preadviezen uitgebracht voor de Ver-
eniging voor Burgerlijk Recht
Koninklijke Vermande BV, Lelystad
1987, $oblz.,f 17,50

i. Het preadvies van Nieuwenhuis is
gewijd aan de alternatieve causaliteit
(alle mogelijke veroorzakers van de
schade zijn in rechte betrokken en
zijn hoofdelijk aansprakelijk; art.
6.1.9.44 NIEUW BW) en aan de aan-
sprakelijkheid naar marktaandeel (elke

gedaagde mogelijke veroorzaker van
de schade is aansprakelijk voor dat
deel van de schade dat correspondeert
met zijn aandeel in de markt). Een
moeilijk en actueel onderwerp. Moei-
lijk, mede in verband met het feit dat
de EEG-Richtlijn Produktenaansprake-
lijkheid (PB 7 augustus 1985, L 2io/
29) een verdergaande consumentenbe-
scherming lijkt te blokkeren, en
actueel, omdat zes Nederlandse DES-
dochtcrs hun vordering tegen tien
Nederlandse farmaceutische bedrijven
bij vonnis van de Amsterdamse recht-
bank d.d. 25 mei 1988 zagen stran-
den. Dit vonnis is gepubliceerd m het
Tijdschrift voor Consumentenrecht
1988, blz. 274-278 met noot E. H.
Hondius. Van dit vonnis is hoger
beroep ingesteld.

2. Het probleem wordt als volgt
omschreven. Kan iemand die schade
lijdt, veroorzaakt door een gebrekkig
produkt dat door verschillende pro-
ducenten in het verkeer is gebracht,
zijn schade vergoed krijgen als hij wél
in staat is te bewijzen dat de schade is
veroorzaakt door dat produkt, maar
niet kan aantonen welke producent
het produkt heeft vervaardigd dat in
zijn geval tot de schade heeft geleid.
Het schoolvoorbeeld van dit pro-
bleem vormt de DES-affaire. De scha-
delijke gevolgen van het geneesmiddel
DES (soortzaak) openbaren zich bij de
DES-dochters op zijn vroegst 10 à 12
jaar nadat de DES-moeders dit middel
hebben ingenomen. Alle DES-dochters
zitten met hetzelfde probleem: zij
kunnen niet aantonen welke van de
(in de Verenigde Staten: circa 200)
DES-producenten direct voor hun
ziekte verantwoordelijk is.
De Amerikaanse rechters hebben
diverse technieken aangewend om
(soms) tot toewijzing van een vorde-
ring tot schadevergoeding te komen.
Vergelijk hierover o.a. Richard P.
Murray, Sindell v. Abbott Laborato-
ries: A Market Share Approach to
DES Causation, California Law
Review 1981, blz. 1179-1203,].
Knottenbelt, Marktaandeelaansprake-
lijkheid, NJB 1982, blz. 185-193, O.
de Lousanoff, 'Market Share' Liabi-
lity — Die neueste Entwicklung im
Amerikanischen Recht der Produzen-
tenhaftung, Recht der Internationalen
Wirtschaft 1983, blz. 145-152, Presser
and Keeton, The Law of torts, 1984,
blz. 712-715, P. Gottwald, Kausalität
und Zurechnung — Probleme und
Entwicklungstendenzen des Haftungs-
rechts, in: Karlsruher Forum 1986,
blz. 24-26 en William E. Knepper,
Review of Recent Tort Trends, Jour-
nal of Products Liability 1986, blz.
94-95-

j. In verband met het preadvies van

Nieuwenhuis dient een tweetal door
Amerikaanse rechters toegepaste tech-
nieken kort te worden belicht: de
alternatieve causaliteit ('alternative lia-
bility theory') en de marktaandeelaan-
sprakelijkheid ('market share theory').
Het eerste leerstuk werd geïntrodu-
ceerd door de uitspraak van de Cali-
fornia Supreme Court in de zaak
Summers v. Tice (1948, 33 Cal. 2d
80, 199 P.2d i), de bekende zaak van
de twee jagers die beiden op onzorg-
vuldige wijze in de richting van eiser
schieten, waardoor deze ernstig letsel
oploopt, terwijl niet kan worden vast-
gesteld wie van de twee jagers het
fatale schot gelost heeft. Eiser wordt
uit zijn bewijsnood geholpen door
een omkering van de bewijslast: elke
gedaagde mag aantonen dat niet hij de
schade heeft veroorzaakt. Wordt dit
bewijs niet geleverd, dan resulteert dit
in een hoofdelijke aansprakelijkheid
van gedaagden voor de schade van
eiser. In de Californische DES-zaak
Sindell v. Abbott Laboratories (1980,
26 Cal. 3d 588, 163 Cal.Rptr. 132,
607 P.2d 924) wordt toepassing van
de leer van de 'alternative liability'
uitdrukkelijk afgewezen, omdat niet
alle mogelijke veroorzakers van de
schade in de procedure waren betrok-
ken. Judith Sindell had slechts elf, in
cassatie nog maar vijf, van de circa
200 DES-producenten gedagvaard. Een
van de aanknopingspunten voor de
opmerkelijke uitspraak in de Sindell-
zaak vormde echter de stelling van
eiseres dat de gedaagde producenten
verantwoordelijk waren voor 90%
van de afzet van DES in Californie. De
California Supreme Court koppelt de
waarschijnlijkheid dat één van de
gedaagden het produkt heeft vervaar-
digd dat causaal is voor de schade van
eiseres aan diens marktaandeel. Ver-
volgens wordt elke gedaagde aanspra-
kelijk gehouden voor dat deel van de
schade dat overeenstemt met het per-
centage van zijn marktaandeel, tenzij
hij bewijst dat het niet zijn produkt
geweest kan zijn dat de schade heeft
veroorzaakt. Voor deze aanpak wordt
voldoende geacht dat ten minste
zoveel producenten zijn gedagvaard
dat zij te zamen verantwoordelijk zijn
voor een 'substantieel' deel van de
markt.
De voor- en nadelen van deze twee
aansprakelijkheidstheorieën voor de
op het punt van de causaliteit in
bewijsnood verkerende gelaedeerde
zijn inmiddels duidelijk: voordeel bij
alternatieve causaliteit is dat gedaag-
den hoofdelijk voor de gehele schade
aansprakelijk zijn, nadeel is dat alle
mogelijke daders gedagvaard moeten
zijn; bij de marktaandeelaansprake-
lijkheid geldt als voordeel dat eiser
kan volstaan met het dagvaarden van
een deel van de potentiële schadever-
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