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Feestbundels

In de tweede helft van 1992 heeft juri-
disch Nederland flink gefeest. Dat valt
op te maken uit het feit dat in deze pe-
riode talloze feest- en gedenkbundels
het licht zagen. Bloembergen, De Lan-
gen, Sanders, Snijders, Stein, Voskuil -
zij allen werden gehuldigd. In deze kro-
niek zullen slechts die bundels worden
belicht (a) die een sterk privaatrechtelij-
ke inslag hebben en (b) het bureau van
uw kroniekschrijver hadden bereikt
voor het ter perse gaan van deze kro-
niek.

Te Pas

Wie kent hem niet: als schrijver van de
bekende klapper, als bewerker van het
Compendium burgerlijk procesrecht of
als annotator in de Nederlandse Juris-
prudentie: P.A. Stein legde op l sep-
tember 1992 het ambt neer van hoog-
leraar privaatrecht aan de Universiteit
van Amsterdam. De bundel Te Pas
(Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1992,
302 bk, f 125,- (!) wil de aftredende
hoogleraar eren. Zij bevat een drietal
hoofdrubrieken: burgerlijk recht en
handelsrecht, burgerlijk procesrecht en
varia. De hoofdrubriek burgerlijk recht
en handelsrecht is verder onderverdeeld
in vier categorieën: rechtspersonen/on-
dernemingsrecht, vermogensrecht, ver-
zekeringsrecht en vervoersrecht. De
twee laatstgenoemde categorieën tellen
elk slechts één enkele bijdrage: van
R.M. Vriesendorp-van Seumeren, die
opneming van een wettelijke regeling
van de risicoverzwaring in de NIEUW
BW-titel over de verzekeringsovereen-
komst bepleit (blz. 165-173), en van
C. Moelker, over het Verdrag van War-
schau (blz. 177-180).
Het boek begint met een viertal opstel-
len over rechtspersonen/ondernemings-
recht. H. de Groot bespreekt
conflictbeslechting in de kleine (fami-
lie) BV (blz. 3-12) - zie hierover ook
het opstel van Van den Berg in de hier-
na te bespreken Snijders-bundel. B.
Groszfeld en K. Gamillscheg bespreken
de toekomst van de coöperatieve vereni-
ging naar Duits en Europees recht (blz.
13-20). A.L. Mohr bestrijdt de recente
wijziging van de regeling van de vereni-
ging met beperkte rechtsbevoegdheid
(blz. 21-33). M.J.A. van Mourik gaat
in op de personenvennootschap als sa-
menwerkingsverband tussen echtgeno-
ten (blz. 35-39).
Veruit de meeste bijdragen zijn gewijd
aan het vermogensrecht. P. Abas ziet in
het imprésion-arukel 6:258 een moge-
lijkheid om eindelijk af te komen van
de huurder die psychische overlast ople-

vert voor de verhuurder (blz. 41-49).
E. Bauw bespreekt de krachtens de in
het verkeer geldende opvattingen van
art. 6:162 lid 3 en neemt daarbij stel-
ling tegen de in zijn ogen veel te liber-
tijnse opvatting van Spier (blz. 51-62).
C.J.H. Brunner bepleit voor de eenzij-
dige ontslagneming een bezinningster-
mijn waarbinnen op de ontslagneming
kan worden teruggekeerd (blz. 63-69).
J.L.P. Cahen pleit voor een verruiming
van het begrip bedrog als vernietigings-
grond (blz. 71-76). P. Clausing acht
art. 3.87 weliswaar niet een overbodige
maar wel een weinig betekenende bepa-
ling (blz. 77-83). J.M. van Dunne ves-
tigt er de aandacht op dat naast undue
influence— de inspiratiebron voor art.
3:44 - in Engeland tegenwoordig de fi-
guur van de unequal bargaining power
een belangrijke ontwikkeling door-
maakt (blz. 85-95). P.F. van der Heij-
den acht het mogelijk om via redelijk-
heid en billijkheid ook van dwingend
arbeidsovereenkomstenrecht af te wij-
ken, mits de rechter uitgebreid moti-
veert (blz. 97-103). Ë.A.A. Luijten
verlenen en vestigen van hypotheken
(blz. 105-113). Zijn collega W.R. Meij-
er vergelijkt de verschillende vormen
van vermenging in het nieuwe vermo-
gensrecht: art. 3:81 lid 2, art. 5:15 en
art. 6:161 (blz. 115-123). A.H.M. San-
ten verdedigt dat de notaris zijn mede-
werking moet verlenen aan handelin-
gen met paulianeus karakter (blz. 125-
146). H.J. Vetter vindt het jammer dat
het nieuwe art. 6:106 toekenning van
ideële schadevergoeding zozeer bemoei-
lijkt en bepleit daarom de 'aantasting
in de persoon op andere wijze' ruim te
interpreteren (blz. 147-152). H.W.
Wiersma ten slotte wijst erop dat tekst
en toelichting bij art. 3:25 door externe
ontwikkelingen niet meer met elkaar
sporen (blz. 153-161).
De tweede hoofdcategorie is het burger-
lijk procesrecht. E. Gras gaat naar aan-
leiding van HR 30 maart 1990, NJ
1991, 644 inzake Lelystad/Staat in op
processuele ondeelbaarheid (blz. 183-
199). J.M. Oberman-Moll van Charan-
te belicht het executoriaal derdenbeslag
(blz. 201-210) en A.S. Rueb de vrijwa-
ring (blz. 211-219). H. Smit vergelijkt
Amerikaans en Nederlands burgerlijk
procesrecht (blz. 221-229). Broer H.
Stein vorderingen als verhaalsobject
(blz. 231-238). Neef H.A. Stein heeft
enige losse gedachten omtrent het plei-
dooi op papier gezet (blz. 239-251).
M.E. Storme over het onderscheid tus-
sen de rechtsvordering en het recht om
te procederen (blz. 253-271).
Uit de Varia vermeld ik de bijdrage van
G.R. de Groot die terecht stelt dat de
vreemdtalige samenvattingen van het
proefschrift deel uitmaken van dit
proefschrift en aan promotor en beoor-

delingscommissie dienen te worden
voorgelegd (blz. 275-284).

Tot persistit

Hij lijkt op de foto nog zo jong. Te
jong om als hoogleraar privaatrecht af-
scheid te nemen van de Erasmus Uni-
versiteit. Gelukkig is het echter geen
emeritaat, maar een overstap naar Lei-
den die de reden is voor het vertrek.
Geen collega's van zusterfaculteiten,
maar uitsluitend naaste medewerkers
schreven de bundel 'Tot persistit' (Gou-
da Quint, Arnhem 1992, 180 blz.) dan
ook vol. 'Tot persistit' beoogt tevens,
tot ongenoegen van ten minste een au-
teur, een bijdrage te leveren aan het
voorwaardelijk gefinancierd onder-
zoeksprogramma van de Rotterdamse
vakgroep privaatrecht.
De bundel bestaat net als de zojuist
aangekondigde Stein-bundel uit twee
groepen opstellen. De eerste reeks is ge-
wijd aan procesrecht, de tweede aan
goederenrecht in ruime zin. A.J. van
den Berg opent met een bijdrage waa-
rin hij in navolging van Sanders arbitra-
ge als alternatief voor de wettelijke
geschillenregeling bij een deadlock tus-
sen aandeelhouders verwerpt (blz. 1-7).
Y.E.M. Beukers bespreekt het ne bis in
idem en de bindende kracht van een be-
slissing in dezelfde procedure (blz. 9-
21). J.H. van Dam-Lely wijdt aandacht
aan de processuele complicaties door
de eis van gezamenlijke wettelijke verte-
genwoordiging van de minderjarige
door zijn ouders (blz. 23-37). R. van
Delden schrijft dat hij het erg druk
heeft en geeft voorts beschouwingen
over de lex mercatoria (blz. 389-49).
G.J. Meijer acht het een goede zaak dat
het bindend advies in boek 7 een wette-
lijke grondslag krijgt (Blz. 51-67).
P. Smits bepleit inperking naar Duits
voorbeeld van de partij-autonomie met
betrekking tot de bewijslevering (blz.
71-84). B. Winters bespreekt de vraag
of incidenteel beroep kan worden inge-
steld tegen uitspraken die buiten de
grenzen van het principaal beroep val-
len (blz. 85-97). M. Ynzonides be-
spreekt cumulatie van beslagen en
botsingen van executies (blz. 99-116).
De grenzen van het goederenrecht wor-
den verkend door Z.H. Duijnstee-van
Imhoffen R. Zwitser, die er met een
verenigd Europa voor ogen voor plei-
ten om een hypothecaire vordering tot
registergoed te maken (blz. 117-131),
door H.A.G. Fikkers met een opstel
over schatvinding (blz. 133-146), door
E.B. Rank-Berenschot met een verhan-
deling over houderschapswisseling en
derdenwerking bij levering longa manu
(blz. 147-162) en door nogmaals R.
Zwitser met een bijdrage over onver-
schuldigde betaling door een derde
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(blz. 163-180). Wat dit laatste onder-
werp met goederenrecht van doen
heeft, komt naar voren in de visie van
de auteur dat art. 6:203 teveel zaken-
rechtelijk is georiënteerd.
De bundel kent helaas enkele niet lo-
pende zinnen 'De wettelijke geschillen-
regeling inzake de NV en BV is opgeno-
men een afdeling ...', blz. 1), storende
taalfouten ('Niet omhelst is', blz. 164)
en had voorts aan kracht gewonnen bij
een redactioneel toezicht op een bijdra-
ge als die van Van Delden.

Bezielde materie

In een tijd waarin de produktie van
universitaire docenten per kubieke me-
ter wordt gemeten, gooit de Amster-
damse hoogleraar Cahen geen hoge
ogen. Gemeten naar kwaliteit ligt dat
anders. De opstellen van Cahen zijn
nogal verspreid gepubliceerd in vakbla-
den als NJB, RM Themis en WPNR en
voorts in enige opstellenbundels. Het
was daarom een aardige gedachte om
deze verspreide opstellen te bundelen,
hetgeen geschiedde bij gelegenheid van
Cahens zilveren ambtsjubileum.
(Bezielde materie/Een selectie uit de ge-
schriften van prof. mr. J.C.P. Cahen,
hem aangeboden ter gelegenheid van
zijn 25-jarig hoogleraarschap, Arnhem
1991).

Privaatrecht in kaart gebracht

Het privaatrecht is tegenwoordig zo
alomvattend dat talloze hulpbronnen
op de markt worden gebracht om het
te ontsluiten. Voor het korte termijn
werk zijn er de Nieuwsbrieven; voor de
middellange termijn de kronieken als
deze. Voor de lange termijn bestaan er
eveneens overzichten. De afgelopen
maand verschenen twee van dergelijke
overzichten, uit Utrecht en Leiden. De
eerste is de Kroniek van het privaatrecht
over 1991 (Zwolle 1992, 187 blz.) on-
der redactie van P.H.J.G. van Huizen
en uw verslaglegger. Het is de zeven-
tiende en laatste Kroniek in een reeks
die zijn oorsprong vond in RM The-
mis. Het privaatrecht in ruime zin, in-
clusief procesrecht en internationaal
privaatrecht, van het afgelopen jaar
wordt er in korte schetsen gepresen-
teerd. Iets anders van opzet is het
Overzicht van de rechtspraak/Enkele
belangrijke uitspraken van de Hoge Raad
der Nederlanden (1987-1991), dat on-
der redactie van Jac Hijma, A.M.L.
Broekhuijsen-Molenaar, J.P. Jordaans
en C.J.J.M. Stoiker verscheen in TPR
1992, blz. 401-629. Dit Leidse project
gaat vrij diep in op de belangrijkste
rechtspraak van de afgelopen vier jaar,
echter beperkt tot het burgerlijk recht
in enge zin.

lus novae curiae

Onder de titel 'lus curiae »ozw'(naar
de behuizing 'In den Nieuwenhof) pu-
bliceerde de Maastrichtse oud-studen-
tenvereniging Meesterlijk in eigen
beheer een opstellenbundel. De bundel
bevat een tiental opstellen, waarvan en-
kele op privaatrechtelijk terrein liggen.
L.J.H. Molenberg en J.M.P. Verstap-
pen berichten over 'De regeling aan-
gaande de informatieplicht van de
gebruiker van algemene voorwaarden
in afdeling 6.5.3 BW' (blz. 1-10). Hun
aandacht gaat met name uit naar het
vraagstuk van de bewijslast dat de ge-
bruiker aan de informatieplicht van
art. 6:234 heeft voldaan. In zijn bijdra-
ge Over risico-aanvaarding, norm-aan-
passing en eigen schuld' (blz. 34-44)
gaat J.P. Jordaans in op het bekende ar-
rest van de HR van 28 juni 1991, Rvdw
1991, 175 inzake Dekker/Van der Hei-
de. J.G.M, van der Vleuten ten slotte
werpt naar aanleiding van enkele recen-
te uitspraken van de Haagse rechtbank
de vraag op of sprake is van een on-
rechtmatige overheidsdaad indien een
belastingaanslag wordt vernietigd we-
gens strijd met de wet of een algemeen
beginsel van behoorlijk bestuur (blz.
59-59).

Wachter

Het is gebruikelijk dat pas benoemde
hoogleraren in hun inaugurale rede het
nieuwe vakgebied verkennen; nemen
zij afscheid van hun ambt, dan plegen
zij hun hart te luchten. Dat doet ook
B. Wachter in zijn Tilburgse afscheids-
rede 'Elk volk krijgt het recht dat bij zijn
aard past'(V/.E.]. Tjeenk Willink,
Zwolle 1992). Hoewel de rede niet spe-
cifiek positiefrechtelijk is, bevat zij wel
diverse passages over privaatrechtelijke
themata.

Italië

Meent men werkelijk dat ons land met
het voor buitenlanders moeilijk toegan-
kelijke nieuwe BW een inbreng van eni-
ge betekenis kan hebben?, zo vraagt
Wachter zich in zijn juist genoemde
rede af (blz. 22). Feit is dat het buiten-
land zeker belangstelling in ons recodi-
ficatieproject toont. Recentelijk is het
Elena loriatti, die daar in haar bijdrage
'II nuovo codice civile deipaesi bassifra
soluzioni originali e circolazione dei mo-
delli', Rivista di diritto civile 1992, blz.
117-180 getuigenis van aflegt.

E.H. Hondius

BOEKBESPREKINGEN

Mr. Ph.HJ.G. van Huizen, Het trans-
portverzekeringsbedrijf
Maklu Apeldoorn - Antwerpen, 1988;
XXIII en 406 blz. alsmede Bijlage stan-
daardclausules.

1. Wie onbevangen de registers van
Schip en Schade op het trefwoord 'trans-
portverzekering' naslaat, waant zich
weldra in een labyrint waar hij de
meest kleurrijke en vaak tot de verbeel-
ding sprekende wederwaardigheden uit
de handel aantreft.
Juridische literatuur van Nederlandse
bodem is schaars. Wel enig inzicht in
vooral de praktische zijde van de mate-
rie gaf/geeft D. Koole, Aspecten van ver-
zekering bij export, Deventer, eerste
druk 1979, tweede druk 1984, welk ge-
schrift door Van Huizen uitdrukkelijk
wordt aanbevolen (blz. 2) maar, anders
dan in zijn Transportverzekering, niet
in de literatuurlijst van het hier te be-
spreken boek is opgenomen. Het ver-
schijnen van het boek Transportverze-
kering, Zwolle 1986, van Van Huizen
voorzag in die leemte (hierna: TV). De
schrijver, inmiddels hoogleraar econo-
misch privaatrecht aan de RU te
Utrecht, had de smaak te pakken en
bouwde zijn eersteling uit tot een lijvi-
ge dissertatie (hierna: TVB) waarop hij
in 1988 cum laude promoveerde aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Als nadeel van deze, door Van Huizen
gekozen werkwijze geldt het feit dat
grote gedeelten tekst uit TV letterlijk
zijn terug te vinden in TVB, hetgeen
mijns inziens aan de originaliteit van
het proefschrift als zodanig afbreuk
doet. Naast uiteraard veel 'uitbouw'-
werk, is er ook geschrapt (zo is bijvoor-
beeld de paragraaf over de Warranties
(TV blz. 56 e.v.) niet in TVB overgeno-
men), terwijl ook omzettingen hebben
plaatsgevonden (bijvoorbeeld de plaats-
verwisseling tussen de Hoofdstukken
Molestverzekering en Risico-uitsluitin-
gen). De reden van die wijzigingen is
niet altijd even duidelijk.
2. Maar ook inhoudelijk is de vergelij-
king tussen beide geschriften leerzaam.
De term 'transportverzekering' berust
op drie pijlers: de goederentransportver-
zekering, de casco-verzekering en de
verzekering van vervoerdersaansprake-
lijkheid. Deze in de praktijk aan elkaar
gelieerde rechtsgebieden worden in TV
- summier en helder - zowel naar Ne-
derlands als naar Engels recht beschre-
ven. In TVB - met de weinig fraaie
ondertiteling 'Juridische en rechtsverge-
lijkende beschouwingen" - is de derde
pijler buiten beschouwing gelaten.
Waar schrijver in TV nog een twintigtal
bladzijden wijdde aan de aansprakelijk-
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