
N TBR 1995/4

voor aansprakelijkheid van de curator worden afgewikkeld, ter-
wijl anderzijds de daarmee gemoeide kosten ten laste worden ge-
bracht van de (oude) boedelschuldeisers ten behoeve van wie
deze verdere afwikkeling ook plaatsvindt.

KRONIEK

Algemeen

/. Inleiding

Deze maand komt in deze Kroniek een
zevental publikaties aan de orde. Aller-
eerst wil ik de nieuwe editie van Lange-
meijers studiepocket 'De gerechtigheid
in ons burgerlijk vermogensrecht' vermel-
den (nr 2). Hierbij sluit aan een voor-
dracht over rechtsvorming door de Hoge
Raad van oud-advocaat-generaal J.K.
Franx voor de Offerhaus-kring (nr 3).
Vervolgens kondig ik enige nieuwe edi-
ties van handboeken aan, twee uit eigen
land (nr 4) en drie uit het buitenland:
Duitsland (nr 5), respectievelijk Frank-
rijk (nr 6). In deze Kroniek wil ik in het
bijzonder nagaan in hoeverre de aange-
kondigde boeken aandacht besteden aan
een rechtsvergelijkend perspectief. Daar-
in past tot slot ook de signalering van
een Belgische bijdrage over het Neder-
landse BW (nr7).

2. Vermogensrecht en gerechtigheid

Het onderwijs in het burgerlijk recht aan
de Nederlandse universiteiten wordt te-
genwoordig veelal gegeven aan de hand
van handboeken als de Asser-serie. Geen
eenvoudige lectuur, maar het leert stu-
denten om te gaan met de materialen die
ze straks in de praktijk ook moeten ge-
bruiken. Een nadeel is dat het onderwijs
erg positiefrechtelijk dreigt te worden. In
de common law-\anden pleegt men dit
probleem op te vangen door het aanbie-
den van een cursus equity, waarin dwars
door de stof heen de beginselen van
rechtvaardigheid worden toegepast. In
ons land droeg een studiepocket als Lan-
gemeijers De gerechtigheid in om burger-
lijk vermogensrecht et in het recente
verleden toe bij dat enig meer beschouwe-
lijk tegenwicht kon worden geboden.
Het is plezierig dat de uitgever na het
overlijden van Langemeijer een bewerker
heeft gevonden die een nieuwe druk
heeft willen verzorgen. Het is mr E.J.H.
Schrage, hoogleraar rechtsgeschiedenis
aan de Vrije Universiteit.

Hoe heeft de bewerker zijn taak opgevat?
Hij stelt dat hij zich heeft beperkt tot een
loutere aanpassing van de vijfde, uit
1985 daterende editie, en dat hij hiermee
'de nagedachtenis van een inspirerende
leermeester' heeft gediend (blz. VII). Wie
het boek goed leest, zal bemerken dat
Schrage - gelukkig - meer heeft gedaan
dan enkel de tekst aan te passen aan nieu-
we wetgeving en rechtspraak.

Langemeijer c.q. Schrage bespreekt het
thema in een dertiental hoofdstukken,
voorafgegaan door een inleiding en uitge-
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leid met een samenvatting. In een lang
tweede hoofdstuk gaan zij in op 'het bur-
gerlijk wetboek van 1883' (!). Daarin ko-
men zes kernbegrippen aan de orde:
eigendom, overeenkomst, onrechtmatige
daad en schuld, risico, erfrecht en de
rechtvaardigheid van het geheel. In
hoofdstuk 3 komt de evolutie sinds 1838
aan de orde, in hoofdstuk 4 de eigen-
domsverkrijging van roerend goed en in
hoofdstuk 5 de goede trouw (thans: 'rede-
lijkheid en billijkheid') bij overeenkom-
sten. Het tussenliggende hoofdstuk over
bezitloos zekerheidsrecht heeft de bewer-
ker geschrapt. Hoofdstuk 6 gaat in op de
onrechtmatige daad, hoofdstuk 7 op aan-
sprakelijkheden voor schade in het nieuwe
wetboek, hoofdstuk 8 over de risico-ge-
dachte, waarna nog hoofdstukken volgen
over immateriële schade (9), bescherming
van de zwakkere partij (10), conversie
(11), vergemakkelijking van rechtshand-
having (12), randfiguren (13) en goede
trouw (14). Op de meeste plaatsen heeft
de bewerker de nummering en de termi-
nologie aangepast aan het nieuwe BW.
Niet steeds is dit het geval: als Langemeij-
er/Schrage het over 'goede trouw' hebben,
dan hebben zij de huidige 'redelijkheid
en billijkheid' van art. 6:2 op het oog.

Het zal duidelijk zijn dat deze studie-
pocket vrijwel het gehele burgerlijk recht
tot werkterrein heeft en het lijkt mij geen
geringe opgave om een dergelijk boek te
bewerken. De bewerker heeft ook wel eni-
ge steken laten vallen. Enige voorbeel-
den: op blz. 62 voorspelt hij dat een
uitspraak als die in Holleman/De Klerk
(NJ 1982, 517) niet in deze vorm zal te-
rugkeren. Welnu, in Bouma/Cavo-La-
tuco (NJ 1993, 688) herhaalt de Hoge
Raad de Holleman-formule. Dat arrest is
gewezen ruimschoots voor het moment
waarop de nieuwe druk is afgesloten (blz
VII: 'De jurisprudentie is bijgewerkt tot
l maart 1994'). Wanneer de schrijver op
blz. 66 het relativiteitsvereiste bij onrecht-
matige daad bespreekt, had men wat
meer aandacht gewenst voor de arresten
Van Wijngaarden/Staat (NJ 1993, 643)
en Staat/Akzo-Resins (NJ 1993, 644),
waar deze eis opeens een zeer grote rol is
gaan spelen — een rol overigens die in de
30 september-arresten van 1994, RVDW
1994, 185/187 (maar dat kon Schrage ui-
teraard nog niet weten) weer een flink
stuk is teruggedraaid, zoals Spier in
WPNR 6167/8 heeft aangetoond.

Op blz. 55 mis ik bij de eigendomsver-
krijging van roerend goed een verwijzing
naar de discussie over diefstal van kunst
en op blz. 77 zou men bij de bespreking
van de verkeersaansprakelijkheid toch op
z'n minst een verwijzing verwachten naar
iZA/Vrerink (NJ 1993, 566). Het meest
bekende hoofdstuk uit Langemeijers
boek is vermoedelijk dat over de bescher-

ming van de zwakke partij (blz. 90 e.V.).
Schrage heeft dit goed bijgewerkt, maar
ook hier zou ik toch graag een vermel-
ding hebben gezien van het DES-arrest
(NJ 1994, 535).

Tegenover deze gebreken staat dat Schra-
ge op één punt een aanzet heeft gegeven
om aan het boek van Langemeijer een ex-
tra dimensie te geven. Dat is waar hij ont-
wikkelingen in ons land in een
rechtsvergelijkend kader plaatst. Interes-
sant is bij voorbeeld de vergelijking die
hij op blz. 25 maakt tussen het arrest in-
zake notaris Slis-Stroom (NJ 1984, 752)
en de Engelse zaak Chase Manhattan NA
Ltd v Israel British Bank (London) Ltd,
waarbij begrippen als (rusten tracing Aan
de orde komen. Eveneens leerzaam is de
vergelijking op blz. 28 tussen art. 6:257
inzake doorwerking van exoneratieclausu-
les met National Trust for Places of His-
torie Interest of Natural Beauty v Haden
Young Ltd, dat deze doorwerking aan-
neemt ten behoeve van een zelfstandige
onderaannemer. Op blz. 70 verwijst hij
terecht naar de Engelse libel and slander-
processen. Het is te hopen dat de bewer-
ker in een volgende druk op dit spoor
voortgaat en ook andere stelsels dan het
Engelse in zijn beschouwingen betrekt.

(G.E. Langemeijer, De gerechtigheid in
ons burgerlijk vermogensrecht, zesde druk
door E.J.H. Schrage, studiepocket pri-
vaatrecht nr 14, W.E.J. Tjeenk Willink,
Zwolle 1994, ISBN 90 271 4007 3,139 blz.).

3. Hoge Raad: voorgaan, doorgaan of
omgaan

Een van de actiefste studiekringen op het
gebied van het privaatrecht is de Amster-
damse Studiekring Offerhaus. Voor deze
Studiekring hield de oud-advocaat-gene-
raal bij de Hoge Raad J.K. Franx op 18
mei 1993 een voordracht, welke vorig
jaar bij Kluwer in druk is verschenen.
Het onderwerp van de voordracht is van
het grootste belang: het betreft namelijk
de leiding die de civiele kamer van de
Hoge Raad aan de rechtsontwikkeling
geeft. Arresten als de hierboven in nr 2
genoemde Van Wijngaarden/Staat (NJ
1993, 643), IZA/Vrerink (NJ 1993, 5) en DES
(NJ 1994, 535), waaraan nog toe te voe-
gen: Cijsouw/De Schelde (NJ 1993,686),
illustreren het belang van deze leiding.
Vaak hebben deze arresten de civilisten
verrast door hun oorspronkelijkheid en
radicaliteit. Ook het stellige karakter
('per l januari 1975 worden onderne-
mers geacht te weten dat de overheid
zich de sanering van verontreinigde be-
drijfsterreinen heeft aangetrokken'; 'voet-
gangers en wielrijders krijgen in geval
van eigen schuld ten minste 50% van
hun schade vergoed') heeft aanleiding ge-
geven tot discussie.

Hoe in dit 'drijfzand' (blz. 2) een weg te
vinden? Franx geeft ons hierbij nuttige
aanwijzingen. Hij signaleert allereerst dat
de taak van de Hoge Raad op het gebied
van de rechtsontwikkeling in art. lOla
RO thans een wettelijke basis heeft gekre-
gen (zij het a contrario, zou ik daarbij wil-
len opmerken). Vervolgens onderscheidt
hij twee typen van arresten waarin de
Hoge Raad 'voorgaat . Meestal gaat de
Hoge Raad 'door op de eerder ingesla-
gen weg. Ik teken daarbij aan dat de
Hoge Raad soms van de gelegenheid ge-
bruik maakt om eerder verkeerd begre-
pen (in de ogen van de Hoge Raad) dan
wel onduidelijk geformuleerde (in de ogen
van de lezer) arresten nader te preciseren
(bij voorbeeld HR 24 december 1993,
RVDW 1994, 11 inzake Anja Kellenaers).
De tweede categorie is die waarin de Hoge
Raad 'om'gaat. De auteur signaleert liefst
23 arresten waarin dit geschiedt. Het om-
gaan gebeurt steeds explicieter, wat als na-
deel heeft dat de Hoge Raad zich aldus
kwetsbaarder maakt.
Daarenboven acht Franx het vertrouwen
in de uitspraken van de Hoge Raad in
het geding. Hij verwijst hiervoor naar de
jurisprudentie inzake de omgangsregeling
met de biologische vader (NJ 1986, 3/6;
zie blz. 4) en over het uitwegvergunnin-
genstelsel (NJ 1986, 3; zie blz. 5). Alleen
de malicieus ingestelde lezer zal nu na-
gaan of dit wellicht zaken waren waarin
Franx als advocaat-generaal in het onge-
lijk werd gesteld.
De schrijver gaat voorts in op het over-
gangsrecht in geval van omgaan (blz. 6),
prospective overruling (bh. 7) en cassatie
in het belang der wet (ibidem). In een af-
zonderlijk hoofdstuk spitst hij zijn be-
toog toe op enige ipr-arresten. Hij besluit
met een analyse van de argumenten die
de Hoge Raad bezigt bij het omgaan.
Dat is in de eerste plaats kritiek in de lite-
ratuur - wat verheugend is voor die
schrijvers die zich na de boutade van
Schoordijk al meenden dat hun taak be-
perkt was tot het uitleggen van de recht-
spraak van de Hoge Raad. Voorts noemt
Franx de 'latere rechtsontwikkeling' en
de 'huidige maatschappelijke opvattin-
gen' als argumenten. Daarentegen wordt
het gezag van de wetsgeschiedenis wel af-
gewezen en is het vertrouwen in de oude
HR-jurisprudentie soms een wankele ba-
sis. Ten slotte wordt soms de bewaking
van de rechtseenheid genoemd, terwijl er
ook nog arresten zijn waarin geen enkel
argument voor het 'omgaan' wordt gege-

Het lijkt bijna onmogelijk, maar dit alles
is te lezen in dertien bladzijden tekst.
Heel compacte lectuur dus, maar zoals de
schrijver ook besluit: 'De moraal van dat
alles is dat de rechtsvinding een boeiende
aangelegenheid blijft!' (blz. 13).

30

O

97



N TBR 1995/4

•3™* (J.K. Franx, De Hoge Raad: voorgaan,
doorgaan of omgaan, Studiekring 'Prof.

"PO Mr. J. Offerhaus' nieuwe reeks nr l, Klu-
wer, Deventer 1994, ISBN 90 268 2543
9, 16 blz.).

4. Nieuwe Assers voor bijzondere overeen-
komsten

Eind vorig jaar is de Asser-serie verrijkt
met twee nieuwe edities. Omdat beide
delen in dit blad hopelijk uitvoerig be-
sproken zullen worden, volsta ik met een
signalering.

In de eerste plaats verscheen van deel 5-1
over koop en ruil een vijfde editie, ver-
zorgd door de Leidse hoogleraar Jac. Hij-
ma. De vorige druk van dit deel, van de
hand van G.H.A. Schut, verscheen in
1981. In de tussentijd is er heel wat ver-
anderd: Boek 7 titel l trad in werking,
de Haagse koopverdragen werden vervan-
gen door het Weens Koopverdrag, maar
ook en vooral werd het nieuwe vermo-
gensrecht van kracht. Evenals zijn voor-
ganger volstaat Hijma niet met het geven
van commentaar op de specifieke koopre-
gels; hij betrekt er steeds de relevante re-
gels van het algemeen deel bij: 'Een boek
over koop dat zich tot titel 7.1 zou beper-
ken, zou een nauwelijks bruikbaar 'boek
zonder voeten' zijn'. Hoewel het begrijpe-
lijk is dat Hijma het werk van Schut niet
op zo'n wezenlijk punt heeft willen aan-
tasten, kan men zich afvragen of er naast
het elders in de Asser-serie behandelde al-
gemeen deel van het verbintenissenrecht
behoefte is aan een deels overlappende be-
spreking bij gelegenheid van de koop.

Over de bespreking zelf overigens niets
dan lof. Vooral op het punt dat in deze
Kroniek een accent zou krijgen, de rechts-
vergelijking, scoort Hijma hoog. Hij is
erin geslaagd om in vergelijking met de
vorige druk veel nieuwe gegevens te ver-
werken. Wat bij een volgende druk te
wensen ware, is dat hij met de gevonden
bronnen nog wat meer doet. Enige voor-
beelden om aan te geven wat ik hiermee
bedoel. Moet bij het stellen van sancties
bij niet-nakoming in navolging van het
Engelse recht onderscheid worden ge-
maakt tussen schadevergoeding en ont-
binding? Heeft een in de overeenkomst
uitgedrukte termijn in beginsel ingebre-
kestellende kracht, zoals dat in een aantal
landen het geval is? Is de koper van een
ondeugdelijke auto bij het terugbrengen
daarvan een vergoeding verschuldigd
voor het gebruik (nr 400)? Het zou inte-
ressant zijn om bij dit soort vragen het
antwoord van buitenlandse stelsels te we-

Van deel 5-III over opdracht, arbeids-
overeenkomst en aanneming van werk
verscheen een zevende druk, verzorgd

door de Nijmeegse hoogleraren S.C.J.J.
Kortmann en L.J.M, de Leede (arbeids-
overeenkomst) alsmede door H.O. Thun-
nissen, in leven oud-president van het
College van beroep voor het bedrijfsleven
(aanneming van werk). Kortmann heeft
hier de plaats ingenomen van Coehorst.
Ook dit deel blinkt uit in rechtsvergelij-
kende notities, althans waar het de op-
dracht en de aanneming van werk be-
treft. Vooral Thunnissen heeft zich hier-
in uitgeleefd: het Oberlandesgericht Düs-
seldorf wordt vaker geciteerd dan Hof
Leeuwarden. Het arbeidsrecht is altijd
nog wat nationaal bepaald. Opmerking
verdient nog dat in aansluiting op de (in-
dividuele) arbeidsovereenkomst ook het
collectief arbeidsrecht, met inbegrip van
het stakingsrecht, wordt besproken.

Volledigheidshalve noem ik nog de nieu-
we editie van Van Dunnes Verbintenis-
senrecht, die elders in dit nummer wordt
besproken.

(C. Asser's Handleiding tot de beoefening
van bet Nederlands burgerlijk recht, 5 Bij-
zondere overeenkomsten, I Koop en ruil,
vijfde druk door Jac. Hijma, W.EJ.
Tjeenk Willink, Zwolle 1994, ISBN 90
271 3600 9, 549 blz.; III Overeenkomst
van opdracht, arbeidsovereenkomst, aan-
neming van werk, zevende druk door
S.C.J.J. Kortmann, L.J.M, de Leede en
H.O. Thunnissen, W.EJ. Tjeenk Wil-
link, Zwolle 1994, ISBN 90 271 3862 l,
647 blz.).

5. Een nieuwe Larenz

Voor de ontwikkeling van het burgerlijk
recht blijft van het grootste belang wat in
Duitsland geschiedt. Om kennis te nemen
van het Duitse recht kan men zich base-
ren op de grote 'Kommentare' zoals die
van Erman, Soergel en vooral Staudin-
ger, alsmede het Kommentar der Reichs-
gerichtsräte en het Münchener Kommentar.
Meer het karakter van een leerboek heb-
ben de monografieën van Brox, Emme-
rich, Esser/Weyers, Fikentscher, Larenz,
Medicus, Müller en Schlechtriem. Onder
de leerboeken heeft het Schuldrecht van
Larenz in Duitsland een grote reputatie
verworven. Het is daarom goed dat zo
kort na de dood van Larenz een nieuwe
editie van deel II van zijn 'Besonderer
Teil' is uitgekomen. Het is verzorgd door
prof. C.W. Canaris, net als Larenz ver-
bonden aan de Universiteit van Mün-
chen.

Zoals wordt toegelicht in het 'Vorwort',
beoogt deze nieuwe editie aan de ene
kant het sterke punt van de oorspronkelij-
ke editie van Larenz te behouden: een
integraal overzicht van het verbintenissen-
recht. Aan de andere kant heeft de bewer-
ker ernaar gestreefd om meer aandacht te

schenken aan de jurisprudentie van het
Bundesgerichtshöfen om vaker het debat
aan te gaan dan zijn voorganger deed.

Het boek telt zes delen, uitgesplitst over
29 paragrafen. In een eerste hoofdstuk
komen de 'Stabilisierung' en 'Mobilisie-
rung' van vorderingen aan de orde. Het
tweede hoofdstuk ziet op overeenkom-
sten die geen specifieke wettelijke rege-
ling hebben gekregen, zoals garantie,
factoring en leasing. Vervolgens gaat de
schrijver in op ongerechtvaardigde verrij-
king en onrechtmatige daad. Het boek
wordt besloten met hoofdstukken over ri-
sico-aansprakelijkheid en verbodsacties.

Een eerste kennismaking met deze nieuwe
editie leert dat de auteur er voortreffelijk
in is geslaagd om nieuwe ontwikkelingen
in de Duitse rechtspraak en literatuur te
verwerken. Als ik toch een kritische op-
merking moet maken, is het deze dat de
auteur niet is toegekomen aan enige
rechtsvergelijkende beschouwingen (een
enkele verwijzing naar Oostenrijke schrij-
vers als Bydlinski en Koziol uitgezon-
derd). Zelfs bij de behandeling van de
Europese richtlijn inzake produktenaan-
sprakelijkheid noemt hij uitsluitend
Duitstalige bronnen. De enige schulduit-
sluitingsgrond is dat een land als Duits-
land aan rechtsvergelijking wellicht ook
minder behoefte heeft, immers de eigen
rechtspraak en literatuur zijn reeds zo'n
overvloedige bron. In deze overvloed is
de nieuwe Larenz een goede gids.

(Karl Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts,
Band II, Halbband 2, Besonderer Teil,
dertiende druk door Claus-Wilhelm Ca-
naris, Beck, München 1994, ISBN 3 406
314848, 734 blz.)

6. En twee nieuwe Ghestins

Met de invoering van het nieuwe BW
lijkt de rol van familie-oudste voor wat
betreft het Nederlandse vermogensrecht
van Frankrijk op Duitsland te zijn over-
gegaan. Dat betekent dat we de Franse
rechtsleer en rechtspraak tegenwoordig
met een ander oog zullen bekijken: niet
vanuit het perspectief van gedeelde voor-
ouders, maar uit dat van de neef van wie
nog wat valt op te steken of de beïnvloe-
der van ontwikkelingen in het Europese
privaatrecht. Vanuit dit perspectief is het
Traité de droit civil onder redactie van

Jacques Ghestin een plezierige gids in het
Franse burgerlijk recht. In deze serie ver-
schenen tot op heden een algemeen deel
(vierde druk 1994 door J. Ghestin, G.
Goubeaux en M. Fabre-Magnan) en
handboeken over personen- (1989, door
G. Goubeaux) en familierecht (deel I,
tweede druk 1993 door J. Hauser en D.
Huet-Weilier), contractenrecht (totstand-
koming, derde druk 1993 door J. Ghes-
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tin; gevolgen, tweede druk 1994 door J.
Ghestin, Ch. Jamin en M. Billiau; teniet-
gaan, nog te verschijnen) en onrechtmati-
ge daad (door G. Viney, 1988).

In 1994 verschenen in deze serie nieuwe
edities van twee delen. Van de Introduc-
tion générale verscheen een nieuwe vierde
druk, waaraan nu ook medewerking
wordt verleend door M. Fabre-Magnan,
die al de aandacht op zich had gevestigd
met haar belangwekkende, rechtsecono-
misch georiënteerde proefschrift over de
'obligation d'information'. In een eerste
deel getiteld 'Le droit et les droits' wordt
ingegaan op het begrip van het objectieve
recht en de subjectieve rechten. Deel
twee gaat over de rechtsbronnen, wet,
rechtspraak, gewoonte en doctrine; deel
drie over de rechtshandhaving.

In hetzelfde jaar kwam ook deel twee van
het nieuwe drieluik over Frans contrac-
tenrecht uit. Dit deel bestaat uit hoofd-
stukken of delen van hoofdstukken over
uitleg, de kwalificatie van bijzondere
overeenkomsten, duurovereenkomsten,
imprévision, de pauliana, schijnhandelin-
gen, registergoederen, volmacht, het in-
staan voor derden, derdenbeding, cessie
en action directe.

Beide delen zijn bijzonder de moeite van
het lezen waard. Wat mij bij lezing van
het deel over de imprévision weer opvalt,
is dat ingrijpen in de contractsinhoud
nog altijd niet wordt geaccepteerd door
de Cour de cassation, dit in tegenstelling
tot de leer van de Conseil d'Etat (blz. 314-
365).

Wat zo aardig is in de serie van Ghestin,
is dat hij en zijn équipe oog hebben voor
buitenlandse invloeden op de rechtsont-
wikkeling in het algemeen of op het Fran-
se recht in het bijzonder. Zo wordt in de
Introduction générale uitvoerig ingegaan
op de ontwikkeling van de leer van het
subjectief recht in het Duitsland van de
vorige eeuw. Ook in 'Les effets du con-
trat' wordt regelmatig naar Duits recht
verwezen, veelal via rechtsvergelijkende
dissertaties als die van D.M. Philippe,
Changement de circonstances et bouleverse-
ment de l'économie contractuelle (Brussel
1986) en A. Rieg, Le rôle de la volonté
dans l'acte juridique en droit civil français
et allemand (Straatsburg 1961) en rechts-
vergelijkende publikaties van Rodière en
Talion. Ook het nieuwe Nederlandse ver-
mogensrecht komt aan de orde, bij het
pleidooi van de auteurs voor het aanvaar-
den, naar het voorbeeld van Duitse, Egyp-
tische, Griekse, Italiaanse, Nederlandse,
Portugese en Zwitserse (maar tegen de
Belgische en Engelse) jurisprudentie van
de imprévision. En voor de geschiedenis
van de pauliana verwijzen de auteurs naar
de dissertatie van Ankum 'avec un impor-

tant resumé en langue française' (blz.
503). Zo ziet men dat die Franse samen-
vatting in het proefschrift toch loont.

( Traité de droit civil, sous la direction de
Jacques Ghestin, Introduction générale,
vierde druk door Jacques Ghestin en Gil-
les Goubeaux met medewerking van Mu-
riel Fabre-Magnan, Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence E.J.A., Paris
1994, ISBN 2 275 00512 9, 891 blz.; Les
effets du contrat, tweede druk door
Jacques Ghestin met medewerking van
Christophe Jamin en Marc Billiau, Librai-
rie Générale de Droit et de Jurisprudence
E.J.A., Paris 1994, ISBN 2 275 00384 3,
915 blz.).

7. Een Belgische visie op het nieuwe BW

De Belgen hebben zich steeds zeer belang-
stellend getoond in het Nederlandse
(nieuw) Burgerlijk Wetboek. Wie herin-
nert zich niet het congres 'Het Nieuw
BW in vergelijkend perspectief, waar mi-
nister Hirsch Ballin op een suggestie van
M. Storme al brood zag in de export naar
het zuiden. De belangstelling wordt voor-
al bevorderd door bijdragen in de eigen
Belgische tijdschriften. Het Tijdschrift
voor Privaatrecht besteedt bij voortdu-
ring aandacht aan de Noordnederlandse
hercodificatie. Thans doet ook het
Rechtskundig Weekblad dat, met een in-
teressante bijdrage van W. de Bondt, bij
de lezers van NTBR ook bekend als chroni-
queur van het Belgische privaatrecht.

In zijn overzicht gaat de auteur in op de
integratie van handels- en burgerlijk
recht, het 'geleerde' wetboek, de ruimte
voor de rechterlijke rechtsvinding en de
sociale dimensie. Ten slotre is er aan-
dacht voor de receptie in landen van de
voormalige Sowjet-Unie, Hongarije en
Albanië.

(Walter de Bondt, Het nieuwe Nederland-
se Burgerlijk Wetboek — Verleden, heden,
toekomst, Rechtskundig Weekblad
1994/1995, blz. 761-773).

E.H. Hondius

RECENSIES

Jeroen M.J. Chorus, Privaatrecht voor
rovers en moordenaars. Historisch-kriti-
sche kanttekeningen bij artikel 6:211 BW
Afscheidscollege als hoogleraar in de histori-
sche ontwikkeling van het recht aan de
Rijksuniversiteit Leiden, gehouden op dins-
dag 2 november 1993, uitgave van de huis-
drukkerij van de RUL, 23 blz. (niet meer
voorradig; voor een bewerkte versie zie BW-
krant jaarboek 1994)

'De geschiedenis van het privaatrecht
brengt ons in aanraking met andere tij-
den, andere zeden, andere landen en an-
dere wijzen - en al dat andere is van het
grootste belang voor het begrijpen van
onze eigen tijd, onze zeden, ons land en
onze rechtsgeleerde wijs' (blz. 1/73). Van
dit inzicht wilde J.M.J. Chorus zijn stu-
denten nog één maal doordringen, toen
hij op 2 november 1993 zijn afscheidscol-
lege gaf als hoogleraar in de historische
ontwikkeling van het recht aan de Rijks-
universiteit te Leiden. Het college is in
de zomer van 1994 door diezelfde univer-
siteit uitgegeven en het ligt tevens ten
grondslag aan Chorus' bijdrage aan het
BW-krant jaarboek 1994 (blz. 73 e.V.; de
beide teksten zijn vrijwel identiek; ik ver-
wijs naar de respectieve paginanummers).
Ter illustratie van zijn inleidende woor-
den snijdt Chorus drie nauw verwante
onderwerpen aan: het maatschapscon-
tract met een ongeoorloofde inhoud, de
actie tot nakoming van een dergelijk con-
tract en de vordering tot restitutie van on-
zedelijke betalingen. Zoals de ondertitel
van het college al doet vermoeden, be-
steedt Chorus de meeste aandacht aan de
problematiek die thans wordt geregeld
door art. 6:211 BW, te weten de vraag of
hetgeen uit hoofde van een nietige over-
eenkomst is gepresteerd, kan worden te-
ruggevorderd als onverschuldigd betaald.
Ook in deze recensie zullen Chorus' 'his-
torisch-kritische kanttekeningen' bij art.
211 centraal staan. Met betrekking tot de
eerste twee onderwerpen zal ik mij beper-
ken tot een korte weergave van het be-
toog.
Art. 1656 van het oude Burgerlijk Wet-
boek stelde aan de maatschap het vereiste
van een 'geoorloofd onderwerp'. Als voor-
beeld van een maatschap met een onge-
oorloofd onderwerp voert Chorus Piefen
Paf op, die met elkaar een roversbende
overeenkomen. Het vereiste van een ge-
oorloofd onderwerp laat zich via de Code
civil, dat in art. 1833 in het kader van de
regeling van de société van een 'objet licite'
spreekt, en Pothiers Traité du contrat de
société (1765), uiteindelijk terugvoeren
op een aantal Digestenteksten. Daaruit
blijkt dat reeds volgens Gaius en andere
klassieke Romeinse juristen een societas
een honesta et licita res diende te hebben
(blz. 3-5/73-75). Bij de inwerkingtreding
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