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1. Inleiding

Het privaatrechtelijk jaar 1991 stond - wederom - in het teken van twee
gebeurtenissen: de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek en de
voortschrijdende internationalisering van het privaatrecht. Veruit de meeste
aandacht ging uit naar het eerstgenoemde feit.

Op l januari 1992 traden de boeken 3, S en 6 en enige titels van boek 7
van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in werking. Hiermee is de herziening
van het Burgerlijk Wetboek - eindelijk - tot een einde gebracht. Niet
helemaal, want er wacht nog enig wetgevend werk. Daar staat tegenover
dat de invoering zich niet tot genoemde boeken heeft beperkt. Ook andere
wetten zijn gewijzigd, zonder dat dit steeds door de herziening van het
BW geboden was. Voorafgaand aan l januari 1992 was in het verslagjaar,
vrijwel onopgemerkt, boek 8 NBW reeds per l april 1991 in werking
getreden.

De herkodifikatie heeft heel wat teweeg gebracht. De belangstelling voor
het burgerlijk recht is er ongetwijfeld door gevoed. Veel advokaten,
bedrijfsjuristen, notarissen en rechters zijn ervoor terug naar de
schoolbanken gegaan. Een tijdschrift - het vroegere Kwartaalbericht Nieuw
BW, thans: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht - dankt er zelfs
zijn bestaan aan.

De inwerkingtreding van het NBW is met veel luister gevierd. In
Groningen, Den Haag en Nijmegen vonden symposia plaats. Er was een
feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal. Een muziekstuk was speciaal voor
deze gelegenheid gecomponeerd; een postzegel is uitgegeven. Er is ook van
alles aan gedaan om de burger te laten meedelen in de feestvreugde. Er
was een Week van het Recht, advokaat en notaris hielden open huis, op de
rechtbank werden rollenspelen opgevoerd, Teleac verzorgde een kursus.

Uiteraard kreeg de inwerkingtreding van de boeken 3, S en 6 en een
viertal titels van boek 7 NBW - alsmede van het nieuwe exekutie- en
beslagrecht en enige andere onderdelen van het privaatrecht - in de
vakpers de nodige aandacht. Alle privaatrechtelijke periodieken alsook de
meeste algemene juridische tijdschriften kwamen met een themanummer,
waarin de overgang van oud naar nieuw centraal staat.

In het navolgende zullen eerst de NBW-feestnummers van de
vaktijdschriften de revue passeren (nr 2), vervolgens wordt aandacht
besteed aan de symposia bij gelegenheid van de invoering (nr 3), aan het

l De navolgende tekst is voor een deel ontleend aan eerder verschenen
Kronieken in Kwartaalbericht Nieuw BW en NTBR.
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rechtsvergelijkend perspektief waarin het NBW werd geplaatst (nr 4) en
aan andere publikaties naar aanleiding van de invoering (nr 5). In nr 6
wordt kort ingegaan op het overgangsrecht en in nr 7 op de kosten van
invoering. De internationalisering is in deze kroniek in nr 8 wat karig
bedeeld, maar aan feestbundels (nr 9) en oraties (nr 10) was er in 1991
geen gebrek.

2. De invoering van het NBW in de vaktijdschriften

Het eerste vakblad dat met een NJB-special uitkwam was Ars Aequi. Het
begon niet veelbelovend: 'Lang gewacht en stil gezwegen, nu hebben we
het dan toch gekregen', de openingszinnen van het Voorwoord deden
vermoeden dat de redaktie 5 december had uitgerekend als geboortedatum
van dit themanummer. Ook de openingszin van het levensbericht van
Meijers door Th. Veen wekte geen hoge verwachtingen: 'Als de Tweede
Wereldoorlog niet was uitgebroken, was de reputatie van Eduard Maurits
Meijers onder de studenten van nu wellicht nog kleiner geweest dan die
van (...) Diephuis (...), Opzoomer (...) en (...) Land (...) een kleine veertig
jaar na hun dood'. Toch was dit niet de opmaat tot een kinderkruistocht.
In tegendeel: het is een waardevol artikel dat onder meer inzicht geeft in
de vraag waarom Meijers niet aan zijn alma mater, de Universiteit van
Amsterdam, werd benoemd.

Voor de student-lezers interessant zijn de twee bijdragen over het NBW
zelf, één van E. Florijn over de externe geschiedenis en één van oud-
regeringskommissaris W. Snijders over de inhoud van het nieuwe
vermogensrecht. Het thema-nummer wordt afgesloten met een aantal
gelegenheidsgedichten, een interview met A.S. Hartkamp en een overzicht
van de stand van zaken met de invoering door M. Reinsma.

Het Advocatenblad heeft het in het luchtige genre gezocht. Een van de
schrijvers verwondert zich over het verzoek van de redaktie dat 'diepte of
geleerdheid niet gewenst was, al reserveerde ze voor iets met zo weinig
inhoud toch opmerkelijk veel plaatsruimte' (B.C. de Die, p. 653). Enkele
citaten: 'zorgvuldige raadpleging van de Parlementaire Geschiedenis is
absoluut noodzakelijk' (H. Stein, p. 659); 'het huis waarin wij ons hele
leven gewoond hebben komt onder de slopershamer. Het moet plaats maken
voor nieuwbouw, afkomstig van een groep architekten en bouwmeesters die
na een halve eeuw prutsen een prijsvraag met één inzender gewonnen
hebben' (J.M. van Dunne, p. 661); 'Dat alles en nog wat onder invloed
staat van de redelijkheid en billijkheid wordt zo'n 87 keer vermeld - en
nog wel in drie lagen - en ieder woord dat de Hoge Raad het laatste
decennium heeft gesproken is wet geworden, alsof er geen NJ is waarin de
zaken kunnen worden nageslagen' (H. van Son, p. 872) en 'Het is voor ons
echt moeilijk' (L. Schuman, p. 674).

De meest lezenswaardige bijdragen over het nieuwe vermogensrecht zijn te
vinden in het thema-nummer van het Nederlands Juristenblad, in het
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bijzonder in de twee bijdragen van E.O.H.P. Florijn (die ook voor Ars
Aequi schreef). In een eerste artikel (p. 8-25) gaat de schrijver nog eens
terug naar de achtergrond van de kodifikatie-opdracht aan Meijers.
Daarmee is deze episode nu eindelijk geheel in perspektief geplaatst.
Florijns tweede bijdrage (p. 32-47) is gewijd aan het NBW en de politiek.
Interessant is de rol die minister Donker heeft gespeeld. Beide artikelen
zijn boeiend geschreven, met gebruikmaking van de interview-techniek die
het duo Bruinsma/Huls voor het NJB heeft ontwikkeld.

In kortere bijdragen ziet Van der Grinten (p. 26-27) het maatschappelijk
belang van het NBW vooral hierin dat het tot studie noopt ook van
gevestigde juristen; N.J.H. Huls (p. 31) schrijft het sukses van de
herkodifikatie ondanks alle bezwaren toe aan het 'autopoietisch' karakter
van het recht, dat zich weet aan te passen aan de omgeving maar
voortdurend uit is op overleving; J.M. Polak (p. 28-30) beschrijft het
wetgevingsproces vanuit het gezichtspunt van de wetgever; H.C.F.
Schoordijk (p. 50-52) getuigt van zijn bekering tot het NBW. Dat er ook in
België een roep naar een herkodifikatie is geweest, kunnen we lezen in de
bijdrage van M. Storme (p. 48-49). Aardig zijn in dit thema-nummer de
talrijke foto-illustraties.

Ook NTBR besteedde de nodige aandacht aan de invoering. J.H.A. Lokin
opent d rij met een opstel getiteld 'Waarin ook een klein volk groot kan
zijn'. In deze bijdrage besteedt hij aandacht aan twee kenmerken van het
NBW: het nationale en het professorale karakter. Hij vergelijkt het NBW
op dit punt met de drie eerdere kodifikaties van burgerlijk recht die ons
land heeft gekend. Nu reeds staat volgens schrijver vast dat de
totstandkoming van het nieuwste wetboek een interessant Studieobjekt is
voor toekomstige rechtshistorici.

In enige redaktionelen in RM Themis heeft G.H.A. Schut het indertijd
opgenomen voor 'de vrijheid van de exegeet' (RM Themis 1987, biz. 265)
ten opzichte van met name de Parlementaire geschiedenis van het NBW.
P.C. Kop is in de tweede bijdrage van NTBR 1992/1 voorzichtiger: laat de
rechter zich met bezonnen terughoudendheid opstellen, is zijn aanbeveling.
Dat is echter heel iets anders dan legisme, zoals het etiket heet dat met
terugwerkende kracht op enige verschijnselen van de vorige eeuw is
aangebracht.

W. Mincke is de eerste van vier Limburgse auteurs die aan het
f eestnummer van NTBR hun medewerking hebben verleend, daarmede
benadrukkend dat de Maasprovincie bij deze kodifikatie met de rest van
Nederland in de pas loopt. Vanuit Duits - en wellicht Europees-
perspektief is het nieuwe wetboek van niet te onderschatten betekenis.

Eén van de argumenten die Schut in zijn bovenaangehaalde redaktioneel
hanteert is dat het parlement wel de tekst, maar niet de toelichting van
een regeringsvoorstel aanvaardt. In zijn bijdrage plaatst R. de Winter zelfs
vraagtekens bij de aanvaarding van de tekst. Zijn betoog mondt uit in de
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prikkelende stelling dat rechters die de demokratie een warm hart
toedragen, zich niet op de wetsgeschiedenis beroepen.

In de vorige eeuw werd op kollege vaak vooral aandacht besteed aan de
taalkundige aspekten van het burgerlijk wetboek. Als dat thans opnieuw
zou gebeuren, zou er heel wat op kollege te bespreken zijn. Dat blijkt uit
de bijdrage van J. Renkema, die veel op de tekst heeft aan te merken.

In zijn eerder genoemde opstel signaleert De Winter de gedachte dat
wetgeving een produkt is. We vinden deze gedachte terug in de bijdrage
van G.R. de Groot, die het NBW zelfs wil exporteren. Om dat te bereiken,
is een vertaling noodzakelijk. Een vertaling in het Engels en Frans werd
bezorgd door P.P.C. Haanappel en E. Mackaay. Wetenschappelijk gezien
acht De Groot, ondanks enige kritiek, het werk van de twee Nederlandse
Canadezen zeer verantwoord. In een volgend opstel zetten de twee
schrijvers uiteen hoe deze verantwoorde vertaling tot stand kwam.

Ten slotte besteedt G.E. van Maanen aandacht aan de figuur van Meijers.

WPNR besteedde op de drempel van het nieuwe jaar een themanummer aan
'verdwijnend recht' - nr 6030 (1991, p. 867-915). Een van de meest
opvallende wijzigingen die het NBW heeft gebracht, is de afschaffing van
de terugwerkende kracht van een aantal rechtsfiguren. A.S. Hartkamp (p.
868-873) betoogt dat terugwerkende kracht ook niet meer kan worden
overeengekomen. A.J.M. Nuytinck (p. 873-877) acht de nieuwe
bestuursregeling in het huwelijksvermogensrecht een verbetering maar
bepleit nog verdergaande aanpassing aan het algemene vermogensrecht. L.
Timmerman (p. 877-879) stelt, anders dan wel is verdedigd, dat de
materiële kenmerken van de rechtspersoon in het gewijzigde boek 2
onverkort worden gehandhaafd. Wel is het belang ervan verminderd.
De mogelijkheid om op de grond van een ander een opstalrecht te
vestigen, brengt naar de mening van P.A. Stein (p. 880-882) mee dat ook
onder het nieuwe recht het als afgeschaft aangekondigde onderscheid
tussen bestanddeel en bijzaak zal voortleven. Jac Hijma (p. 883-887)
betreurt het terugdringen in art. 3:40 van de rubriek 'strijd met de wet'
ten gunste van goede zeden en openbare orde. A.I.M. van Mierlo (p. 887-
890) acht het vuistloze en stille pandrecht een goede remplaxant van de
fiduciaire eigendomsoverdracht; wel bepleit hij schrapping van de zijns
inziens onnodige eis van registratie. M.J.A. van Mourik (p. 890-892) heeft
het al dan niet declaratieve karakter van de boedelscheiding nog eens
overdacht.

J.B.M. Roes (p. 892-895) bespreekt de drie standaardbedingen in
hypotheekakten die per l januari zijn vervangen door een wettelijke
regeling: het beding van eigenmachtige verkoop, het beding niet-zuivering
en het assurantiebeding. R.J.J. van Acht (p. 896-899) schrijft een requiem
voor de buurweg, die naar nieuw recht slechts in beperkte mate via
erfdienstbaarheid of mandeligheid in het leven kan worden geroepen. W.
Heuff (p. 899-903) geeft een historische beschouwing over de begrippen
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voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheid. W.M. Kleijn (p. 903-905)
bespreekt een rechtsfiguur die onder het nieuwe recht zeker niet zal
verdwijnen: het kettingbeding. G.J.C. Lekkerkerker (p. 905-911) volstaat
met publikatie van een reeds eerder geschreven bijdrage aan BW-krant
jaarboek 1991. J.B.M. Vranken (p. 911-915) besteedt aandacht aan de
verborgen gebreken actie, die krachtens overgangsrecht nog vele jaren het
recht dreigt te vergallen, met name in bodemverontreinigingszaken.
Vranken geeft zes manieren aan om aan dit probleem tegemoet te komen.

Behalve Ars Aequi hebben studenten veelal een eigen fakulteitsblad. Net als
tien jaar geleden - toen onder de naam 'Trechter' - verenigden zich de
fakulteitsbladen voor het uitbrengen van een bijzonder nummer in een
Landelijk overleg juridische faculteitsbladen (LOJF). Ditmaal is het
themanummer gewijd aan het NBW. Interessant in deze bijdrage is een
interview met G.J. Wolffensperger, een van de kamerleden die zich met het
NBW hebben beziggehouden. Voorts besteden de studenten veel aandacht
aan de ontvangst van het NBW door de rechterlijke macht, de wetenschap,
de advokatuur, de bedrijfsjuristen en het notariaat (H. van Veiten, p. 39:
'De Kadasterwet is weliswaar een pietepeuterige maar voor de praktijk een
zeer bruikbare wet').

Ook andere periodieken meenden niet om het NBW heen te kunnen gaan.
Zonder aanspraak op volledigheid te kunnen of willen maken, vermeld ik
artikelen en artikelenreeksen in het Algemeen Politieblad (1992/nr. l over
de nieuwe gevonden voorwerpen-regeling), Bank- en Effectenbedrijf (een
artikelenreeks in 1991), Bedrijfs juridische Berichten (Special NBW 1992/nr.
1), Informatierecht AM f (1991/nr. 10: Auteursrecht en BW - een inleiding;
1992/nr. l over onrechtmatige publikaties naar NBW), Juridisch Up-to-date
(artikelenreeks eind 1991), de Notarisklerk, Rechtshulp (artikelenreeks eind
1991/begin 1992), Trema dat de feestredes bij de plechtige aanbieding aan
de Koningin publiceerde en Tijdschrift voor Consumentenrecht (1991, p.
324-338).

3. Symposia over het NBW

Op 11 oktober 1991 vond te Leiden een studiedag plaats, georganiseerd
door de Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak en de Stichting Studiecentrum Rechtspleging. 101 vragen die
zich na invoering kunnen voordoen werden besproken in een vijftal
werkgroepen. Het resultaat is als 101 Praktijkvragen onder redaktie van
W.M. Kleijn en J.D.A. den Tonkelaar uitgegeven bij W.E.J. Tjeenk Willink.
De vragen en antwoorden zijn gegroepeerd in een vijftal hoofdstukken:
zekerheidsrechten en beslag, gevolgen van tekortschieten in de nakoming
van een verbintenis, onrechtmatige daad en schadevergoeding, overdracht,
en gemeenschap en andere onderwerpen.

De bundel werd onder grote belangstelling op een kongres van advokaten
en rechters dat op 19 december 1991 plaats vond te Utrecht ten doop
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gehouden. In de vakpers is de bundel niet goed ontvangen - zie de
bespreking in NTBR 1992/3.

Kort tevoren had ook Nijmegen de inwerkingtreding van het nieuwe
vermogensrecht aangegrepen om bij gelegenheid van het koperen jubileum
van het Centrum voor postdoktoraal onderwijs aldaar een feestbundel uit
te geven (Zwolle 1991, 498 p.). In niet minder dan 52 opstellen wordt de
relatie tussen Onderneming en nieuw burgerlijk recht geschetst. De
beperkte ruimte van deze kroniek laat een bespreking van deze opstellen
helaas niet toe.

Onder de titel Rechtsvinding onder het NBW organiseerde de Groningse
vakgroep privaatrecht op 10 januari jl. een goed bezocht kongres. De
voordrachten van J.H.A. Lokin over 'De plaats van Meijers in de legistische
traditie', W.J. Zwalve over 'De Zwitserse les', W.H.M. Reehuis over 'De wil
van de wetgever; over het gezag van wettekst en parlementaire
geschiedenis', A.H.T. Heisterkamp over 'Schakelbepalingen en analogie in
het (N)BW' en C.J.H. Brunner over 'De billijkheid in het Nieuwe BW' zijn
inmiddels ook in boekvorm uitgegeven (Deventer 1992) .

4. Het NBW in rechtsvergelijkend perspektief

Wat denken buitenlandse juristen over het NBW? Dat was niet de enige,
maar wel de aardigste vraag die aan de orde kwam in een kongres
georganiseerd door de - bijna - gezamenlijke Nederlandse juridische
fakulteiten en het Ministerie van justitie, dat plaats vond op 22 en 23
januari in Den Haag. O. Lando, voorzitter van de European Commission on
Contract Law, bezag het nieuwe recht vanuit een Europees perspektief. U.
Drobnig (Max Planck Institut, Hamburg) juichte het onderscheid zaak/goed
toe maar zag Nederland nog niet als lid van de Duitse rechtsfamilie. D.
Talion (Paris 2) was niet erg gecharmeerd van de Nederlandse nouveauté's.
In andere bijdragen schetste E.M.H. Hirsch Ballin de waarde van de
rechtsvergelijking, zag W. Snijders het nieuwe wetboek het evenwicht
tussen rechter en wetgever hersteld, toetste S.C.J.J. Kortmann het NBW
aan beginselen van wetgevingstechniek en schetste W.J. Zwalve het
historisch perspektief van het kodifikatiestreven. De Nederlandstalige
bijdragen zullen binnenkort worden gepubliceerd in NTBR, de Engelstalige
opstellen komen uit in de nieuwe European Review of Private Law die in
1992 voor het eerst zal verschijnen. Een verslag van het kongres van de
hand van Ron Laan en Paul Schaap verscheen in Status Quo, het blad van
de juridische fakulteit van de Vrije Universiteit, maart 1992, p. 7-10.

In NTBR 1992/1 wees G.R. de Groot op de exportmogelijkheden voor het
nieuwe BW. Voorwaarde daartoe is wel dat de importeur kennis kan nemen
van het nieuwe Nederlandse recht. Om dit voor het Duitse taalgebied
mogelijk te maken, wijdde het österreichisches Institut für Rechtspolitik te
Salzburg in 1990 een symposium aan het nieuwe Nederlandse
vermogensrecht. Onder de titel 'Renaissance der Idee der Kodifikation/Das
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Neue Niederländische Bürgerliche Gesetzbuch 1992' Wenen: Böhlau Verlag,
1991) zijn de handelingen van het symposium eind vorig jaar onder
redaktie van F. Bydlinski, Th. Mayer-Maly en J.W. Pichler op de markt
gebracht. De bundel bevat de inleidingen van de vier Nederlandse
sprekers: Van Dijk, Hartkamp, Vranken en ondergetekende alsmede een
verslag van de diskussie. De laatste drie inleidingen zijn met een
voorwoord van D. Medicus eveneens opgenomen in Archiv für die
civilistische Praxis 1991, p. 377-432.

Ook in Frankrijk bestaat belangstelling voor het nieuwe Nederlandse recht.
In de bundel 'L'évolution contemporaine du droit des biens* (Parijs 1991)
besteedt A.V.M. Struycken aandacht aan het nieuwe Nederlandse
goederenrecht (p. 83-102).

5. Andere publikaties bij gelegenheid van de invoering

Iedere burger wordt geacht de wet te kennen, schrijft de minister van
justitie in zijn Voorwoord bij het boekje Een Nieuw Burgerlijk Wetboek
(Zwolle 1991) van de hand van B.C. de Die. In een voor de leek leesbare
taal beschrijft de auteur niet alleen - aspekten van - het nieuwe
vermogensrecht, maar ook het personen- en familierecht alsmede het
rechtspersonenrecht.

Een ietwat ander karakter draagt een boek met de wat plechtstatige titel
Boeken 3, 5, 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek zoals deze met ingang van
l januari 1992 in werking zijn getreden. Blijkens een advertentie bundelt
dit boek, uitgegeven door de NBW-hof leveranciers Kluwer, W.E.J. Tjeenk
Willink en Gouda Quint, alle wetteksten van het NBW alsmede 'marginalia'
van de hand van een negental auteurs. Het boek wordt aangeprezen als
'een uniek en zeer exclusief bibliofiel boek'. De exklusiviteit komt tot
uitdrukking in de prijs ad ƒ 900, - dit ondanks het feit dat het boek is
gefinancierd door het Ministerie van WVC. De Koningin kreeg op 21
januari jl het eerste exemplaar aangeboden van de minister van Justitie.
Dit geschiedde tijdens de officiële viering van de invoering in de Haagse
Ridderzaal. Bij deze gelegenheid werd eerdergenoemd muziekstuk-
gekomponeerd door in Nederland woonachtige Amerikaan Ron Ford - voor
het eerst ten gehore gebracht. Voorts waren er toespraken door de
minister van Justitie, de staatssekretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (vanwege de Kadasterwet), regeringskommissaris
W. Snijders, de broer van een van de leden van het driemanschap Drion,
de rechtshistoricus Ankum, de voorzitter van de Koninklijke Notariële
Broederschap en de Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van
Advocaten. Deze toespraken zijn gepubliceerd in Trema.

De invoering van het nieuwe vermogensrecht was voor de Nederlandse Orde
van Advocaten aanleiding - niet meer dan dat - om ook een boekje uit te
geven. In Pioniers in toga belicht een viertal advokaten, G.J. Kemper, H.
van Son, H.M. Voetelink en P.A. Wackie Eysten diverse facetten van de
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advokatuur en het vermogensrecht. Een aantal evergreens, zoals het Erdal-
arrest, de grote leugen, de Kantharos van Stevensweert, de lekkende
waterkruik, Lindenbaum/Cohen, Joke Stapper, de vliegtuigvleugel (met foto)
en de Zutphense juffrouw, passeren de revue.

Hieraan voorafgaand geeft Wackie Eysten een beeld van de advokatuur. De
auteur toont zich optimistisch over de vraag of de advokatuur voldoende
op het NBW is voorbereid. Hoe snel de geschiedenis gaat, wordt duidelijk
uit de getallen die Wackie Eysten geeft. Is het nog voorstelbaar dat er in
1960 maar vijf kantoren waren met meer dan acht advokaten (het grootste
kantoor telde er twaalf)? 'Pioniers in toga' is fraai uitgegeven bij W.E.J.
Tjeenk Willink (Zwolle 1992).

Voor de praktijk is van belang dat het nieuwe vermogensrecht thans ook
losbladig beschikbaar is. In het verslagjaar verschenen de bekende
losbladige Kluwer-bundels in nieuwe gedaante, thans onder de titels
Onrechtmatige daad, Overgangsrecht, Schadevergoeding, Verbintenissenrecht
en Vermogensrecht. De bundel Bijzondere contracten is onder de oude
naam gehandhaafd.

Ook het BW-krant Jaarboek 1991 (Arnhem 1991) onder redaktie van A.G.
Castermans, M.E. Franke, J.P. Jordaans, W.A.K. Rank en W.L. Valk is
geheel aan het nieuwe recht gewijd. Wat hebben de auteurs ons zoal te
bieden? J.E. Fesevur schrijft over art. 3:86 (het nieuwe '2014'), W.O.
Huijgen over de boedelscheiding, E.W.J.H. de Liagre Böhl over voorrecht en
bodemrecht, A.J.H. Pleysier blijft zich interesseren voor het
erfpachtsrecht. J.B. Vegter schrijft over pluraliteit en bankrekening, R.J.B.
Boonekamp over alternatieve veroorzaking, H.C. Grootveld over de
wettelijke rente, J.M. Barendrecht over algemene voorwaarden en G.J.C.
Lekkerkerker over de uitsluiting van ontbinding.

Praktisch van opzet zijn ook de kursusboekjes die naar aanleiding van de
suksesvolle Compact-kursus van Kluwer onder de titel Wegwijzer nieuw BW
in 1992 in vier delen op de markt zijn gebracht.

6. Overgangsrecht

Het grootste probleem dat het NBW momenteel voor de rechtspraktijk
meebrengt, ligt op het terrein van het overgangsrecht. Eindelijk begint
rechtsgeleerd Nederland zich echt voor dit rechtsgebied te interesseren.
Hierboven noemde ik reeds de opstellen in de De Die-bundel. In 1991
verscheen voorts een Themanummer Overgangsrecht van het WPNR (nr
6007). Dit nummer bevat bijdragen van C.J.H. Brunner over de algemene
beginselen, van B.C. de Die over Termijnen, van W.R. Meijer over het
goederenrecht en P.A. Stein over zekerheidsrechten, van H.L. van der Beek
over rechtshandeling, volmacht en overeenkomst, van C.L. de Vries
Lentsch-Kostense over boek 6 en M.J.A. van Mourik over boeken l en 2,
van H. Stein over exekutierecht en Ph.H.J.G. van Huizen over bijzondere
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wetten, ten slotte van M.W.E. Koopmann over de vervoerder. Te zamen
beogen deze opstellen de gehele stof van het overgangsrecht te bestrijken,
zoals de redaktïe in haar voorwoord aangeeft.

In NTBR 1992/2 is inmiddels ook een Kroniek van het overgangsrecht van
de hand van B. Wessels verschenen. Deze zelfde auteur deed bij Kluwer
ook een losbladige editie Overgangsrecht het licht zien.

7. Wat kost de invoering van het NBW (vervolg)

Bij wijze van wanhoopsoffensief hebben tegenstanders van invoering van
het NBW ons twee jaar geleden voorgerekend wat een en ander wel zou
gaan kosten. Eerder hebben wij stelling genomen, niet tegen de gedachte
om de kosten te berekenen, maar tegen de wijze van berekening. Deze
stelling is nader uitgewerkt in de bundel E.H. Hondius, J.J. Schippers, J.J.
Siegers (red.), Rechtseconomie, Zwolle 1991.

Thans is ook de rechterlijke macht aan het rekenen geslagen. De zg.
commissie-Van Schendel verwacht dat als gevolg van de invoering van het
NBW de komende twee jaren jaarlijks een verzwaring van 31 500 uur zal
optreden in de werklast van de rechterlijke macht en voor de gerechtelijke
ondersteuning. In formatieplaatsen uitgedrukt, gaat het om 35 plaatsen.
Voor de jaren 1994-1997 bedragen deze cijfers resp. 23 000 uur en 25
Plaatsen; voor de jaren na 1997 resp. 16 000 uur en 17 formatieplaatsen.

Een en ander valt na te rekenen aan de hand van Trema "special" 91/2. De
pijn zit vooral in afdeling 6.1.9, zij het dat dit een tijdelijke zaak is.
Struktureel van aard is de verzwaring van de rechterlijke werkzaamheden
door art. 6:258 (imprévision).

8. Internationalisering

Na alle aandacht voor het NBW kan de internationalisering het met heel
wat minder doen, om de eenvoudige reden dat het in 1991 grotendeels om
voorbereiding van de inwerkingtreding van de binnenmarkt per l januari
1993 ging. De ontwerp-richtlijn inzake aansprakelijkheid bij dienstverlening
bleef de aandacht trekken, ook nadat bekend werd dat de medische
dienstverlening en de aanneming van bouwwerken vermoedelijk in
afzonderlijke richtlijnen zouden worden gereguleerd. Voorts is ook voor
het privaatrecht het Verdrag van Maastricht van december 1991 niet
onbelangrijk. Rechtstreekse konsekwenties voor het privaatrecht heeft een
en ander echter niet.

Die konsekwenties heeft wellicht wel de interessante bijdrage van G.
Betlem, 'Een vierde type van rechtsvinding/Richtlijnconforme interpretatie
van de onrechtmatige daad', NJB 1991, p. 1363-1371.
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9. Feestbundels

1991 was niet alleen het jaar voorafgaand aan 1992, maar er was meer. De
bekende Tilburgs-Amsterdamse hoogleraar Schoordijk nam afscheid van zijn
universiteiten. Dat werd gevierd met een fraaie bundel, die opent met een
Ten geleide van J.B.M. Vranken, ook afgedrukt in NJB 1991, p. 1729-1733.
Na een lijst van publikaties volgt in alfabetische volgorde een reeks
bijdragen die één punt gemeen hebben: aan alle auteurs is gevraagd op een
bepaald terrein een toekomstvisie te geven. Een enkele auteur (Van
Mourik) heeft dat zo letterlijk opgevat, dat zijn bijdrage (over
verzorgingsaanspraken tussen gewezen echtgenoten, p. 157-169) als een
retrospektief vanuit het jaar 2026 is opgezet.

Op het gebied van het algemeen deel hebben betrekking de opstellen van
B.W.M. Nieskens-Isphording getiteld 'De toekomst van de wil en van het
vertrouwen' (p. 171-183), A.C. van Schaick besteedt aandacht aan
schenking en vriendendienst (p. 223-240) en P. van Schilfgaarde (p. 241-
247) aan de toekomst van de vertegenwoordiging.

De cessie van toekomstige vorderingen naar Belgisch en Nederlands recht
vormt het voorwerp van een korte beschouwing van E. Dirix (p. 39-43).
J.M. van Dunne (p. 45-64) verkent de grenzen van zakenrecht en
verbintenissenrecht, W. Snijders (p. 249-265) ziet het nieuwe
eigendomsrecht als een stelsel van checks and balances. A.A. van Veiten
roept Schoordijk in vrijwaring als hij konstateert dat hij te lang van stof
is geweest. Aan deze konstatering voorafgaand gaat hij in op
eigendomsvormen van de toekomst (p. 281-294) .

J. Spier is de enige die in deze bundel iets onrechtmatigs schrijft, althans
een bijdrage levert over 'Het open stelsel van de onrechtmatige daad' (p
267-279) .

P. Abas (p. 1-13) besteedt, niet geheel onvoorzienbaar, aandacht aan art.
6:258, dat hij vergelijkt met art. 1467 lid 3 Codice civile. De vergelijking
mondt uit in een voorstel tot synthese van beide bepalingen. M.A.M.C. van
den Berg (p. 15-27) blikt terug op het standaardarrest over afgebroken
onderhandelingen, HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 inzake Plas/Valburg.
J.B.M. Vranken (p. 295-307) bestrijdt de wenselijkheid om achtergestelde
lening en als derdenbeding te konstrueren.

Boek 7 NBW moet nu snel worden voltooid, zo schrijft W.C.L. van der
Grinten (p. 87-95). Dat kan zijns inziens heel spoedig door een aantal van
de huidige bijzondere overeenkomsten in het nieuwe wetboek ongeregeld te
laten en door de regeling van enkele andere overeenkomsten in de nieuwe
wetgeving integraal over te nemen.

De Schoordijk-bundel bevat voorts bijdragen op het gebied van het
belastingrecht (Ch.P.A. Geppaart, p. 65-74), EG-recht (W. van Gerven, p.
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75-86), faillissementsrecht (S.C.J.J. Kortmann, p. 119-136),
konsumentenrecht (Hartkamp, p. 97-104, Löwensteijn, p. 137-156),
procesrecht (W.A. Hoyng, p. 105-118, M.V. Polak, p. 195-202), de
rechtenstudie (Th.M. de Boer, p. 29-37), retoriek (J.H. Nieuwenhuis, p. 185-
194), vennootschapsrecht (M.J.G.C. Raaijmakers, p. 203-221) en zeerecht (B.
Wachter, p. 309-316).

Eerder in het jaar verscheen reeds bij gelegenheid van zijn
vijfentwintigjarig ambtsjubileum het Verspreid werk van prof. mr H.C.F.
Schoordijk (Deventer 1991). Dit is een 'tijdloze' publikatie van de
belangrijkste opstellen en redes van Nederlands meest produktieve civilist.
Schoordijks lijst van publikaties telt niet minder dan 270 nummers.
Daarvan zijn er 24 in deze bundel opgenomen.

Op 20 februari 1992 nam een andere coryfee afscheid van de Academie.
W.M. Kleijn gaf aan de Leidse universiteit zijn afscheidskollege. 'Quod licet
lovi' luidde indertijd de titel van zijn intreerede. Quod licet werd ook de
titel van de bundel opstellen die oud-kollega's en oud-leerlingen voor
Kleijn schreven. De bundel bevat bijdragen van M.A.M. C. van den Berg,
A.R. Bloembergen, A.M.L. Broekhuisen-Molenaar, C.J.H. Brunner, J. van
Duijvendijk-Brand, J.F.M. Giele, P. de Haan, A.S. Hartkamp, W. Heuff, W.G.
Huijgen, Jac Hijma, J.F.M. Janssen, I.S. Joppe, S.C.J.J. Kortmann, E.A.A.
Luijten, T.J. Mellema-Kranenburg, M.M. Mendel, M.J.A. van Mourik, P.
Neleman, J.H. Nieuwenhuis, M.M. Olthof, A.J.H. Pleysier, E.B. Rank-
Berenschot, A.H.M. Santen, H.C.F. Schoordijk, W.J. Slagter, W. Snijders,
A.L.M. Soons, J. Spier, T.A.W. Sterk, C.J.J.M. Stoiker, J.B. Vegter, A.A. van
Veiten, C.L. de Vries Lenstch-Kostense, R. Zwitser en uw
kroniekschrijver. De beperkte ruimte van deze kroniek laat niet toe op alle
opstellen in te gaan.

W.H. Heemskerk kreeg bij zijn overstap van Vrije Universiteit naar Hoge
Raad ook een bundel aangeboden: Vorm en wezen/Opstellen aangeboden aan
W.H. Heemskerk (Utrecht 1991). In zijn opstel over 'Garantiebewijzen'
bespreekt R.H.C. Jongeneel (blz. 113-130) de betekenis van afdeling 6.5.3
(algemene voorwaarden) en van titel 7.1 (consumentenkoop) voor
garantiebewijzen bij consumententransacties. F.H.J. Mijnssen gaat in zijn
bijdrage over 'Voorbehouden eigendom van een puinbreekinstallatie en het
NBW' (blz. 183-197) naar aanleiding van het arrest van 28 april 1989, NJ
1990, 252 (WMK), Kwartaalbericht NBW 1990, blz. 95 (O.K. Brahn) in op de
verhouding tussen de begrippen afhankelijk recht, nevenrecht en
kwalitatief recht.

G.H.A. Schut verzet zich in zijn opstel over 'Leniging van smart door geld'
(blz. 285-297) tegen eventuele toekennen van smartegeld aan echtgenoten ,
familieleden, vrienden en werkgevers. A.J.O. van Wassenaer van Catwijck
gaat in zijn bijdrage 'Bewijs en produktenaansprakelijkheid' (blz. 327-343)
in op de wetshistorische achtergrond van art. 6:185 en 6:188. Ten slotte
vraagt B. Wessels in 'Het nieuw BW en het procesrecht' (blz. 345-373)
aandacht voor de betekenis van het NBW voor de vier onderdelen van het
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burgerlijk procesrecht: het procedurerecht, het bewijsrecht, het executie-
en beslagrecht, en het arbitragerecht.

Dezelfde overstap, van academie naar Hoge Raad, deed ook J.H.
Nieuwenhuis. Aan hem is opgedragen de bundel Als een goed huisvader
(Deventer 1992). Deze bundel bevat onder andere bijdragen van A.R.
Bloembergen, A.M.L. R.J.B. Boonekamp, Broekhuijsen-Molenaar, A.G.
Castermans, R.A.V. van Haersolte, A.M. Hol, Jac Hijma, W.M. Kleijn, G.H.
Lankhorst, M.A. Loth, W.A.K. Rank, W.L. Valk en F.J. de Vries.

Feestbundels zijn niet langer voorbehouden aan scheidende of verjarende
hoogleraren, ook advokaten hebben daar recht op, of niet soms? Zeker in
Utrecht kan op dit punt van een beginnende traditie worden gesproken. Na
de bundel Meesterlijke taal, uitgegeven door de Jonge Balie Utrecht en de
Keulen-bundel ligt thans het boek Met grond verbonden/Opstellen
aangeboden aan mr J.P. Wijn en mr J.J. Stael (Deventer 1991) voor. Het
thema van dit boek is het agrarisch recht.

In verschillende bijdragen komt ook het NBW aan de orde. Het meest
duidelijk is dit het geval in het opstel van G.M.F. Snijders getiteld 'Enkele
gedachten over landbouwarbitrage, burgerlijke rechter en de instelling van
een scheidsgerecht voor de landbouw' (blz. 131-146). De schrijver neemt
hierin stelling tegen sommige opmerkingen in mijn noot onder HR 23 maart
1990, NJ 1991, 214, Kwartaalbericht Nieuw BW 1990, blz. 131. Ook NJ-
annotator Snijders keert zich tegen de Kwartaalbericht-noot.

Een belangrijke figuur op de achtergrond bij de totstandkoming van het
NBW is B.C. de Die, die in het verslagjaar afscheid nam van het Ministerie
van Justitie en bij die gelegenheid een Liber Amicorum NBW/Opstellen
aangeboden aan mr drs B.C. de Die (Zwolle 1991) kreeg aangeboden. Deze
bundel bevat een aantal korte bijdragen verdeeld over wetgeving algemeen,
de acht boeken van het NBW en - onderwerp waarmee de gehuldigde
gemeenlijk wordt vereenzelvigd - het overgangsrecht. Vooral de volgende
opstellen zijn het signaleren waard. Moet na het vermogensrecht het
personen- en familierecht opnieuw op de helling? Neen, is het antwoord
van S.F.M. Wortmann (blz. 13-17). Dat hoeft niet, want een rekonstruktie
van boek l is volgens schrijfster reeds in volle gang. Moet onze
burgerlijke wetgeving heel in het algemeen eens in de 10 of 20 jaren aan
een revisie worden onderworpen, zoals De Die onlangs heeft gesuggereerd
(AA 1990, blz. 956)? Het wordt bestreden door W.C.L. van der Grinten (blz.
21-26), wiens 'wens zou zijn dat de nieuwe wetgeving decennia lang niet
zal worden gewijzigd en dat ons NBW een rustig bezit zal worden' (blz.
26). M. Scheltema (blz. 53-58) gaat in op de betekenis van een aantal
schakelbepalingen voor het bestuursrecht. Niet alle artikelen waarop de
schakelbepalingen 3:15, 3:59, 3:79 en 3:326 betrekking hebben, lenen zich
volgens schrijver voor overeenkomstige toepassing in het bestuursrecht.

Een belangrijke bijdrage is die van W. Snijders (blz. 59-64), die uit een
passage in de Parlementaire Geschiedenis afleidt dat in het nieuwe
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vermogensrecht een rechtshandeling slechts causaal is, voor zover dit uit
de wet of eventueel uit de aard van die rechtshandeling voortvloeit.
Schrijver relativeert echter te zelfder tijd het onderscheid tussen beide
typen rechtshandeling.

Dat het NBW de rechtsontwikkeling in de toekomst niet wil afsnijden,
komt naar voren in het opstel van R.S. Meijer (blz. 73-78) over art. 5:1. E.
Cohen Henriquez (blz. 81-86) stelt een wijziging van art. 6:228 voor. C.C.
van Dam (blz. 87-91) geeft enige praktische aanwijzingen aan erfgenamen
van een rechthebbende op smartegeld. Onder de intrigerende titel 'Wat
niet in Boek 6 staat' (blz. 99-104) geeft P. Neleman een overzicht van wat
in Boek 6 om uiteenlopende redenen vooralsnog ongeregeld bleef. J. van
Rijn van Alkemade (blz. 105-110) traceert de invloed van art. 6:2 op het
internationaal privaatrecht.

P. Clausing (blz. 113-116) wijst op het verschil in omschrijving van het
begrip levensverzekering in NBW en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf.
N.M. van der Horst (blz. 117-122) beziet de konsekwenties van de EG-
richtlijn pakketreizen voor de reisovereenkomst. W.M. Kleijn wijst op de
onduidelijkheid die art. 7:15 laat bestaan met betrekking tot de vraag of
de koper van onroerend goed het risico draagt van feiten die in de
openbare registers zijn ingeschreven. M. Reinsma (blz. 127-132) gaat in op
de nieuwe regeling van de arbeidsovereenkomst. R.A. Salomons (blz. 133-
137) wijst op de verschillen in de diverse verzekeringsbranches ten aanzien
van risikoverzwaring.

Het overgangsrecht levert een viertal bijdragen op: van A.S. Hartkamp (blz.
151-155) over de 'vangnet'-bepaling van art. 75 Overgangswet. H. Stein
(blz. 157-165) voorspelt dat het overgangsrecht niet zo ongrijpbaar zal
blijken te zijn als velen denken en voorts dat dit recht diep ingrijpt in
het rechtsleven. C.L. de Vries Lentsch-Kostense (blz. 167-173) illustreert
de betekenis van De Die voor het overgangsrecht en C.J. van Zeben (blz.
175-177) die van Hijmans van den Bergh.

10. Oraties

Een Utrechts geluid contra het NBW? Het klinkt weinig waarschijnlijk,
maar het is niet anders. Men oordele zelf over het navolgende citaat: 'Het
NBW, dat voor een andere tijd was geschreven, zit hier buiten iemands
schuld op een dood spoor - een nog weer andere en mijns inziens
dringende reden waarom zij die nog steeds zeggen dat het niet ingevoerd
behoort te worden natuurlijk volkomen gelijk hebben. Waar althans in de
professionele sfeer steeds meer aan de internationale praktijk zal moeten
worden overgelaten heeft het weinig zin om op dit late uur nog eens met
een geheel nieuw comprehensief lokaal wetboek aan te komen zeker niet in
een zo klein rechtsgebied als het onze. Het belemmert de noodzakelijke
progressie op een belangrijk moment. Ik weet natuurlijk wel dat dit
standpunt velen verwondert, maar het is niet anders'. Deze woorden
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werden op 22 mei 1991 uitgesproken door J.H. Dalhuisen in zijn Utrechtse
oratie getiteld 'Wat is vreemd recht' (Deventer 1991), blz. 11.

De rechtsvinding onder het NBW is ook het onderwerp van de Utrechtse
oratie van A.S. Hartkamp, uitgesproken op 29 januari 1992. Onder de titel
'Wetsuitleg en rechtstoepassing na de invoering van het Nieuwe Burgerlijk
Wetboek' is deze bij Kluwer in druk verschenen.

Ik vermeld ten slotte de Utrechtse intreerede van J.W. Heyman over
'Interdisciplinaire samenwerking: een notarieel dilemma', de Nijmeegse
oratie van J.M.A. Berkvens, 'Congestie op data-highways', de Limburgse
inaugurele rede van G.J. Rijken over 'Het consumentenrecht in de jaren
negentig' (Deventer 1991), de afscheidsrede van R. van Delden,
'Handelsrecht, een partijtje ongeregeld?', de beide afscheidsredes van
Schoordijk - in Amsterdam over trustrecht en in Tilburg over
rechtsverwerking (beide Deventer 1991) - en de afscheidsrede van W.M.
Kleijn over 'Koop van onroerend goed en efficiënte
consumentenbescherming' (Arnhem 1992).


