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Dieser Befund hat auch Auswirkungen auf den zwischenstaatlichen Kreditverkehr. Kreditinstitute, die aus einem
Mitgliedstaat ohne Publizität kommen, werden sich in einem Mitgliedstaat mit Publizität in ihrer Geschäftstätigkeit
behindert sehen und Kreditinstitute in einem Mitgliedstaat
mit Publizität sehen sich Wettbewerbsbeschränkungen ausgesetzt, die Kreditgeber in einem Mitgliedstaat ohne Publizität
nicht kennen. Aus diesen Gründen ergibt sich für die Sicherungstreuhand ein dringendes Bedürfnis nach Rechtsharmonisierung im Bereich der Publizität. Diesem Bedürfnis kann
angesichts des eindeutig festgelegten Erfordernisses der Publizität in Art. 2070 Code civil einerseits und aufgrund der gesetzlich in den Niederlanden (Art. 3: 237 und 239 holl. ZGB)
vorgesehenen Pfandrechte ohne Publizität sowie der deutschen publizitätslosen Sicherungstreuhand andrerseits nicht
durch gemeinschaftskonforme Auslegung Rechnung getragen werden. Auch können Publizitätsvorschriften bei den Sicherungsrechten nicht als Maßnahme gleicher Wirkung im
Sinne von Art. 30 EWGV und als Handels- und Dienstleistungs- hemmnisse wegen Verstoß gegen die Grundfreiheiten
des EWG-Vertrags für unwirksam erklärt werden, da die Publizität durch zwingende Erfordernisse der Lauterkeit des
Handelsverkehrs gerechtfertigt werden kann.73
Die Harmonisierung auf dem Gebiet der Publizität der Sicherungsrechte sollte deshalb durch Maßnahmen des Rats
nach Art. \00a EWGV geschaffen werden, wobei sich am ehesten die Richtlinie anbietet. Ob ein System mit oder ohne Publizität gewählt wird, sollte unter sorgfältiger Abwägung der
Vor- und Nachteile entschieden werden. Dabei spricht für
ein System mit Publizität sicher der Schutz des Geschäftsverkehrs. Andererseits sollte jedoch bedacht werden, daß den
ungesicherten Gläubigern auch in einem System mit Publizität nur ein beschränkter Schutz zuteil werden kann, da die
Zahl der Gläubiger, die miteinander konkurrieren, nicht bekannt ist und jeder ungesicherte Gläubiger damit rechnen
muß, daß ein anderer Gläubiger ihm bei der Vollstreckung
zuvorkommt und er leer ausgeht. Auch kann er an Hand des
Besitzes nicht feststellen, ob die Sache wirklich dem Schuldner gehört oder z.B. nur gemietet oder geleast ist. Dem stehen die genannten Vorteile eines Systems ohne Publizität
gegenüber, die insbesondere auch zu einer Erleichterung und
Ausdehnung der Kreditgewährung führen. Dies ist grundsätzlich auch volkswirtschaftlich erwünscht. Insgesamt wird
es angesichts der unterschiedlichen Vor- und Nachteile einer
politischen Entscheidung bedürfen, welches System den Vorzug verdient. Wichtig ist jedoch, daß das Bedürfnis nach
Rechtsharmonisierung erkannt und bald realisiert wird.

72. S. zum französischen Recht Witz, La Fiducie en Droit Privé Français, 1981, S.
198 ff.
73. S. auch Grabitz/Matthies, EWGV, Art. 30, Rz 39a.

KRONIEK ALGEMEEN

1. Inleiding
Het is al weer enige tijd geleden dat
deze Kroniek voor het laatst verscheen
(NTBR 1993, blz. 9-10). Inmiddels hebben zich weinig spectaculaire ontwikkelingen voorgedaan, of het moest de
totstandkoming van de eerder in NTBR
(1993, blz. 108-112) besproken EGrichtlijn oneerlijke contractsbedingen
zijn. Wel verscheen de afgelopen maanden een aantal bundels welke het kader
van een meer specifieke Kroniek overstijgen en daarom in de Kroniek Algemeen vermelding verdienen. Naast
twee afscheidsbundels - voor de Amsterdamse rechtbankpresident Asscher
(4. Kabaal in Holland) en SSR-rector
Van Staveren (5. Stilstaan bij verandering) - zijn dat vijf universitaire onderzoeksbundels, een uit Amsterdam (9.
Rechtsgeschiedenis uit de negentiende
eeuw), een uit Leiden (2. BW -krant Jaarboek) en drie uit Utrecht (6. Molengrafica, 10. Jaarboek konsumentenrechten
11. De knikkers van het spet). Van meer
algemene strekking is voorts de in de
verslagperiode verschenen Introduction
to Dutch Law (nr. 7) en de Frans-Belgische bundel Les effets du contrat à
l'égard des tiers (nr. 8). Hors catégorie is
ook de bundel opstellen van Nieuwenhuis (nr. 3). Ten slotte worden in deze
kroniek twee nieuwe tijdschriften op
het gebied van het Europees privaatrecht aangekondigd (nr. 12).

2. Rechtsbeginselen
Het BW-krant Jaarboek van dit jaar is
gewijd aan het thema Rechtsbeginselen. Na een interview met J.H. Nieuwenhuis, volgt een twaalftal bijdragen.
In een lezenswaardig opstel over 'Beginselen van vermogensrecht in de middeleeuwen en bij Hugo de Groot' (blz.
19-32) legt R. Feenstra de wortels van
de huidige artikelen 6:162 (onrechtmatige daad) en 6:212 (ongerechtvaardigde verrijking) bij De Groots 'De iure
belli ac pacis'. J.M. Smits ziet in zijn
opstel 'Beginselen, rechtsvinding en het
karakter van ons burgerlijk recht' (blz.
33-45) in het gebruik van rechtsbeginselen een kenmerkend verschil tussen
het Europees-continentale en het Anglo-Amerikaanse recht. M.V. Polak
keert in zijn bijdrage 'Een begin(sel)
van legaliteit in het privaat- recht' (blz.
47-61) terug naar het arrest Staat/Van
Wijngaarden, waar hij als advocaat
voor Van Wijngaarden optrad.
L. Reurich maakt in zijn bijdrage over
'De subjectiviteit van de wil en het vertrouwen' (blz. 63-72) onderscheid tussen twee typen beginselen, in de betekenis van rechtvaardiging resp. eenvou195
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dige eigenschap. H.D. Ploeger besteedt
in zijn opstel over 'De waarde van de
eenheid' (blz. 73-88) aandacht aan de
vraag wanneer sprake is van een bestanddeel. Twee verklaringen strijden
met elkaar, die van de rechtszekerheid
en die van het waarde-motief. De auteur geeft in Nieuwenhuis-stijl aan de
laatste de voorkeur. D.H. de Witte
houdt 'Enige beschouwingen over het
nemo plus beginsel' (blz. 89-102). E.B.
Rank-Berenschot bespreekt in 'De paritas creditorum geprolongeerd' (blz.
103-117) de uitzonderingen op dit gelijkheidsbeginsel. De wetgever streeft
ernaar het aantal uitzonderingen terug
te brengen en de rechtspraak sluit zich
hierbij aan, in het bijzonder op het terrein van de verrekening.
M.E. Storme ontwikkelt in 'De bindende kracht van de overeenkomst' (blz.
117-136) een eigen visie op de verhouding tussen autonomiebeginsel en vertrouwensbeginsel, S.C.J.J. Kortmann
bespreekt in een bijdrage getiteld 'Res
inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest' (blz. 137-148) het
relativiteitsbeginsel in het overeenkomstenrecht en de al dan niet vermeende
uitzonderingen hierop. Volgens M.W.
Scheltema, 'Het causa-beginsel' (blz.
149-160), moet een overeenkomst ook
onder het nieuwe BW nog steeds een
oorzaak hebben. C.C. van Dam bespreekt in zijn essay 'Ieder draagt min
of meer zijn eigen schade' (blz. 161174) enkele recente ontwikkelingen op
het gebied van de 'first party'-verzekeringen (schadeverzekeringen) en 'third
party'-verzekeringen (aansprakelijkheidsverzekeringen). J.M. van Dunne
besluit de bundel met een opstel over
'Het beginsel van slachtofferbescherming: zo oud als de weg naar Kralingen' (blz. 175-189).
(Beginselen van vermogensrecht, BWkrant Jaarboek 1993, Gouda Quint,
Arnhem 1993, 189 blz., f32,-).

3. Confrontatie en compromis
Van de hand van J.H. Nieuwenhuis
zijn in de loop van de afgelopen jaren
verschillende prachtige opstellen verschenen. Sommige hiervan zijn gepubliceerd in RM Themis, andere in niet
steeds even toegankelijke feestbundels.
Acht van deze opstellen, aangevuld met
vier nieuwe bijdragen zijn thans onder
bovenvermelde titel uitgekomen bij
Kluwer. De opstellen, die volgens de
schrijver een samenhangend geheel vormen, hebben betrekking op aktuele civielrechtelijke vraagstukken. Zij
spreken vooral aan door de stijl waarin
zij zijn geschreven. Deze is heel direct.
Moeilijke woorden en zinsconstructies
worden vermeden. Bekendheid met de
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oudheid wordt niet verondersteld
('Meekijkend over de schouder van
Gaius, een rechtsgeleerde uit de tweede
eeuw na Christus ...', blz. 45). Die oudheid klinkt wel in alle opstellen door.
Welhaast vergeten klassieke voorbeelden, zoals het schip graan op weg naar
Rhodos van Cicero (blz. 23), gebruikt
Nieuwenhuis even gemakkelijk als zelf
bedachte casusposities ('Een moderne
Samaritaan, geroerd door een krantenbericht waarin melding wordt gemaakt
van een jonge violist wiens instrument
is gestolen, tast in zijn rijk gevulde
beurs en geeft hem een bedrag, voldoende voor de aanschaf van een nieuwe viool. Is hier sprake van voldoening
aan een natuurlijke verbintenis?',
blz. 22).
Opvallend gemakkelijk weet de schrijver actuele vraagstukken ('alleen de
overheid is in staat het compromis tussen goedkoop varkensvlees voor aanstaande woensdag gehaktdag en de
toestand van de Brabantse bossen in de
volgende eeuw, helder te articuleren',
blz. 169) in verband te brengen met
uitspraken van klassieke filosofen, zoals
Heraclitus (blz. 169-170). Interessant
is ten slotte de techniek waarmee Nieuwenhuis zijn probleemstellingen introduceert ('Een existentieel probleem:
bestaan de goede huisvader, en zijn opvolger, de zorgvuldige schuldenaar, wel
echt, of zijn het aan de fantasie van de
wetgever ontsproten sprookjesfiguren:
Repelsteeltje en Vrouw Holle voor volwassenen?', blz. 89). Ooit werd wel, als
tegenhanger van de 'Amsterdamse
school' gesproken van een Leidse
school gerepresenteerd door Meijers.
Als thans van een Leidse school sprake
is, is dat er veeleer een van promoti van
Nieuwenhuis. Deze tonen in de gekozen voorbeelden (A.G. Castermans, De
mededelingsplicht in de onderhandelingsfase, diss. Leiden 1992, blz. l gebruikt ook het voorbeeld van Cicero's
schip met graan) en in de direkte stijl
(zie het Leidse proefschrift van G.H.
Lankhorst, De relativiteit van de onrechtmatige daad, 1992) de invloeden
van hun promotor. Het hier aangekondigde boek geeft toegang tot de teksten
van de leermeester zelf.
(J.H. Nieuwenhuis, Confrontatie en
compromis/Recht, retoriek en burgerlijke
moraal, Kluwer, Deventer 1992, 176
blz., f45,-).

4. Kabaal in Holland
Deze bundel opstellen werd aangeboden aan mr. B.J. Asscher bij gelegenheid van zijn afscheid als president van
de Amsterdamse rechtbank op 28 april
jl. De auteurs is gevraagd hun opstellen
in journalistieke stijl te schrijven. Ver-

schillende bijdragen bewijzen dat de auteurs zich aan deze instructie hebben
gehouden. Velen van hen bekleden
hoge posities in landelijke politiek en
bestuur (minister-president, minister,
oud-minister, staatssecretaris, ombudsman, ambassadeur) of zijn Amsterdamse notabelen (burgemeester, directeur
Rijksmuseum). Daarnaast bevat de
bundel diverse strafrechtelijke en enkele staatsrechtelijke opstellen. In deze
aankondiging beperk ik mij tot de civielrechtelijke bijdragen. Hoe komt
een arrest van de Hoge Raad tot stand?
In zijn bijdrage 'De schepping van het
arrest Lindenbaum-Cohen' (blz. 1523) gaat F.C.J. Ketelaar aan de hand
van het algemeen rijksarchief na hoe
dit beroemde arrest werd geconcipieerd. En passant gaat hij ook in op de
gearchiveerde geschiedenis van het
wetsontwerp-Regout, dat gelijk bekend
aan het arrest ten grondslag lag. F.H.J.
Mijnssen besteedt in zijn bijdrage over
'De positie van de verkrijger van verduisterde of gestolen effecten' (blz. 7275) aandacht aan de positie van het
effectenbedrijf dat van een onbevoegde
een stuk verkrijgt, hetwelk is vermeld
in de verzamellijst van de Vereniging
voor de Effectenhandel van als gestolen
of verloren aangegeven effecten. A.S.
Hartkamp keert in 'De Des-zaak' (blz.
76-78) terug naar een zaak waarin de
HR hem eens niet volgde; hij blijkt het
er moeilijk mee te hebben, 'denkelijk
omdat de juridische argumentatie naar
mijn smaak te veel heeft geleden onder
het theleologische geweld waarmee
naar het resultaat is toegewerkt'.
A.A. van Veiten ziet in een kort opstel
over 'De President als Veilinghouder'
(blz. 79-80) de president van de rechtbank als een belangrijke spil in de executie van onroerend goed. A.H.J. van
den Biesen keert in zijn bijdrage over
'Anoniem dagvaarden, de Amsterdamse school' (blz. 81-85) terug naar de
kraakjurisprudentie van opeenvolgende
Amsterdamse rechtbankpresidenten.
S.L. Kornelis bepleit in een opstel 'Erfrecht en ongehuwd samenleven' (blz.
86-88) toekenning aan samenlevers
van hetzelfde erfrecht als dat van echtgenoten. S. Perrick bepleit in 'De onherroepelijke volmacht in het vennootschaps- recht (blz. 89-92) de mogelijkheid voor aandeelhouders om hun
stemrecht los van het aandeel te vervreemden. (U.W. Bentinck, M.M.
Beins, A.H. Kist en Th.H. Lind (red.),
Kabaal in Holland l Bundel aangeboden bij het afscheid van mr. B.J. Asscher als president van de
Arrondissementsrechtbank in de Stadsschouwburg aan het Leidseplein te Amsterdam op 28 april 1993, Arnhem:
Gouda Quint 1993, 190 blz., f57,50).
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5· Stilstaan bij vetandering
Een afscheidsbundel viel ook ten deel
aan mr. J.H.M, van Staveren, rector
van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) te Zutphen. Het merendeel van de bijdragen aan deze goed
verzorgde bundel heeft betrekking op
de opleiding van rechters en op de organisatie van de SSR. Twee opstellen zullen ook bij een grotere kring van lezers
belangstelling wekken. 'Selectie criteria' (blz. 29-34) luidt de titel van het
opstel van R.C. Gisolf over de selectie
van raio's. In zijn bijdrage 'De SSR vergeleken' (blz. 59-65) besteedt de huidige conrector, P.H.A.J. Cremers,
aandacht aan de opleiding van rechters
in België, Duitsland en Frankrijk.
(R.H.M. Jansen en M. de Rooij, Stilstaan bij verandering/D e SSR en de opleiding, Opstellen aangeboden bij het
afscheid van mevrouw mr. J.H.M, van
Staveren als rector van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging op 25 juni
1993 te Zutphen, Zutphen, eigen uitgave, 1993, 173 blz.).

6. Molengrafica
Sinds 1988 publiceert het Utrechtse
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
jaarlijks een bundel met de onderzoeksresultaten van het onderzoeksprogramma 'Eenvormig en vergelijkend
privaatrecht'. Onlangs verscheen onder
redactie van D. Kokkini-Iatridou en
F.W. Grosheide de zesde editie. In
deze kroniek zal ik slechts aandacht besteden aan de bijdragen die ook voor
het Nederlandse privaatrecht van belang zijn. Dat is in de eerste plaats een
studie van A.W. Jongbloed over de
dwangsom in het Europese privaatrecht (blz. 49-104). Schrijver bepleit
een uniforme regeling voor een Europese dwangsom, gebaseerd op de Eenvormige Benelux-wet betreffende de
dwangsom van 1974.
Het grootste deel van 'Molengrafica' is
gewijd aan de zelfstandige handelsagent. D. Kokkini-Iatridou behandelt
diens positie in Frankrijk (blz. 127194) en K. Boele-Woelki in Duitsland
en Zwitserland (blz. 195-280). Beide
opstellen bespreken zowel materieel
recht als internationaal privaatrecht.
In 1992 publiceerde het Duitse ministerie van Justitie het rapport van de
'Kommission zur Überarbeitung des
Schuldrechts' (Köln 1992). Een van de
drie onderwerpen waarover de commissie voorstellen doet, is de niet-nakoming van de verbintenis. Hieraan is het
opstel van A.S. Hartkamp (blz. 281304) gewijd. Voorts bevat de bundel
een bijdrage van J.J. Brinkhof en
M.D.B. Schutjens over 'De nietigverklaring van Europese octrooien' (blz.

305-328), waarin regelingen en praktijk in Nederland en Duitsland worden
onderzocht. De auteurs komen tot de
conclusie dat Nederlandse en de Duitse
rechters in het algemeen het oordeel
van het Europees Octrooibureau te
München blijken te volgen. De bundel
bevat ten slotte 'Enkele opmerkingen
over auteursrechtelijke bescherming
van computerprogramma's in Europa
en de Verenigde Staten' (blz. 329-356)
van de hand van F.W. Grosheide.
Alle Nederlandstalige bijdragen zijn
voorzien van een Engelse samenvatting,
hetgeen kennisname ook voor buitenlandse juristen vereenvoudigt.
(D. Kokkini-Iatridou en F.W. Grosheide (red.), Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1993, serie Molengrafica,
Lelystad: Koninklijke Vermande,
1993, 380 blz., f 82,50).

7. Introduction to Dutch Law
Vergroting van de toegankelijkheid van
het Nederlandse recht voor buitenlandse juristen is ook het doel van de Introduction to Dutch Law, waarvan deze
zomer een tweede druk verscheen. De
bundel bevat 22 hoofdstukken, verdeeld over vijf delen: I. Dutch Legal
System (blz. 7-35), II. Private Law (blz.
39-238), III. Public Law (blz. 241407), IV. Labour Law (blz. 411-428)
en V. Legal Philosophy (blz. 431-435).
Het boek bevat voorts een bibliografie
en een lijst van nuttige adressen. De
toeloop van buitenlandse studenten
naar onze juridische faculteiten wettigt
de verwachting dat het boek veel zal
worden geraadpleegd.
(J.M.J. Chorus, P.H.M. Gerver, E.H.
Hondius, A.K. Koekkoek (red.), Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers, second revised edition, Prepared
under the auspices of the Netherlands
Comparative Law Association, Deventer/Boston: Kluwer 1993, 483 blz.,
f 143,10/f 201,40).

8. Les effets du contrat à
l'égard des tiers
In het kader van de Europeïsering van
het recht is van belang dat juridisch onderzoek grensoverschrijdend gaat worden. Dat geldt niet alleen voor individueel onderzoek, maar ook en vooral
voor onderzoeksprogramma's. Nederlandse onderzoekers zijn in hun onderzoeksprogramma's meestal nog te
nationaal bezig. Dat het ook anders
kan tonen de Fransen. Enkele jaren geleden verscheen onder redactie van D.
Talion (Paris II) en D. Harris (Oxford)
de bundel Le contrat aujourd'hui: comparaisons franco-anglaises (Parijs 1987),
twee jaar later gevolgd door de Engelse
versie Contract Law Today//Anglo-

French Comparisons (Oxford 1989).
Een van de deelnemers aan het project
van Harris en Talion was J. Ghestin
(Paris I), die inmiddels met zijn Belgische collega M. Fontaine een onderzoeksgroep heeft opgezet waarin
Louvain-la-Neuve en Paris I, alsook op
individuele titel enkele anderen, participeren.
Het eerste onderzoeksresultaat van deze
groep is thans onder bovenaangehaalde
titel verschenen. Het boek bevat de inleidingen die gedurende een viertal conferenties van 1989-1991 in Parijs en
Louvain-la-Neuve zijn gehouden. Na
een algemene inleiding tot het thema
van de derdenwerking door Ghestin en
over interne en externe werking van
overeenkomsten door Fontaine, bevat
de bundel hoofdstukken over diverse
aspecten van derdenwerking (I. Marchessaux en G. Virassamy voor Frankrijk, M. Fontaine, I. Corbisier en D.
Philippe voor België), derdenwerking
bij onroerend goed (M. Billiau voor
Frankrijk, N. Verheyden-Jeanmart en
N. Lepot-Joly voor België), de action directe (Ch. Jamin voor Frankrijk, R.O.
Dalq voor België, I. Corbisier voor
Duitsland), de 'groupes de contrats'
(G. Viney voor Frankrijk; P.H. Delvaux voor België) en het derdenbeding
(J. Ghestin, M. Billiau en Ch. Jamin
voor Frankrijk; P. Jadoul voor België).
Het boek wordt afgesloten met een
'synthese des travaux' dooor M. Fontaine.
(Marcel Fontaine, Jacques Ghestin
(red.), Les effets du contrat à l'égard des
tiers/Comparaisons franco-belges, Paris:
Librairie L.G.D.J., 1992, 464 blz., FF
295).

9. Rechtsgeschiedenis van de
negentiende eeuw
Tot voor kort was de negentiende
eeuw, althans vanaf 1815 of 1838, voer
voor civilisten. Per l januari 1992 lijkt
dit tijdperk definitief te zijn overgedragen aan rechtshistorici. Onder veel belangstelling hebben deze inmiddels
tweemaal een studiedag aan de negentiende eeuw gewijd, waar overigens niet
alleen het civiele recht aan de orde
kwam. Naar aanleiding van de eerste
studiedag in Amsterdam op 31 mei
1991 verscheen onlangs een keurig verzorgde bundel opstellen. Van de vijftien inleiders van die dag hebben negen
hun bijdrage op schrift gezet; daaraan
zijn nog drie nieuwe bijdragen toegevoegd. Nadat G.C.J.J. van den Bergh
in zijn opstel 'Eindelijk over de drempel; belang, mogelijkheden en wenselijkheden van rechtshistorisch onderzoek in de negentiende eeuw' (blz 1-9)
precies datgene behandelt wat in de titel besloten ligt, betrekt G.E. van Maanen, 'het fenomeen van de toevallige
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vondst (serendipiteit) in het rechtshistorisch onderzoek naar de negen- tiende eeuw' (blz. 10-15) een tiental
stellingen met betrekking tot rechtshistorisch onderzoek. 'De codificatiegedachte in Nederland in de jaren
1795-1798. De totstandkoming van
het codificatieartikel in de eerste Nederlandse staatsregeling' (blz. 44-77) is de
titel van het opstel van M.J.E.G. van
Gessel-de Roo, R.J.Q. Klomp bespreekt 'De opheffing van het onderscheid tussen burgerlijk recht en
handelsrecht in Nederland' (blz. 101117). Aan het einde van zijn bijdrage
werpt hij de vraag op of het tijd wordt
voor een nieuwe discussie over de aard
en de plaats van het handelsrecht. H.
Kooiker zoekt naar een verklaring voor
'De overlevingskanalen van het Romeinse recht na de codificatie' (blz.
118-127). De codificatie waar de auteur op doelt, is die van 1838. Waarom
dit alles de moeite waard is kan men
verschillend denken, zoals blijkt uit de
bijdrage van R. Pieterman, 'Contextuele rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw' (blz. 128-144). T. Wallinga
ten slotte besteedt aandacht aan een
thans vrijwel vergeten wetsvoorstel, 'Levering en rechtstitel in het NBW-ontwerpvan 1898' (blz. 176-186).
(C.J.H. Jansen, E. Poortinga, T.J.
Veen (red.), Twaalf bijdragen tot de studie van de rechtsgeschiedenis, Amsterdam: faculteit der rechtsgeleerdheid,
1993, 188 blz.).

11. Materiële rechtvaardigheid

BOEKBESPREKINGEN

Onder de titel De knikkers van het spel
verscheen dit jaar een bundel opstellen
van onderzoekers aan de Universiteit
Utrecht. De titel wordt door redacteur
B. Hessel als volgt verklaard: 'de indruk bestaat dat er de laatste jaren binnen verschillende juridische deeldisciplines een verschuiving valt waar te
nemen van de formele naar de materiële rechtvaardigheid. Naast de aandacht voor de regels van het maatschappelijk spel lijkt de jurist meer aandacht te krijgen voor de knikkers'.
Deze constatering lijkt overigens maar
in mindere mate te gelden voor de
Utrechtse onderzoekers op het gebied
van het privaatrecht. De privaatrechtelijke bijdragen aan deze bundel zijn beperkt tot één enkele, die van A.W.
Jongbloed over 'De positie van de
langstlevende echtgenoot. Rechtvaardigheid in het nieuwe erfrecht?!' (blz.
99-113). De auteur sluit zich aan bij
het door Van Mourik ontworpen alternatieve stelsel. Ook de bijdrage van
K.L.H, van Mens over 'Het gelijkheidsbeginsel in het belastingrecht' (blz.
115-127) zal zich in de belangstelling
van menig lezer van NTBR kunnen verheugen.
(B. Hessel (red.), De knikkers van het
spel/Facultaire gedachten over materiële
rechtvaardigheid, Utrecht: Uitgeverij
Lemma, 1993, 372 blz., f64,-).

G.R. Rutgers, Herziening scheidingsprocesrecht
Serie Recht en Praktijk nr. 66
Kluwer Deventer 1993, XVen 98 blz.,
f 49,50

12. Twee nieuwe tijdschriften
10. Jaarboek konsumentenrecht
Voor de vierde maal verscheen onder
redactie van M. van Delft-Baas en ondergetekende een Jaarboek konsumentenrecht. Het Jaarboek bevat de
gebruikelijke kronieken, hoofdzakelijk
geschreven door medewerkers van het
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Daarnaast is ook een aantal bijdragen van studenten opgenomen.
Deze hebben betrekking op een vergelijking van titel 7.1 met Oostenrijks
recht (W.F. Boele), beschikken over
bloed (C. Das), smartegeld (M.L.
Inia), bancaire dienstverlening (M.R.B.
Mos), reclame in de advocatuur
(W.A.H. Melissen) en vergelijkende reclame (J. de Maa).
Ook deze Utrechtse bundel bevat bij elke
bijdrage een Engelstalige samenvatting.
(M. van Delft-Baas en E.H. Hondius,
Jaarboek konsumentenrecht 1993, Serie
Consument en recht deel 12, Deventer: Kluwer 1993, 218 blz., f57,50)

1. Artikel VIII van de Wet van 23 december 1992 houdende
enkele correcties in de Pensioen- en Spaarfondsenwet en enige andere wetten, S 1993, 15.
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Ten slotte maak ik melding van de aankondiging van twee nieuwe tijdschriften op het gebied van het Europees
privaatrecht. Het eerste, European Review of Private Law genaamd, zal worden uitgegeven door Martinus Nijhoff
te Dordrecht. Het tijdschrift, waarvan
het eerste nummer ter perse is, bevat
bijdragen in het Engels, Frans en
Duits. De hoofdredactie wordt gevormd door M. Storme (Gent) en ondergetekende. Van de redactie maken
deel uit C. Jamin (Parijs), R. Jox (Keulen), A.C. van Schaick (Tilburg), J.
Shaw (Keele) en M.E. Storme (Leuven). Een directe concurrent is de eveneens aangekondigde Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht, welke gaat verschijnen bij C.H. Beck te München.
De redactie van dit geheel Duitstalige
tijdschrift bestaat uit J. Basedow (Augsburg), U. Blaurock (Göttingen), A.
Flessner (Frankfurt), R. Schulze (Trier)
en R. Zimmermann (Regensburg).
Beide tijdschriften zullen driemaal per
jaar verschijnen.
E.H. Hondius

Inleiding
Dit boekje bevat een commentaar op
het nieuwe scheidingsprocesrecht dat
op l januari 1993 in werking is getreden (Wet van l juli 1992, Stb. 373; Kamerstukken 21 881).
Van de hand van dezelfde auteur verscheen eerder, eveneens bij Kluwer, een
boekje met de titel Herziening scheidingsprocesrecht verworpen. Dit was een
commentaar op het vorige wetsvoorstel
tot herziening van het scheidingsprocesrecht (19 242), dat op 20 maart 1990
door de Eerste Kamer werd verworpen
vanwege de daarin opgenomen mogelijkheid van de procureurloze scheiding
op gemeenschappelijk verzoek.
De tekst van het thans te bespreken
deeltje in de serie Recht en Praktijk is voor zover de nieuwe wet dat toeliet vrijwel gelijk aan die van het vorige
boekje. In vergelijking daarmee heeft
het echter een iets meer opiniërend en
op de praktijk gericht karakter.
Merkwaardig is dat aan de in juni
1992 ingediende(l) en op 13 januari
1993 in werking getreden reparatiewet,
waarin naast enkele redactionele aanpassingen van het materiële scheidingsrecht in het BW ook aanvulling van de
art. 827 en 828a RV heeft plaatsgevonden - dit i.v.m. wijziging van de Algemene Bijstandswet - geen aandacht is
besteed.
Het boek is gelardeerd met druk(?)fouten; ook de verwijzingen naar wetsartikelen of leden daarvan zijn vaak niet
betrouwbaar. Dit wordt ten dele veroorzaakt doordat de tekst van het vorige boekje is overgenomen, waarin de
wetsartikelen een andere nummering
hadden.
Indeling en korte inhoud
Na een Algemeen gedeelte volgt een Artikelsgewijze behandeling.
Het Algemeen gedeelte omvat achtereenvolgens een overzicht van de geschiedenis van het scheidings(proces)recht sedert 1971 (nr. 1-4), enige cijfermatige gegevens (nr. 5), de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe wet met
zich meebrengt (6), een bespreking van
een drietal tot het einde van de parlementaire behandeling controversieel gebleven punten (nr. 7-9) en ten slotte
een schets van indeling en systematiek
van de nieuwe wettelijke regeling
(nr. 10).
De Artikelsgewijze behandeling bestaat
uit een weergave van de tekst van de

