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'Het is echter onjuist te veronderstellen dat zich alleen hier problemen
voordoen. Juist ook de compatibiliteit van verschillende rechtsordes bin-
nen de civil law-systemen is problematisch' (blz. 207).

Bovenstaand betoog onderstreept de realiteit van deze stelling
als slechts een van de vele mogelijke voorbeelden.

Wat hiervan zij, om tot unificatie te komen wordt de noodzaak
van rechtsvergelijking steeds dringender. Rechtsvergelijking zal
dan ook bij de bestudering van het recht en de praktische uitoe-
fening daarvan een meer prominente plaats dienen in te nemen.
Dit wordt nog niet altijd in voldoende mate ingezien.

KRONIEK

Algemeen

1. Inleiding

In de kroniek 'Algemeen' dit maal aan-
dacht voor vier feestbundels: allereerst
Tussen droom en daad, verschenen naar
aanleiding van een 125e verjaardag van
de Nederlandse Juristen-Vereniging (nr
2), dan een bundel voor de emeriterende
hoogleraar J. de Ruiter (nr 3), vervolgens
twee Festschriften voor idem advocaten:
C.C.Th, van Andel (nr 4) en J. Roze-
mond (nr 5). Ons nieuwe vermogens-
recht blijft elders de aandacht trekken,
mede dankzij het feit dat het toegankelijk
wordt gemaakt in Duitse vertaling en
door Engelstalige commentaren (nr 6).
De wetgever blijft overigens actief: nu
trof zijn vernieuwingsdrift de bepaling in-
zake handelingsonbekwaamheid (nr 7).
Botsende grondrechten in het privaat-
recht vormen het onderwerp van het pre-
advies voor de NJV van H.A. Groen (nr
8). Het privaatrecht biedt ook mogelijk-
heden voor de informatietechnologie, zo
wordt in een Tilburgse oratie verdedigd
(nr 9). Wat ten slotte retrocipatie is, kun-
nen we lezen in de Leidse intreerede van
Snijders (nr 10).

2. Vijfkwart eeuw Nederlandse Juristen-
Vereniging

Tussen droom en daadheet de feestbun-
del, verschenen bij gelegenheid van het
125-jarig bestaan van de Nederlandse Ju-
risten-Vereniging. De titel is niet ont-
leend aan de tophit van vorig jaar van
Marco Borsato, maar aan de dichtregel
van Willem Elsschot 'want tusschen
droom en daad staan wetten in den weg
en praktische bezwaren'. Voor de tekst te-
kenen twee Groningse juristen: J.H.A.
Lokin en C.J.H. Jansen; met name deze
laatste heeft in zijn korte loopbaan
(Utrecht, Leiden, Groningen, ?) al een -
terechte - reputatie als samensteller van
Festgaben opgebouwd.

De bundel bevat het verwachte verslag
van de wederwaardigheden van de NJV
in heden en verleden. Maar daarnaast be-
steden de samenstellers aandacht aan de
inhoud van de thans 253 banden Hande-
lingen van de NJV. Zij doen dat aan de
hand van een indeling in personen- en
familierecht, zakenrecht, verbintenissen-
recht, burgerlijk procesrecht, handels-
recht, publiekrecht, strafrecht en de
juridische opleiding. Bij ieder hoofdstuk
hebben zij een bepaald Leitmotiv geko-
zen. Voor wat het personen- en familie-
recht betreft, is dat de emancipatie van
de (gehuwde) vrouw. In het zakenrecht
vormen zekerheidsrechten op roerende
zaken de rode draad. In het verbintenis-
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senrecht is het 't ingrijpen van de wetge-
ver in de contractsvrijheid dat centraal
staat. Bij het procesrecht draait het om
de kantonrechter en de alleenrechtspraak
in eerste instantie. Het handelsrecht ten
slotte wordt gekenschetst aan de hand
van de integratie daarvan in het burger-
lijk recht.

Op de stellingen van de auteurs is soms
wel wat af te dingen. Zo stellen zij op
blz. 67 dat sinds 1984 de volledige gelijk-
heid van man en vrouw in het civiele
recht een feit is. Ten onrechte, zoals
blijkt uit art. 1:5 lid 2 BW (geslachtsnaam
van het kind).

De gekozen methode maakt de bundel
zeer leesbaar, vooral ook omdat de au-
teurs niet hebben volstaan met het door-
bladeren van de Handelingen; zij maken
ook een ampel gebruik van andere bron-
nen. Een hoofdstuk dat ik in de bundel
miste, is een vergelijking met de vereni-
ging naar het voorbeeld waarvan de NJV
gestalte kreeg: de Deutscher Juristentag.
Deze laatste vereniging komt minder
vaak bijeen (eens in de twee jaar), maar
de bijeenkomsten zijn langer en zijn ge-
splitst in afdelingen. Bovendien zijn de
Tagungen drukker bezocht en tevens
meer gepolitiseerd. Wellicht een onder-
werp voor het 150-jarig bestaan, tegen de
tijd dat we allemaal lid zijn van de Euro-
pese Juristen-Vereniging.

(J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen (red.), Tus-
sen droom en daad, De Nederlandse Juris-
ten-Vereniging 1870-1995), Zwolle
1995, 280 blz.)

3. Drie treden: De Ruiter-bundel

Bij zijn afscheid als hoogleraar aan de
Universiteit Utrecht is aan prof. mr J. de
Ruiter een bundel aangeboden onder de
titel Drie treden (Zwolle 1995). Deze tre-
den zijn: politiek, beleid en recht, die alle
in de bundel aan bod komen. Van juridi-
sche en meer in het bijzonder vermogens-
rechtelijke signatuur zijn de bijdragen
van A.S. Hartkamp over The relation be-
tween civil law and commercial law (blz.
315-324) en Ph.H.J.G. van Huizen over
Enkele begrenzingen van de (beroeps)aan-
sprakelijkheidsverzekering (blz. 325-340).

Voorts bevat de bundel, naast opstellen
en brieven van politici, beleidsmakers en
publiekrechtelijk geschoolde juristen, een
aantal essays op het gebied van het jeugd-
recht en van het personen- en familie-
recht. Tot de eerstgenoemde categorie re-
ken ik de opstellen van J.A.C. Bartels
(ondertoezichtstelling, ontheffing en ont-
zetting uit de ouderlijke macht, blz. 213-
220), J.E. Doek (ouderlijk informatie-
recht, blz. 199-212), G.P. Hoefnagels
(zoekmaken van ouders, blz. 193-198),

MJ.C. Koens (psychiatrische opname,
blz. 263-276), A.P. van der Linden
(klachtrecht, blz. 221-235), A. Rutten-
Roos (leeftijdsgrenzen, blz. 143- 152), P.
Senaeve (Belgisch jeugdrecht en mensen-
rechten, blz. 285-300) en F.G.A. ten Sie-
thoff (wegloopproblematiek, blz. 153-
164).

Over personen- en familierecht schreven
J. de Boer (gelijkberechtiging van het
niet-erkende kind, blz. 183-191), Gr.
van der Burcht (gezinsbescherming, blz.
341-353), F.W. Grosheide (transseksuali-
teit, blz. 355-374), uw kroniekschrijver
(Europees personen- en familierecht, blz.
173-181), I. Jansen (taak van de curator
op niet-vermogensrechtelijk gebied, blz.
237-247), J.K. Moltmaker (commandi-
taire vennootschap tussen echtgenoten,
blz. 249-262), M. Rood-de Boer (Zuid-
afrikaanse grondrechten en familierecht,
blz. 277-283) en P. Vlaardingerbroek
(rechten van ouderen, blz. 301-314).

De uiteenlopende opvattingen over het
karakter van een feestbundel komen tot
uitdrukking in de bijdragen van een Til-
burgse hoogleraar globalisering en een
thans in Japan residerend hoogleraar Eu-
ropese cultuur ('Mijn relaas mist, ik besef
het, wetenschappelijke strafheid. (...) Mis-
schien vindt de redactie van dit vrienden-
boek wel dat dit niet in deze galerij
thuishoort', blz. 172). Wat ten slotte
de(ze) burger moed geeft, is dat iemand
met zo'n staat van dienst als De Ruiter in
totaal nauwelijks drie bladzijden biblio-
grafie oplevert, ongeveer een publikatie
per jaar. Tussen publish en perish ligt ken-
nelijk een derde weg.

4. De zorg van de directeur

Niet alleen hoogleraren nemen afscheid.
Ook gewone stervelingen valt dit lot ten
deel. Steeds vaker wordt ook bij hun af-
scheid een bundel uitgebracht. Bij gele-
genheid van het afscheid van mr C.C.Th,
van Andel als lid van de advocatenmaat-
schap Schut & Grosheide bracht deze
maatschap een veertiental opstellen bijeen
onder de titel De zorg van de directeur. De
titel is ingegeven door de publikatie De di-
recteur, bestuurder en werknemer van de
hand van Van Andel. De veertien bijdra-
gen zijn blijkens het Voorwoord geschre-
ven om directeuren, managers en bedrijfs-
juristen inzicht te geven in een aantal veel
gesignaleerde praktisch-juridische kwes-
ties die verband houden met hun verant-
woordelijkheden. De bundel is uitgege-
ven in eigen beheer.

F.B.J. Grapperhaus belicht in zijn opstel
Enige wenken voor de beëindiging van het
dienstverband met werknemers (blz. 1-4).
Dat de UNIDROIT Principles of Interna-
tional Commercial Contracts in ons land

al enige bekendheid genieten, blijkt uit
het slot van de bijdrage over Buitenlandse
zaken van T.D. de Groot (blz. 5-10).
Over de taakverdeling tussen raad van
commissarissen en accountant handelt
het stuk van H.J. Blaisse, getiteld De in-
formatieverstrekking door de accountant
(blz. 11-16).

Misbruik van voorwetenschap wordt be-
sproken door S.C. de Lange (blz. 17-20)
en Expeditie of vervoer door M.A.R.C.
Padberg (blz. 21-24). P.J. van der Korst
besteedt aandacht aan De directeur/
grootaandeelhouder en zijn zorgplichten
(blz. 25-28). Handelsnamen en merken
worden aan de orde gesteld door S.R.
Reuling (blz. 29-33). Schadevergoeding
bij fraude luidt de titel van het opstel van
D.J.S. Voorhoeve (blz. 35-37). F.D. Stib-
be heeft het over Bestuurdersaansprakelijk-
heid zowel jegens de vennootschap als jegens
derden (blz. 39-45).

W.G.B. Neervoort wijdt een essay aan
Eigen schuld van de vennootschap bij verze-
keringen vervoer (blz. 47-49). L.E.J. Kor-
sten vraagt zich af: Einde van het kartel-
paradijs. Reden tot zorg? (bh. 51-56).
Bodemverontreiniging uit het verleden
komt aan de orde in de bijdrage van
M.R. Oranje (blz. 57-61). Gelijke belo-
ning voor werk van gelijke waarde wordt
besproken door J. Heeres (blz. 63-69).
En ten slotte is het Saneren om te overle-
ven, volgens M. Pannevis (blz. 71-75).

(De zorg van de directeur/Veertien opstel-
len bij het afscheid van mr C. C. Th. van
Andel als lid van de advocatenmaatschap
Schut & Grosheide, Schut & Grosheide
Advocaten 1994, 76 blz.)

5. Gegund werk

Een tweede advocaat die een bundel
kreeg aangeboden, is de bekende
bouwrecht-advocaat mr J. Rozemond.
Ook deze bundel is uitgevoerd in eigen
beheer. De 25 bijdragen zijn voor het me-
rendeel geschreven in een luchtige stijl en
worden beheerst door anekdotiek. Alleen
aan de buitenlandse auteurs had de redac-
tiecommissie kennelijk onvoldoende dui-
delijk weten te maken wat de bedoeling
was: met name de Duitse bijdragen zijn
gründlich zoals men van een Duitser ver-
wacht. W. Heiermann schrijft over Der
Einfluß von mengen Änderungen auf den
Baupreis (blz. 29-40) en Chr. Wiegand
over Unterschiedliche Haftungsstrukturen
bei Baumängeln (blz. 85-96).

De overige auteurs zijn M.A.M.C. van
den Berg, R.G.T. Bleeker, W. ten Gate,
N.J.M. Donders, J.A.G. van Eimeren,
J.H. Houtzagers,J.G.J.Janssen, K. Joustra,
J.C. van der Lippe, D.A. Lubach, J.H. Pi-
Ion, H.A. van Ramshorst, J. Rozemond,
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J. de Ruiter, P.J. Scheefhals, J. Tackaber-
ry, wijlen H.O. Thunnissen, A.G.J. van
Wassenaer, W. Wedekind, A.F. van Wee-
Ie, D.E. van Werven en M.A. van Wijn-
gaarden. Kortom: de hele top van de
bouwrechtwereld.

( Gegund Werk/Opstellen aangeboden aan
mr J. Rozemond ter gelegenheid van zijn af-
scheid van de advocatuur, Rozemond
Van Ramshorst Smit, Amsterdam 1995,
269 blz.)

6. Export van bet NBW

Onbekend maakt onbemind. Ons nieu-
we vermogensrecht heeft echter veel aan-
dacht gekregen, met name bij onze
Oosterburen. Daarom is het nuttig dat
Remien deze literatuur heeft samenge-
bracht in het Zeitschrift für Europäisches
Privatrecht O. Remien, Das neue Burger-
lijk Wetboek der Niederlande und seine Er-
Schliessung durch die Rechtsliteratur, ZEuP
1994, blz. 187-195.

Gegeven de Duitse belangstelling is het
merkwaardig dat het Nieuw Burgerlijk
Wetboek alleen in het Engels en het
Frans is vertaald. Gelukkig komt daar ver-
andering in. Op instigatie van Chr. von
Bar (Osnabrück) wordt thans een verta-
ling in het Duits voorbereid. Een eerste
deel is zojuist verschenen: onder redactie
van F. Nieper en A.S. Westerdijk zag
Boek 2 Juristische Personen het licht. In
hun Vorbemerkungen leggen de samenstel-
lers verantwoording af van de werkwijze
die bij het vertalen is gevolgd. Bij de ver-
taling is onder meer gebruik gemaakt van
K. Boele-Woelki en F.J.A. van der Vel-
den (red.), Nederlandse rechtsbegrippen
vertaald, 's-Gravenhage 1992 (de lijst van
de pinyin-cornmissie).

De toegang tot Boek 2 wordt vereenvou-
digd door een beknopte inleiding, een
Stichwortverzeichnis en een trefwoorden-
register.

(F. Nieper, A.S. Westerdijk (red.), Nie-
derländisches Bürgerliches Gesetzbuch,
Buch 2 Juristische Personen, München/
Deventer/Boston 1995, 384 blz.)

7. Handelingsonbekwaamheid

Dit tijdschrift besteedt (nog) niet veel
aandacht aan het personen- en familie-
recht. Maar ook voor het algemeen deel
van het vermogensrecht is van belang de
Wet van 6 april 1995 tot nadere regeling
van het gezag over en van de omgang
met minderjarige kinderen, Stb. 240.
Art. 1:234 is daarbij in die zin gewijzigd
dat het thans luidt:

1. Een minderjarige is, mits hij met toestem-
ming van zijn wettelijke vertegenwoordiger

handelt, bekwaam rechtshandelingen te ver-
richten, voor zover de wet niet anders bepaalt.
2. De toestemming kan slechts worden ver-
leend voor een bepaalde rechtshandeling of
voor een bepaald doel.
3. De toestemming wordt aan de minderjarige
verondersteld te zijn verleend, indien het een
rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in
het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat
minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig
verrichten.

De gemoderniseerde bepaling doet de
vraag rijzen hoe bepaald wordt wat 'in
het maatschappelijk verkeer gebruikelijk
is'. Hierover kan men te rade gaan bij de
NBW-monografie Verkeersopvattingen van
B.G.P. Rogmans (hoewel deze niet bij-
zondere aandacht besteedt aan Boek 1).

(B.G.P. Rogmans, Verkeersopvattingen,
Mon. Nieuw BW A-20, Deventer 1995,
87 blz.)

8. Botsende grondrechten in het privaatrecht

Nog juist voor het ter perse gaan van dit
nummer verschenen de preadviezen voor
de Nederlandse Juristen-Vereniging, dit
jaar alle vier gewijd aan grondrechten.
Voor het privaatrecht is het meest interes-
sant het preadvies van H.A. Groen. Met
name waar het de vraag betreft hoe een
cassatiemiddel inzake schending van
grondrechten moet worden ingekleed,
wil het enige kans hebben, is deze pread-
viseur de juiste raadsman. Centraal in het
preadvies staan dan ook enige arresten van
de Hoge Raad, zoals die inzake de Edamse
buurman (NJ 1987, 928), het Maimoni-
des Lyceum (NJ 1988, 891), de aids-ver-
krachter (NJ 1994, 347) en de cineast Van
G. (RvdW 1995, 20). Wat de praktijkman
of-vrouw zich nog zou wensen, is meer
zicht op de vraag of het een goede zaak is
om in een procedure een beroep op grond-
rechten te doen en zo ja, via welke con-
structie. Mijn eigen mening in dezen is
dat het met name bij botsende grondrech-
ten een goede zaak is om de rechtsstrijd
mede in het licht van deze rechten te
zien, met name omdat dit het mogelijk
maakt er de inmiddels omvangrijke juris-
prudentie en de daarover geschreven lite-
ratuur bij te betrekken. Met name de
Duitse en de Amerikaanse rechtspraak
kunnen hierbij tot voorbeeld strekken.

(E.A. Alkema, H.A. Groen, P.J. Wattel,
J. Naeyé, De reikwijdte van fundamentele
rechten, Handelingen Nederlandse Juris-
ten-Vereniging, Zwolle 1995, 304 blz.)

9. Informatietechnologie en privaatrecht

In haar Tilburgse intreerede betreft J.E.J.
Prins, hoogleraar recht en informatise-
ring, veel privaatrecht. Na allereerst ge-
concludeerd te hebben dat veel specifieke
wetgeving over informatietechnologie
overtollig is, vraagt schrijfster zich af hoe

het privaatrecht hierin kan voorzien.
Twee onderzoeksgebieden worden door
haar geschetst. Zo zou het Burgerlijk
Wetboek moeten worden bestudeerd 'te-
gen de achtergrond van de vraag in hoe-
verre de door de maatschappelijke
realiteit gewenste oplossingen in het stel-
sel van het geldende recht kunnen wor-
den ingepast' (blz. 28). Voorts bepleit zij
de totstandkoming van een Europees
Wetboek van Privaatrecht, waarin ook de
nieuwe dimensies van de informatietech-
nologie een plaats krijgen (blz. 39).

(J.E.J. Prins, Overtollig recht inzake infor-
matietechnologie, Privaatrecht en informa-
tisering in het zicht van een nieuw millen-
nium , inaugurele rede Tilburg, Deventer
1995, 49 blz.)

W. Retrocipatie

Met de term 'retrocipatie' heeft H.J. Snij-
ders op het oog het teruggrijpen op on-
der het regime van het oude BW gevorm-
de jurisprudentie. Het is de tegenhanger
van de veel genoemde 'anticipatie'. Hoe
Snijders tot deze term kwam, laat hij ons
weten in zijn Leidse oratie onder deze ti-
tel. Huiselijk gesteld, houdt de schrijver
zich bezig met de vraag 'wat moet ik nog
met die oude jurisprudentie?'. Het ant-
woord luidt: 'Veel, heel veel' (blz. 11).

De continuïteit in het recht is het thema
dat in deze rede centraal staat. Meer spe-
ciaal is het de vraag waaraan arresten,
oude en nieuwe, hun gezag ontlenen. Dat
brengt ons bij de leer van de precedenten.
De auteur onderzoekt wat de literatuur
ons hierover leert. In de lijn van zijn dis-
sertatie bestudeert hij ook de recente juris-
prudentie van de Hoge Raad (Gouderak-
arrest). Rechtsvergelijkingen Europees
recht komen eveneens aan de orde.

In noot 130 op blz. 70 signaleert Snijders
het feit dat de wetgever in Zimbabwe zou
hebben bepaald dat de hoogste rechter
niet langer aan de eigen beslissingen is ge-
bonden (voor de kenner van de common
law is dit niet zo opmerkelijk, nu Enge-
land hierin is voorgegaan). Terecht stelt
de auteur dat hierdoor een zekere toenade-
ring van de rechtsvindingsmethoden van
common law en het Europees-continentale
recht plaatsvindt. Om van 'harmonisatie
van rechtsvindingsmethodologie' te spre-
ken, zoals Snijders doet, gaat mij echter
wat ver, nu de gebondenheid aan prece-
denten voor de andere (lagere) common
law-rechters is gehandhaafd.

(H.J. Snijders, Retrocipatie, inaugurele
rede Leiden, Arnhem/Deventer/Zwolle
1995, 76 blz.)

E.H. Hondius
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