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   De novemberkroniek vangt aan met de aankondi-
ging van twee congresbundels, één uit Oxford over 
Europees contractenrecht en het sociaal handvest 
en één uit Groningen over jong goederenrecht. In 
Nijmegen promoveerde Brenda Katan op een studie 
over toerekening van kennis aan rechtspersonen. In 
Groningen verscheen bij de faculteit een studenten-
scriptie over de aansprakelijkheid van de mijnbouw-
exploitant. Nulliteiten trokken de belangstelling van 
de Amsterdamse emeritus Piet Abas.  
  De Haagse advocaat Joost Luiten schrijft over third 
party litigation funding. Willem van Boom plaatst 
hetzelfde thema in ruimere context. De Ameri-
kaanse realisten van Karl Llewellyn kregen tien jaar 
terug gezelschap van de New legal realists. Stewart 
Macaulay schrijft er over. Na publicaties over senio-
renrecht en big data wordt de aandacht gevestigd op 
de bundel algemene rapporten voor het negentiende 
congres van de AIDC dat in 2014 plaatsvond te We-
nen. De kroniek wordt afgesloten met de aankondi-
ging van een bijdrage van Steve Waddams over uitleg 
in de Journal of Contract Law.     

  1.  Inleiding   

 Deze kroniek vangt aan met de aankondiging van twee 
publicaties naar aanleiding van congressen die beide twee 
jaar geleden plaatsvonden te respectievelijk Oxford, waar 
op het SECOLA-congres het Europees contractenrecht en 
het sociaal handvest centraal stonden (nr. 2), en Groningen 
waar de goederenrechtelijke jongelui in het  Young property 
lawyers forum  bijeen kwamen (nr. 3). In Nijmegen promo-
veerde Brenda Katan bij Steven Bartels en Bas Kortmann op 
een studie over toerekening van kennis aan rechtspersonen 
(nr. 4). Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen verscheen een 
studentenscriptie van Margot Gozoglu over de aanspra-
kelijkheid van de mijnbouwexploitant (nr. 5). Nietigheden 
horen in het privaatrecht niet thuis. Dat was de oorspronke-
lijke gedachte van Piet Abas (Amsterdam). Maar uiteindelijk 
kwam er toch een voorstel voor een nieuwe wettelijke rege-
ling van zijn hand (nr. 6).   

 Het is een verschijnsel dat op het eerste gezicht veel wenk-
brauwen zal doen fronsen: twee partijen gaan procederen, 
maar een van hen doet dat op kosten van een derde. Is dat 
een ongeoorloofde gok of juist een slimme mogelijkheid 
om anders te kostbare processen te financieren? De Haagse 
advocaat Joost Luiten schrijft erover. De Leidse hoogleraar 
Willem van Boom beziet het thema in ruimere context 
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(nr. 7). Ooit waren er de Amerikaanse realisten van Llewellyn, 
die tien jaar terug gezelschap kregen van de  New realists. 
 Stewart Macaulay – wie anders – brengt er verslag van uit 
(nr. 8). Soms veroorlooft deze kroniekschrijver zich een 
vrije hand bij de keuze van aan te kondigen themata; deze 
maand is dat het geval bij het seniorenrecht, dat wel enig 
privaatrecht maar ook veel andere rechtsgebieden omvat 
(nr. 9). Hetzelfde geldt voor de  big data  (nr. 10). In deze kro-
niek wordt regelmatig de aandacht gevestigd op publica-
ties van de  Académie internationale de droit comparé.  Eerst 
onlangs verscheen de bundel algemene rapporten van het 
negentiende congres van de AIDC dat in 2014 plaatsvond 
te Wenen (nr. 11). Uitleg is een onderwerp dat niet alleen 
continentaal-Europese maar ook  common law  auteurs blijft 
bezighouden, getuige de bijdrage van Steve Waddams in de 
 Journal of Contract Law  (nr. 12).   

 Zelf was ik deze maand als auteur betrokken bij de in nr. 11 
aangekondigde Weense congresbundel.     

  2.  Europees contractenrecht en het Sociaal 
handvest: over vrouwelijke loodgieters en 
Christelijke kamerverhuurders   

 Op 26 en 27 juni 2015 wijdde SECOLA, de  Society of European 
contract law,  haar jaarlijkse bijeenkomst aan de relatie tus-
sen Europees contractenrecht en het Europees sociaal hand-
vest. De conferentie vond plaats te Oxford. Ter compensatie 
zijn de inleidingen uitgegeven te Cambridge. Elf bijdragen 
telt de bundel.   

 Hugh Collins (Oxford) wijst op het belang van het Handvest 
om via het Europese Hof van Justitie leemten in richtlijnen 
op te vullen (p. 1-32). Michael Stürner (Konstanz) herinnert 
ons aan de woorden van Ulpianus:     

 “publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, 
privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim 
quaedam publice utilia, quaedam privatim.”   

 Of sprake zal zijn van een hybride, is zijns inziens voor-
al een institutionele kwestie. In Duitsland heeft het 
 Bundesverfassungsgericht  deze op de agenda geplaatst. Of het 
Europese Hof dat in de EU evenzeer zal doen, is nog ondui-
delijk (p. 33-48). Personen- en familierecht, contractenrecht, 
goederenrecht en sancties zijn de zuilen van ieder privaat-
rechtelijk stelsel. In zijn bijdrage onderzoekt Hans Micklitz 
(Florence) de transformatie die deze zuilen door de consti-
tutionalisering in Europa hebben ondergaan (p. 49-91). Max 
Fabian Starke (Berlijn) publiceerde in 2016 de monografie 
 EU-Grundrechte und Vertragsrecht  (Tübingen: Mohr, 445 p.). 
Hierbij aansluitend wijst hij op de wisselende betekenis van 
grondrechten: van bescherming tegen de overheid via soci-
alisering van de liberale staat naar de huidige bescherming 
van de vrije markt (p. 93-112).   
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 Marija Bartl en Candida Leone (Amsterdam) waarschu-
wen in aansluiting op een eerdere  case note  in de  European 
Constitutional Law Review  voor de nefaste gevolgen van de 
zaak  Alemo-Herron  (C-426/11), welke een heel ander pad 
heeft ingeslagen dan  Aziz  (C-415/11) en  Morcillo  (C-169/14) 
(p. 113-124). Huur- en woonrecht is Europees gezien een on-
derbelicht thema. Daarom is het goed dat Jacobien Rutgers 
(VU) hier onze aandacht voor vraagt in haar bijdrage ‘The 
right to housing (Article 7 of the Charter) and unfair terms 
in general conditions’ (p. 125-137). Olha Cherednychenko 
(Groningen) acht het mogelijk dat het Sociaal handvest zal 
bijdragen aan een beter verantwoord consumentenkrediet 
(p. 139-166). Martijn Hesselink (Amsterdam) droeg een op-
stel bij getiteld ‘The justice dimensions of the relationship 
between fundamental rights and private law’, dat eerder 
verscheen in de  European Review of Private Law  (p. 167-196).   

 Catherine Barnard (Cambridge) en Alysia Blackham 
(Melbourne) verdedigen ‘that private autonomy should 
ultimately prevail over the equality principle but only in the 
narrowly circumscribed context of the private home and 
only in respect of the purchasing of services (e.g. refusing 
to hire a female plumber’ (p. 197-218). Gonçalo de Almeida 
Ribeiro (Lissabon) stelt dat er goede redenen zijn om de leer 
van directe horizontale werking te verwerpen (p. 219-256). 
Dan Wielsch (Keulen) ten slotte betrekt deze kwestie op 
recht en moraal (p. 257-283).   

 (Hugh Collins (red.),  European contract law and the Charter 
of fundamental rights,  Cambridge: Intersentia 2017, 290 p.)     

  3.  Jong goederenrecht bijeen te Groningen   

 Van 23-25 november 2015 vond te Groningen de zesde bij-
eenkomst van het  Young property lawyers forum –  een  off-
shoot  van de  ius commune  onderzoeksschool (Amsterdam, 
Leuven, Maastricht, Utrecht) – plaats. Bij Eleven verschenen 
onlangs de inleidingen in druk. Na een Voorwoord door de 
redacteuren Björn Hoops (Groningen), Rosalie Koolhoven 
(Groningen) en Luke Rostill (Oxford) volgen verspreid over 
drie delen negen hoofdstukken. In deel I zijn ondergebracht 
opstellen van Francesco Mezzanotte (Rome 3) over de span-
ning tussen contractvrijheid enerzijds en de beperkingen 
van de eigendom anderzijds (p. 23-53). In 2007 voerde 
Frankrijk het leerstuk van de  fiducie  in. Maar past deze aan 
het Engelse recht ontleende figuur van de trust dan in een 
continentaal-Europees stelsel als het Franse? Rafael Ibarra 
Garza (Monterrey) stelt dat de  fiducie  hier geheel mee com-
patibel is (p. 55-67). Marlies Lernout en Johan Van de Voorde 
(Antwerpen) schrijven over verkrijgende verjaring van za-
ken in het publiek domein naar Belgisch, Engels, Frans en 
Nederlands recht (p. 69-93). Jelle Jansen (Groningen, Am-
sterdam) vergast ons op een Engelse bewerking van zijn 
 NTBR- bijdrage van vorig jaar (  NTBR  2016/8  (p. 58-61)) over 
eigendomsverkrijging door stropers (p. 94-104).   

 Deel II bevat drie hoofdstukken. Kan men een onroerende 
zaak in eigendom verwerven naar Tsjechisch recht? De 

vraag heeft aldaar tot een conflict tussen de hoogste ci-
viele rechter en het constitutioneel hof geleid, aldus Magda 
Schusterová (Osnabrück) (p. 107-123). Charlotte Willemot 
(Gent) stelt in haar bijdrage  Does one size fit all? , vrij naar 
Frank Zappa en  The mothers of invention , dat één wette-
lijke regeling voor appartementsrechten ontoereikend is. 
Naar Frans voorbeeld verdienen verschillende regimes de 
voorkeur (p. 125-149). Zijn kabels in de grond roerend of 
onroerend? ‘Roerend’ zei men in het verleden. Maar op 6 
juni 2003 bepaalde de Hoge Raad dat kabels onroerend zijn. 
Daarmee zijn nog niet alle problemen de wereld uit, zoals 
Leon Hoppenbrouwers (notaris te Amsterdam) weet duide-
lijk te maken. Anders dan de overige bijdragen is dit opstel 
niet rechtsvergelijkend van signatuur: alleen Nederlands 
recht komt aan de orde (p. 151-166).   

 Deel III telt twee hoofdstukken. Elsabé van der Sijde (Con-
stitutioneel hof van Zuid-Afrika) worstelt met het probleem 
van de constitutionalisering van het Zuid-Afrikaanse eigen-
domsrecht in de post-apartheid tijd (p. 169-189). Enigszins 
in deze richting kunnen we ook het betoog van Allessandra 
Quarta (Turijn) situeren, dat de titel draagt ‘Towards an 
access-based paradigm of ownership/A plea for inclusion in 
property law’. Dit is een heel boeiend betoog, zoals meteen 
al uit de beginwoorden blijkt: ‘property law is characterized 
by the aspect of having, while the counter-value of not hav-
ing is ousted not only by the rules but also by their inter-
pretation’. Een uitvoeriger uiteenzetting vinden we in haar 
 Non-proprieta/Teoria e prassi dell’accesso ai beni  (Napels: Esi 
2016), dat overigens sterk leunt op eerdere publicaties van 
Ugo Mattei en Stefano Rodotà (p. 191-208).   

 (B. Hoops, L. Rostill, R. Koolhoven (red.),  Property law per-
spectives V,  Den Haag: Eleven 2017, 208 p.; Jelle Jansen, 
‘Eigendomsverkrijging door stropers: over leeuwenjacht, 
Royal animals en het Aneignungsrecht’,   NTBR  2016/8  (p. 58-
61))     

  4.  Toerekening van kennis aan rechtspersonen   

 Op 12 april 2017 promoveerde in Nijmegen bij Steven Bartels 
en Bas Kortmann de Amsterdamse advocate Branda Katan 
op een studie over toerekening van kennis aan rechtsper-
sonen. De studie is ondergebracht in de serie Onderneming 
en recht. ‘Veel regels in het burgerlijk recht verbinden een 
rechtsgevolg aan de aanwezigheid van kennis bij (een van 
de) partijen. Maar een rechtspersoon heeft geen hersens’, 
zo introduceren de redacteuren van de serie Kortmann en 
Faber dit werk.   

 In haar dissertatie geeft Katan een overzicht van het recht 
inzake toerekening van kennis. Zij heeft de casuïstiek daar-
toe verdeeld in twee groepen: eenvoudige gevallen en in-
gewikkelde gevallen. Een eenvoudig geval is bijvoorbeeld 
dat van het Duitse  Knollenmerger- arrest van 1992, waarin 
de vijfde senaat van het  Bundesgerichtshof  het concept van 
de  Wissensvertreter  ontwikkelt. Als eerste subgroep van de 
ingewikkelde gevallen noemt Katan  kennisversplintering. 
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 Daarbij heeft zij op het oog dat de linkerhand niet weet wat 
de rechter hand doet, ofwel de slechte communicatie bin-
nen organisaties. Kennisversplintering is in ons land geen 
bekend verschijnsel en de jurisprudentie is schaars en casu-
istisch. Dat is anders in Duitsland, waar  Wissensaufspaltung 
 een algemeen bestudeerd fenomeen is. We kunnen daar 
volgens de auteur heel goed te rade gaan om de leemten in 
het Nederlandse recht op te vullen.   

 In het geval van kennisversplintering geldt een rechtsper-
soon als bekend met bepaalde informatie indien hem naar 
verkeersopvattingen geen beroep toekomt op de onwetend-
heid van de handelende functionaris. Die verkeersopvat-
tingen worden volgens Katan in belangrijke mate bepaald 
door het organisatiebeginsel. Of dat in het concrete geval 
zo is, moet worden vastgesteld aan de hand van de feiten 
en omstandigheden. Die factoren zijn de voorzienbare re-
levantie van de informatie, aanleiding tot het opvragen of 
raadplegen van informatie, strekking van de norm, positie 
van de functionaris, oorzaak van de kennisversplintering, 
tijdsverloop, bezwaarlijkheid van opslag, samenhang tus-
sen activiteit van wetende en handelende functionaris, 
presentatie van de organisatie als eenheid, motief voor niet-
delen of niet-opvragen van kennis, bron van kennis, profes-
sionaliteit van de rechtspersoon en aard en inhoud van de 
rechtsverhouding. Deze analyse geeft volgens de auteur 
een beoordelingskader aan de hand waarvan kan worden 
beoordeeld welke informatie heeft te gelden als kennis van 
de rechtspersoon.   

 Niet altijd is interne uitwisseling van informatie aange-
wezen. De meeste lezers kennen wel het verschijnsel van 
 Chinese walls.  Daarnaast kan sprake zijn van geheimhou-
dingsplichten. Ook kan het gebeuren dat iemand kennis 
draagt in verschillende hoedanigheden. Een voorbeeld van 
dit laatste: geldt de kennis die de grootaandeelhouder be-
zit in een andere hoedanigheid dan die van deelnemer aan 
de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) als de 
kennis van de meerderheid van die AVA?   

 (Branda Katan,  Toerekening van kennis aan rechtspersonen, 
 diss. Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer 2017, 609 p.)     

  5.  Aansprakelijkheid van de 
mijnbouwexploitant   

 De laatste jaren zijn verschillende faculteiten ertoe overge-
gaan om werkstukken van master-studenten gebundeld uit 
te geven. Nu is er ook een faculteit die scripties gaat publi-
ceren. Enige jaren terug deed Utrecht dat al, maar dat waren 
toen nog veredelde A4'tjes. Echte boeken komen sinds kort 
van de Rijksuniversiteit Groningen. De eerste publicatie, 
van de hand van Margot Gozoglu, gaat over aansprakelijk-
heid van de mijnbouwexploitant. Die exploitant is ingevolge 
Rb. Noord-Nederland 5 oktober 2016 naast de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM) ook Energie Beheer Neder-
land (EBN), een onderneming die namens de Staat inves-
teert in de opsporing, winning en opslag van gas en olie. Al-

lereerst werpt de auteur zich op het vereiste van causaliteit 
(redelijke toerekening, meervoudige causaliteit, alternatie-
ve causaliteit, deelschade, sluipende schade, proportionele 
aansprakelijkheid, omkering van de bewijslast, wettelijk 
bewijsvermoeden). Vervolgens komt het begrip schade aan 
de orde (vermogensschade, zaakschade, zuivere vermo-
gensschade, schadebegroting, concreet vs. abstract, waar-
dedaling, volledige schadevergoeding, toekomstige schade, 
rechtsopvolging onder bijzondere titel). Deze bespreking 
is rijkelijk voorzien van voorbeelden uit de jurisprudentie. 
Wat minder uit de verf komt de Arbiter aardbevingsschade, 
waarover het in de volgende kroniek in de aankondiging van 
de inaugurele rede van Ruth de Bock (mede) zal gaan.   

 (Margot Gozoglu,  Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploi-
tant voor materiële schade ontstaan door gaswinningsactivi-
teiten , Den Haag: Boom 2017, 102 p.)     

  6.  Nulliteiten   

 Begin dit jaar verscheen van de hand van de Amsterdamse 
emeritus Piet Abas een verhandeling over nulliteiten. De 
auteur verdedigt daarin een gemoderniseerde versie van 
 art. 3:40  BW. Abas stelt de volgende tekst voor:       

  “1.  Een rechtshandeling in strijd met de rechtsze-
kerheid is nietig.     
  2.  Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt 
tot nietigheid van de rechtshandeling.     
  3.  Indien echter de dwingende wetsbepaling uit-
sluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij 
een meerzijdige rechtshandeling leidt zij slechts tot ver-
nietigbaarheid.”   

 Eerst had hij de nietigheid helemaal uit het privaatrecht 
willen verbannen, maar dat is zelfs Abas niet gelukt.   

 Voor de oudgedienden onder ons is het een genoegen om 
door de auteur meegenomen te worden naar die goeie ouwe 
rechtspraak  Flora/Van der Kamp  en  Aviolanda/Burgman  (  NJ 
 1952/127  en   NJ  1952/128 ). Dat gebeurt dan ook nog eens 
met een licht archaïsch taalgebruik. Over nietigheden is 
meer geschreven dan Abas ons voorhoudt. Hetty ten Oever 
en Gitta Veldt analyseren in hun bijdrage aan de Snijders-
bundel ‘Openbare orde in de context van  art. 3:30 lid 1 BW  
en regelgeving buiten het BW’ de doorwerking van normen 
buiten het BW en van Europese bepalingen via  art. 3:40 lid 
1 BW  (p. 323-342). Daarnaast is er ook buiten ons land het 
nodige over het thema geschreven. Abas laat de bespreking 
hiervan achterwege. Rechtsvergelijking is zijns inziens niet 
zinvol, als alle naburige stelsels zoals hier in dezelfde rich-
ting wijzen. Ik ben het met deze visie niet eens maar hoop 
deze elders te bestrijden.   

 (P. Abas,  Rechtshandelingen en nulliteiten,  Oisterwijk: Wolf 
2017, 68 p.; Sharon Erbacher,  Negligence and illegality, 
 Oxford: Hart 2017, 272 p.)     
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  7.  Third party litigation funding   

 Alle nieuwe ontwikkelingen in het recht komen uit Ame-
rika: waar of niet waar?  Niet  waar: uit Australië komt  third 
party litigation funding,  het verschijnsel dat ‘een private 
derde partij, zonder bestaande betrokkenheid bij een zaak 
en met commercieel motief de kosten van een gerechtelijke 
procedure of procedure voor alternatieve geschilbeslech-
ting op zich neemt, in ruil voor een financiële beloning, 
over het algemeen uitgedrukt in een deel van de opbrengst 
van de vordering’. Toch is dit geen Amerikaanse, maar een 
Australische vinding. In zijn handzame gids  Third party 
litigation funding  geeft de Haagse advocaat Joost Luiten niet 
alleen aan waar het verschijnsel vandaan komt (Australië 
dus), waar het gehanteerd wordt, hoe het gekwalificeerd 
moet worden en welke wettelijke regels er voor gelden. De 
auteur besteedt aandacht aan de begrippen  maintenance  en 
 champerty  in het Engelse recht en aan de  Code of conduct for 
litigation funders  van 2011, herzien in 2014. Ook het Duitse 
recht, waar procesfinanciering verder is ontwikkeld dan bij 
ons, komt aan bod.   

 Eerder heeft Luiten al met Willem van Boom over proces-
financiering geschreven in  RMThemis.  Van Boom heeft 
ook zonder Luiten over het thema gepubliceerd. Dat is ge-
beurd in de bundel  Litigation, costs, funding and behaviour/
Implications for the law,  die vorig jaar bij Routledge het 
licht zag. Na een inleiding door Van Boom is een bijdrage 
van de hoofdredacteur over procesfinanciering in het alge-
meen opgenomen. Hij komt hierin tot de slotsom ‘that the 
involvement of TPF funders in commercial and consumer 
litigation can truly be beneficial to the access to civil jus-
tice’ (p. 5-30). Jef De  Mot  (Gent), Michael Faure (Maastricht/
Rotterdam) en Louis Visscher (Rotterdam) zijn vanuit een 
rechtseconomisch perspectief vanwege de bevordering 
van de concurrentie op de procesmarkt ook al positief over 
procesfinanciering (p. 31-54). John Peysner (Oxford) kreeg 
ooit een oproep van collega’s (nu ja collega’s: ‘none of the 
scholars are mainstream commentators’) om een petitie 
tegen procesfinanciering mede te ondertekenen. In plaats 
daarvan mondt zijn analyse evenals die van Van Boom en de 
drie rechtseconomen uit in een pleidooi vóór dit verschijn-
sel (p. 55-79).   

 Charlotte Vrendenbarg (Leiden) bespreekt Richtlijn 
2004/48/EG inzake de handhaving van intellectuele-ei-
gendomsrechten (p. 80-104). Eric De Brabandere (Leiden) 
concludeert dat er bij investeringsarbitrage via ICSID geen 
algehele verplichting tot berichtgeving van procesfinancie-
ring bestaat (p. 105-128). Ben van Velthoven en Peter van 
Wijck (beiden Leiden) belichten de  conditional fee  in de Ne-
derlandse rechtspraktijk (p. 129-154). In deze bundel wordt 
ook de procesfinanciering naar Australisch recht – de ba-
kermat van procesfinanciering – (door Vicki Waye, Adelaide, 
en Vince Morabito, Monash, p. 155-200: ‘Australia’s compar-
atively liberal approach to its litigation entrepreneurs has 
created an environment that has allowed litigation funding 
to flourish’) en Duits recht (door Astrid Stadler, Konstanz, 

p. 201-221: ‘In the absence of comprehensive regulation of 
third-party funding in Germany, specific rules for security 
of cost orders are a minimum requirement’) besproken. Ilja 
Tillema (Rotterdam) ten slotte geeft een voorbeschouwing 
op haar nog in aanbouw zijnde dissertatie over procesfinan-
ciering van massageschillen (p. 222-243).   

 (Willem H. van Boom (red.),  Litigation, costs, funding and 
behaviour/Implications for the law,  Londen: Routledge 2016, 
245 p.; W.H. van Boom en J.L. Luiten, ‘Procesfinanciering 
door derden’,  Rechtsgeleerd Magazijn Themis  2015, p. 188-
199; J.L. Luiten,  Third party litigation funding,  Den Haag: 
Boom, 121 p.)     

  8.  New legal realism: the times are a-changin’   

 Ooit maakten Amerikaanse juristen furore met hun  legal 
realism.  Vijftig jaar geleden (ruim) schreef Stewart Macaulay 
een beroemd geworden opstel over het gebruik van algeme-
ne voorwaarden in het bedrijfsleven. Nog altijd houdt het 
thema Macaulay bezig. In een recente publicatie begint hij 
met het navolgende citaat:     

 “Born of the old Realism and nurtured in the law and so-
ciety movement, the New Realism seeks to discover and 
teach  the meaning of law from ist impact at the point of 
delivery –  not just in the courtroom, but in the hallway, 
the lawyer’s office, and occasionally even more distant 
realms.”   

 Vervolgens neemt hij stelling voor John Henry Schlegel’s  
American legal realism and empirical social science  (1995, 
geen familie van de Schlegels in E.M. Forster’s  Howard’s 
End ) en tegen Grant Gilmore’s  The death of contract  (1974). 
Schlegel schrijft:     

 “Science was too threatening. It suggested that the words 
of law might not be too important, that the special pre-
serve of the law professor might not be too special and 
that, since law was not just rules, the rule of law might 
not be just a matter of following rules either. That threat 
was simply too much for the professional identity of the 
law professor; it could only be attacked mercilessly or 
distanced with derisive laughter.”   

 De afsluitende woorden van Macaulay zijn dat:     

 “We have come a long way since the time that Schlegel 
was describing or even since the 1970s when Gilmore 
wrote. Law faculties are hiring more people with both 
a Ph.D. in a social science and a law degree. Empirical 
work appears more frequently in law reviews. Many law 
schools have major clinical programs where students ac-
tually see where law is delivered. Some clinical instruc-
tors have found social scientist partners to help them 
analyze aspects of law in action that they encounter 
that bother them in light of the ideals of our legal sys-
tem. Once we accept that what goes on “back stage” – in 
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lawyers’ offices and in the halls of courts and legislatures 
– is an important part of the subject matter of legal stu-
dy, many social scientists and many law professors find 
that the other field has something important to add to 
the conversation. That is, each should find this, if both 
realize the need for translation and the importance of 
listening to what the other is saying.”   

 (Stewart Macaulay, ‘New legal realism: unpacking a pro-
posed definition’, University of Wisconsin legal studies re-
search paper 1415, 6  UC Irvine Law Review  149-167 (2016), 
https://ssrn.com/abstract=2970599>; Stewart Macaulay, 
‘Non-contractual relations in business: a preliminary study’, 
Vol. 28,  American Sociological Review  55-67 (1963))     

  9.  Seniorenrecht   

 Aan al onze universiteiten wordt het vak jeugdrecht gedo-
ceerd; er is een ombudsman voor de jongelui; bijzondere 
bepalingen in het BW regelen hun rechtsverhoudingen. 
Voor de andere kant van het spectrum lijkt minder be-
langstelling te bestaan, behalve als het om het levens-
 einde  gaat: daar kunnen zelfs kabinetten op afknappen. 
Toch lijkt het aangewezen om in de naaste toekomst meer 
aandacht te gaan besteden aan ouderen die nog een tijd 
te gaan hebben – zie Hendrik Groen,  Pogingen iets van het 
leven te maken/het geheime dagboek van Hendrik Groen, 83, 
25 jaar,  Meulenhoff, 2014. Een Zweeds boek, in de Engel-
se taal geschreven, biedt daarbij inspiratie. Het boek telt 
drie delen. Deel I behelst een inleiding van de hand van 
de eindredacteur, Ann Numhauser-Henning (p. 3-32) en 
een beschouwing van Kirk Scott over de demografische 
achtergronden van het seniorenrecht (p. 33-51). Deel II 
bevat vier hoofdstukken. Judy Fudge (Kent) belicht ‘dig-
nity, disadvantage, and age: putting constitutional and 
fundamental rights to work for older workers’ (p. 55-85). 
Ann Numhauser-Henning schrijft over ‘The elder law in-
dividual versus societal dichotomy – a European perspec-
tive’ (p. 86-112). Titti Mattsson en Mirjam Katzin bezien 
‘vulnerability and ageing’ (p. 113-131). Jenny Julén Votinius 
en Mia Rönnmar gaan in op de intergenerationele aspecten 
van seniorenrecht (p. 132-148).   
 Het derde en laatste deel bevat negen bijdragen. Ann 
Numhauser-Henning, Jenny Julén Votinius en Ania 
Zbyszewska analyseren gelijke behandeling (Warwick) 
(p. 151-178). Alysia Blackham (Melbourne) en anderen be-
spreken ‘the rationales of government action on ageing and 
the extension of working lives’ (p. 179-203). Mia Rönnmar 
 c.s  analyseren ‘employment protection and older workers’ 
(p. 204-228). Andreas Inghammar, Cécile Brokelind en Per 
Norberg ‘prolonged working life and flexible retirement 
in public and occupational pension schemes’ (p. 229-256). 
‘Migrant pensioners – taxation and healthcare issues in the 
EU’ zijn het thema van Cécile Brokelind en Martina Axmin 
(p. 257-286). Hanna Pettersson en Mirjam Katzin analyse-
ren ‘legal approaches to private and public responsibili-
ties for elder care’ (p. 287-308). Over solidariteit berichten 
Titti Mattson, Martina Axmin en Emma Holm (p. 309 334). 

Elsa Trolle Önnerfors belicht erfrechtelijke perspectieven 
(p. 335-357). Eva Ryrstedt schrijft over dementie en wilsau-
tonomie (p. 358-378).   
 Tenzij anders aangegeven is de betrokken auteur verbonden 
aan de Universiteit van Lund.   

 (Ann Numhauser-Henning (red.),  Elder law/Evolving Euro-
pean perspectives,  Cheltenham: Elgar 2017, 404 p.)     

  10.  Big data   

 Stel men beschikt over het volledige stemgedrag van alle 
leden van het hoogste gerechtshof. Het moet dan mogelijk 
zijn om te berekenen hoe de stemuitslag in toekomstige za-
ken zal zijn. Bij ons is er het probleem dat het stemgedrag 
van individuele rechters vanwege het raadkamergeheim 
niet bekend is. Maar in een  common law  stelsel is dat geen 
probleem. We betreden hiermee de  big data.  Daaronder 
wordt verstaan ‘elke vorm van geautomatiseerde gegevens-
verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van 
persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een 
natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met 
de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, 
gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouw-
baarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren 
of te voorspellen’ (Moerel, Van der Wolk). Ik ontleen deze 
omschrijving aan het boek  Big data  onder redactie van de 
Utrechtse hoogleraar Peter Blok. Op 22 mei 2017 vond in 
Utrecht de aanbieding plaats aan Aleid Wolfsen, voorzit-
ter van de Autoriteit persoonsgegevens. Bij zijn aanvaar-
ding merkte Wolfsen op dat de plaats van uitreiking in het 
Utrechtse Molengraaff Instituut vanwege Molengraaffs be-
moeienis met de totstandkoming van faire handelspraktij-
ken gelukkig gekozen was.   
  Big data  behelst een inleiding tot het recht rond dit recente 
verschijnsel. Met medewerking van de redacteur en de au-
teurs, Peter Blok, Bart Custers, Lokke Moerel en Alex van 
der Wolk, Natali Helberger, Madeleine de Cock Buning en 
Roeland de Bruin, Hans Lammerant, Berend Jan Drijber en 
Gerrit-Jan Zwenne en Tineke van de Bunt komen in het boek 
onderwerpen als wat is big data, hoe werkt het, hoe is de 
regulering, intellectuele eigendom, consumentenbescher-
ming, non-discriminatie, mededinging en telecommunica-
tie aan de orde.   

 (P.H. Blok (red.),  Big data en het recht/Een overzicht van het 
juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sec-
tor,  Den Haag: SDU 2017, 176 p.)     

  11.  Le congrès danse beaucoup   

 Wenen heeft iets met congressen: ‘le congrès danse 
beaucoup’, zei de prins van Ligne in 1814. In de Oostenrijkse 
hoofdstad werd twee eeuwen later, in 2014, het negentien-
de congres van de  Académie internationale de droit comparé 
 gehouden. Eerst kort geleden verschenen de algemene rap-
porten in een verzamelbundel in druk (veel algemene rap-
porten werden al eerder gepubliceerd in bundels met alle 
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rapporten over één bepaald thema). In totaal telt de bundel 
32 algemene rapporten, die ik ten dele in eerdere kronieken 
heb aangekondigd maar nog niet samen in één kroniek. De 
(weinige) bijdragen die op bestuursrecht en strafrecht zien, 
kan ik hier buiten beschouwing laten. Wel maak ik waar 
mogelijk aantekening van de eveneens indertijd reeds ge-
publiceerde Nederlandse rapporten over de genoemde on-
derwerpen.   

 Eva Steiner (Londen) schrijft over  prospective overruling,  een 
 evergreen  die ook bij ons regelmatig in de discussie opduikt 
(p. 15-27, Nederlands rapport van Remco van Rhee en W. van 
der Woude), George Bermann (New York) bericht over de  New 
York Convention  inzake de erkenning en tenuitvoerlegging 
van buitenlandse arbitrale vonnissen (p. 29-71, Nederlands 
rapport van Vesna Lazic). Verica Trstenjak (Wenen) analy-
seert privaatrecht en fundamentele rechten (p. 73-97, Ne-
derlands rapport van Olha Cherednychenko). Rona Serozan 
(Istanbul) bericht over  pacta sunt servanda  in het licht van 
de financiële crisis (p. 99-113). Zelf schrijf ik met André 
Janssen (Hong Kong) over winstafroming (p. 115-134). 
Frederik Swennen (Antwerpen) bericht over ‘private ordering 
in family law’‚ (p. 135-163, Nederlandse rapporteurs Kathari-
na Boele-Woelki en Merel Jonker), Yuko Nishitani (Kioto) over 
bewijs van buitenlands recht (p. 165-194). Michael Bonell 
(Rome) en Olaf Meyer (Bremen) analyseren de impact van 
corruptie op internationale handelscontracten (p. 195-212; 
Nederlands rapport van Abiola Makinwa en Xandra Kramer), 
Carlos Esplugues (Valencia) schrijft over  mediation  (p. 213-
259; Nederlands rapport van Chin-A-Fat). De organisatie 
van het juridisch beroep is in handen van Martin Henssler 
(Keulen, p. 261-280) en de  besloten vennootschap  van Hol-
ger Fleischer (p. 319-350, Nederlands rapport van Stephan 
Rammeloo).    

 Martin Gelter (New York) bericht over de bescherming van 
minderheidsaandeelhouders (p. 351-369). Particuliere ga-
ranties tussen handelsrecht en consumentenbescherming is 
het thema van Andreas Schwartze (Innsbruck, p. 371-381). 
De interactie tussen vennootschapsrecht en erfrecht wordt 
geschetst door Suzanne Kalss (Wenen, p. 383-403, Neder-
lands rapport van Wouter Burgerhart en Leon Verstappen). 
Licenties en  creative commons  komen aan de orde bij Axel 
Metzger (Berlijn) en Stefan Hennings (Hamburg) (p. 405-
427). Ewa Baginska (Danzig) bespreekt schadevergoeding bij 
inbreuk op fundamentele rechten (p. 469-490). Olga Cvejić 
Janĉić (Novi Sad) heeft het over 25 jaar VN-conventie inzake 
de rechten van het kind (p. 491-511, Nederlands rapport van 
Ton Liefaard en Machteld Vonk) en Andreas Reiner interna-
tionale handelsarbitrage (p. 563-588). Taal en recht komen 
aan de orde in drie algemene rapporten, van Stéphanie De 
Dycker (Lausanne, p. 589-591), Karim El Chazli (Lausanne, 
p. 593-606) en Ilaria Pretelli (Lausanne, p. 607-610). Het 
notariële beroep wordt ons uit de doeken gedaan door 
Christian Helmenstein, Kalpana Scholtès-Dash en Helmut 
Berrer (allen Wenen, p. 611-617) en Michael Lunzer (Wenen, 
p. 619-622). De functie van het  European Law Institute  ten 

slotte wordt beschreven door Rosana Garciandía en Daoi 
Olafsson (beiden Wenen, p. 623-625).    
 De AIDC is officieel tweetalig: Engels en Frans. Maar de ver-
schuiving naar het Engels als in de praktijk einige taal wordt 
duidelijk uit het feit dat van de 32 gepubliceerde bijdragen 
30 in het Engels en slechts 2 in het Frans zijn geschreven. 
Nog een algemene opmerking: veel rapporteurs betrekken 
tegenwoordig empirisch materiaal in hun studie. Zo kunnen 
we bij Henssler lezen hoeveel juristen de betrokken landen 
per hoofd van de bevolking tellen: dat loopt uiteen van 254 
(VS) en 262 (Griekenland, Spanje) tot 3790 (Japan) en 5594 
(China).    

 (Martin Schauer, Bea Verschraegen (red.),  General reports of 
the XIXth congress of the International academy of compara-
tive law/Rapports généraux du XIXème congrès de l’Académie 
internationale de droit comparé,  Dordrecht: Springer 2017, 
625 p.; Lars van Vliet (red.),  Netherlands reports to the nine-
teenth international congress of comparative law , Antwer-
pen: Intersentia 2015, 364 p.)     

  12.  Uitleg tussen redelijkheid en billijkheid   

 Een van mijn favoriete auteurs in de  common law  is de Ca-
nadees Stephen Waddams (Toronto). In het Australische 
 Journal of Contract Law  schetst hij de relatie van uitleg van 
contracten en andere leerstukken. Meer dan zeventig jaar 
geleden was er al een controverse over de betekenis van 
beginselen voor de uitleg. Van belang is dat praktische 
overwegingen hierbij een majeure rol spelen, maar soms in 
uiteenlopende richtingen wijzen. De functie van de advoca-
tuur bestond volgens Robert Megarry vooral hierin dat hij 
de rechter argumenten aanreikt om een selectie uit de ver-
schillende uiteenlopende beginselen te maken. Waddams 
besteedt vervolgens aandacht aan de objectieve contracts-
uitleg ( Smith/Hughes, (1871) LR 6 QB 597 ), de  parol evidence 
rule, mutual assent, plain meaning, entire agreement clauses, 
 precedent,  surrounding circumstances, implied terms, good 
faith, rectification  en  unfairness.  De analyse laat zich zo door 
een Engelse jurist lezen, maar een enkele keer komt toch 
een Canadese afwijking aan de orde.   

 (Stephen Waddams, ‘Contractual interpretation in relation to 
other aspects of contract law’, (2017) 34,  Journal of Contract 
Law  70-95)    

   In de komende kroniek(en) verwacht     
  –  Feest in Italië: Gambaro-bundel     
  –  Feest in Amsterdam: Pessers-bundel     
  –  Law in the risk society     
  –  Particulieren en verkeersvrijheden     
  –  Vietnamees contractenrecht     
  –  De kantonrechter     
  –  Algemene en speciale gerechten     
  –  Processualia     
  –  De circulaire economie      
  –  Rechtsvergelijking in Italië     
  –  Boek van het jaar    
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