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1. De receptie van het Nieuw BW
Een Week van het Recht, een aanbie-
ding aan de Koningin, een voor de gele-
genheid gecomponeerd muziekstuk,
een postzegel, open huis bij advocaat
en notaris, rollenspelen op de recht-
bank, een Teleac-cursus - de afgelopen
weken is er van alles aan gedaan om
het Nieuw Burgerlijk Wetboek onder
de aandacht van de burgers te brengen.
Het lag voor de hand dat de inwerking-
treding van de Boeken 3, 5 en 6 en een
viertal titels van Boek 7 NIEUW BW als-
mede van het nieuwe executie- en be-
slagrecht en enige andere onderdelen
van het privaatrecht op l januari jl.
ook in de vakpers de nodige aandacht
zou krijgen. Alle privaatrechtelijke pe-
riodieken alsook de meeste algemene
juridische tijdschriften kwamen met
een themanummer, waarin de over-
gang van oud naar nieuw centraal staat.
In Nijmegen, Utrecht, Groningen en
Den Haag vonden voorts NIEUW BW-
congressen plaats.

2. ArsAequi
Het eerste vakblad van naam dat met
een NjB-special uitkwam was het stu-
dentenblad Ars Aequi. Het begint niet
erg veelbelovend: 'Lang gewacht en stil
gezwegen, nu hebben we het dan toch
gekregen', de openingszinnen van het
Voorwoord doen vermoeden dat de re-
dactie 5 december had uitgerekend als
geboortedatum van dit diemanummer.
Ook de openingszin van het levensbe-
richt van Meijers door Th. Veen wekt
geen hoge verwachtingen: 'Als de Twee-
de Wereldoorlog niet was uitgebroken,
was de reputatie van Eduard Maurits
Meijers onder de studenten van nu wel-
licht nog kleiner geweest dan die van
(...) Diephuis (...), Opzoomer (...) en
(...) Land (...) een kleine veertig jaar na
hun dood'. Toch is dk 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 va^ Amsterdam, werd be-
noemd.
Voor de student-lezers interessant zijn
de twee bijdragen over het NIEUW BW
zelf, één van E. Florijn over de externe
geschiedenis en één van oud-regerings-
commissaris W. Snijders over de in-
houd van het nieuwe vermogensrecht.
Het themanummer 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.

3. Advocatenblad
Het Advocatenblad heeft het in het
luchtige genre gezocht. Een van de
schrijvers verwondert zich over het ver-
zoek van de redactie dat 'diepte of ge-
leerdheid niet gewenst was, al
reserveerde ze voor iets met zo weinig
inhoud toch opmerkelijk veel plaats-
ruimte' (B.C. de Die, blz. 653). Enkele
citaten: 'zorgvuldige raadpleging van
de Parlementaire geschiedenis is abso-
luut noodzakelijk' (H. Stein, blz. 659);
'het huis waarin wij ons hele leven ge-
woond hebben komt onder de slopers-
hamer. Het moet plaats maken voor
nieuwbouw, afkomstig van een groep
architecten en bouwmeesters die na
een halve eeuw prutsen een prijsvraag
met één inzender gewonnen hebben'
(J.M. van Dunne, blz. 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 la-
gen - en ieder woord dat de Hoge
Raad het laatste decennium heeft ge-
sproken is wet geworden, alsof er geen
Nj is waarin de zaken kunnen worden
nageslagen' (H. van Son, blz. 872) en
'Het is voor ons echt moeilijk' (L.
Schuman, blz. 674).

4. Nederlands Juristenblad
Mijn prijs voor de meest spannende
NIEUW BW-literatuur gaat naar het
themanummer van het NJB en in het
bijzonder naar de twee bijdragen van
E.O.H.P. Florijn (die ook voor Ars Ae-
qui schreef). In een eerste artikel (blz.
8-25) gaat de schrijver nog eens terug
naar de achtergrond van de codificatie-
opdracht aan Meijers. Daarmee is deze
episode nu eindelijk geheel in perspec-
tiefgeplaatst. Florijns tweede bijdrage
(blz. 32-47) is gewijd aan het NIEUW
BW en de politiek. Interessant is de rol
die minister Donker heeft gespeeld.
Beide artikelen zijn boeiend geschre-
ven, met gebruikmaking van de inter-
view-techniek die het duo
Bruinsma/Huls voor het NJB heeft ont-
wikkeld.
In kortere bijdragen ziet Van der Grin-
ten (blz. 26-27) het maatschappelijk be-
lang van het NIEUW BW vooral hierin
dat het tot studie noopt ook van geves-
tigde juristen; N.J.H. Huls (blz. 31)
schrijft het succes van de hercodificatie
ondanks alle bezwaren toe aan het 'au-
topoietisch' karakter van het recht, dat
zich weet aan te passen aan de omge-
ving maar voortdurend uit is op overle-
ving; J.M. Polak (blz. 28-30) beschrijft
het wetgevingsproces vanuit het ge-
zichtspunt van de wetgever; H.C.F.
Schoordijk (blz. 50-52) getuigt van
zijn bekering tot het NIEUW BW. Dat er
ook in België een roep naar een herco-
dificatie is geweest, kunnen we lezen in
de bijdrage van M. Storme (blz. 48-49).

Aardig zijn in dit themanummer de tal-
rijke foto-illustraties.

5. Afscheid van het oude BW
Het WPNR besteedde op de drempel
van het nieuwe jaar een themanummer
aan 'verdwijnend recht' - nr. 6030
(1991, blz. 867-915). Een van de meest
opvallende wijzigingen die het NIEUW
BW heeft gebracht, is de afschaffing van
de terugwerkende kracht van een aantal
rechtsfiguren. A.S. Hartkamp (blz. 868-
873) betoogt dat terugwerkende kracht
ook niet meer kan worden overeengeko-
men. A.J.M. Nuytinck (blz. 873-877)
acht de nieuwe bestuursregeling in het
huwelijksvermogensrecht een verbete-
ring maar bepleit nog verdergaande aan-
passing aan het algemene vermogens-
recht. L. Timmerman (blz. 877-879)
stelt, anders dan wel is verdedigd, dat de
materiële kenmerken van de rechtsper-
soon 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
(blz. 880-882) mee dat ook onder het
nieuwe recht het als afgeschaft aange-
kondigde onderscheid tussen bestand-
deel en bijzaak zal voortleven. Jac.
Hijma (blz. 883-887) betreurt het terug-
dringen in art. 3:40 van de rubriek
'strijd met de wet' ten gunste van goede
zeden en openbare orde. A.I.M. van
Mierlo (blz. 887-890) acht het vuistloze
en stille pandrecht een goede rempla-
(jant van de fiduciaire eigendomsover-
dracht; wel bepleit hij schrapping van
de zijns inziens onnodige eis van regis-
tratie. M.J .A. van Mourik (blz. 890-
892) heeft het al dan niet declaratieve
karakter van de boedelscheiding nog
eens overdacht.
J.B.M. Roes (blz. 892-895) bespreekt
de drie standaardbedingen in hypo-
theekakten die per l januari zijn ver-
vangen door een wettelijke regeling:
het beding van eigenmachtige verkoop,
het beding niet-zuivering en het assu-
rantiebeding. R.J.J. van Acht (blz. 896-
899) schrijft een requiem voor de
buurweg, die naar nieuw recht slechts
in beperkte mate via erfdienstbaar-
heid of mandeligheid in het leven kan
worden geroepen. W. Heuff(blz. 899-
903) geeft een historische beschou-
wing over de begrippen voortdurende
en zichtbare erfdienstbaarheid. W.M.
Kleijn (blz. 903-905) bespreekt een
rechtsfiguur die onder het nieuwe recht
zeker niet zal verdwijnen: het kettingbe-
ding. G.J.C. Lekkerkerker (blz. 905-
911) volstaat met publikatie van een
reeds eerder geschreven bijdrage aan
BW-krant jaarboek 1991. J.B.M. Vran-
ken (blz. 911-915) besteedt aandacht
aan de verborgen gebreken actie, die
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krachtens overgangsrecht nog vele ja-
ren het recht dreigt te vergallen, met
name in bodemverontreinigingszaken.
Vranken geeft zes manieren aan om
aan dit probleem tegemoet te komen.

6. Landelijk overleg juridische faculteits-
bladen (LOJF)
Behalve Ars Aequi hebben studenten
veelal een eigen faculteitsblad. Net als
tien jaar geleden - toen onder de naam
'Trechter' - verenigden zich de facul-
teitsbladen voor het uitbrengen van
een bijzonder nummer, ditmaal gewijd
aan het NIEUW BW. Interessant in deze
bijdrage is een interview met GJ. Wolf-
fensperger, een van de kamerleden die
zich met het NIEUW BW hebben bezigge-
houden. Voorts besteden de studenten
veel aandacht aan de ontvangst van het
NIEUW BW door de rechterlijke macht,
de wetenschap, de advocatuur, de be-
drijfsjuristen en het notariaat (H. van
Velten, blz. 39: 'De Kadasterwet is we-
liswaar een pietepeuterige maar voor de
praktijk een zeer bruikbare wet').

7. Andere periodieken
Ook vele andere periodieken meenden
niet om het NIEUW BW heen te kunnen
gaan. Zonder aanspraak op volledig-
heid te kunnen of willen maken, ver-
meld ik artikelen en artikelreeksen in
het Algemeen Politieblad (1992/nr. l
over de nieuwe gevonden- voorwerpen-
regeling), Bank- en Effectenbedrijf (een
artikelenreeks in 1991), Bedrijfsjuridi-
sche Berichten (Special NIEUW BW
1992/nr. 1), Informatierecht/AMI
(1991/nr. 10: Auteursrecht en BW -
een inleiding; 1992/nr. l over onrecht-
matige publikaties naar NIEUW BW), Ju-
ridisch Up-to-date (artikelenreeks eind
1991), de Notarisklerk, Rechtshulp (ar-
tikelenreeks eind 1991/begin 1992) en
Tijdschrift voor Consumentenrecht
(1991, blz. 324-338).

8. 101 Praktijkvragen
Op 11 oktober 1991 vond te Leiden
een studiedag plaats, georganiseerd
door de Nederlandse Orde van Advoca-
ten, de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak en de Stichting Studiecen-
trum Rechtspleging. 101 vragen die
zich na invoering kunnen voordoen
werden besproken in een vijftal werk-
groepen. Het resultaat is thans onder
redactie van W.M. Kleijn en J.D.A.
den Tonkelaar uitgegeven bij W.E.J.
Tjeenk Willink. De vragen en antwoor-
den zijn gegroepeerd in een vijftal
hoofdstukken: zekerheidsrechten en be-
slag, gevolgen van tekortschieten in de
nakoming van een verbintenis, onrecht-
matige daad en schadevergoeding, over-
dracht, en gemeenschap en andere
onderwerpen.
De bundel stelt helaas tesleur. Verhel-

derend is wel de beantwoording van
vraag 54 over handelen in groepsver-
band en hoofdelijkheid. R.S. Meijer en
A.W. Steeg maken hierbij onderscheid
tussen een 'Gesamtschau' en een 'Ein-
zelschau'. Bij laatstgenoemde optie, die
de NIEUW BW-wetgever heeft gekozen,
moet per afzonderlijke verhouding tus-
sen de benadeelde en ieder der aanspra-
kelijken ieders aandeel in de zin van
art. 6:101 worden vastgesteld. De bun-
del werd onder grote belangstelling op
een congres van advocaten en rechters
dat op 19 december 1991 plaats vond
te Utrecht ten doop gehouden.

9. De ondernemer en zijn wetboek
Kort tevoren had ook Nijmegen de in-
werkingtreding van het nieuwe vermo-
gensrecht aangegrepen om bij
gelegenheid van het koperen jubileum
van het Centrum voor postdoctoraal
onderwijs aldaar een feestbundel uit te
geven (Zwolle 1991, 498 blz.). In niet
minder dan 52 opstellen wordt de rela-
tie tussen 'Onderneming en nieuw bur-
gerlijk recht' geschetst. In de volgende
Kroniek hoop ik aan deze opstellen eni-
ge aandacht te besteden.

10. Rechtsvinding onder het Nieuw BW
Onder deze titel organiseerde de Gro-
ningse vakgroep privaatrecht op 10 ja-
nuari jl. een goed bezocht congres. De
voordrachten van J.H.A. Lokin, W.J.
Zwalve, W.H.M. Reehuis, A.H.T.
Heisterkamp en C.J.H. Brunner zullen
binnenkort in boekvorm worden uitge-
geven.

11. Wetsuitlegen rechtstoepassing na in-
voering van het Nieuw BW
De rechtsvinding onder het NIEUW BW
is ook het onderwerp van de Utrechtse
oratie van A.S. Hartkamp, uitgespro-
ken op 29 januari jl. Onder de titel
Wetsuitleg en rechtstoepassing na de in-
voering van het Nieuwe Burgerlijk Wet-
boek is deze bij Kluwer in druk
verschenen. NTBR hoopt er binnen-
kort een recensie aan te wijden.

12. Export van het Nieuw BW
In NTBR 1992/1 wees G.R. de Groot
op de exportmogelijkheden voor het
NIEUW 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
Kodifïkation/Das Neue NiederlSndi-
sche Bürgerliche Gesetzbuch 1992' We-
nen: Böhlau Verlag, 1991) zijn de
handelingen van het symposium eind
vorig jaar onder redactie van F. Bydlins-

ki, Th. Mayer-Maly en J.W. Pichler op
de markt gebracht. De bundel bevat de
inleidingen van de vier Nederlandse
sprekers: Van Dijk, Hartkamp, Vran-
ken en ondergetekende alsmede een
verslag van de discussie. De laatste drie
inleidingen zijn met een voorwoord
van D. Medicus eveneens opgenomen
in Archivfiir die civilistische Praxis
1991, blz. 377-432.
Ook in Frankrijk bestaat belangstelling
voor het nieuwe Nederlandse recht. In
de bundel 'L'évolution comtemporaine
du droit des biens' (Parijs 1991) be-
steedt A.V.M. Struycken aandacht aan
het nieuwe Nederlandse goederenrecht
(blz. 83-102).

13. Het Nieuw BW in perspectief
Wat denken buitenlandse juristen over
het NIEUW BW? Dat was niet de enige,
maar wel de aardigste vraag die aan de
orde kwam in een congres georgani-
seerd door de - bijna - gezamenlijke
Nederlandse juridische faculteiten en
het Ministerie van Justitie, dat plaats
vond op 22 en 23 januari in Den
Haag. O. Lando, voorzitter van de Eu-
ropean Commission on Contract Law,
bezag het nieuwe recht vanuit een Eu-
ropees perspectief. U. Drobnig (Max
Planck Institut, Hamburg) juichte het
onderscheid zaak/goed toe maar zag
Nederland nog niet als lid van de Duit-
se rechtsfamilie. D. Talion (Paris 2)
was niet erg gecharmeerd van de Neder-
landse nouveauté's. In andere bijdragen
schetste E.M.H. Hirsch Ballin de waar-
de van de rechtsvergelijking, zag W.
Snijders in het nieuwe wetboek het
evenwicht tussen rechter en wetgever
hersteld, toetste S.C.J.J. Kortmann het
NIEUW BW aan beginselen van wetge-
vingstechniek en schetste W.J. Zwalve
het historisch perspectief van het codifi-
catiestreven. Omdat de verschillende
bijdragen (hopelijk) zullen worden ge-
publiceerd, zie ik af van een uitvoeriger
aankondiging.

14. De burger en zijn wetboek
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 - aspecten van -
het nieuwe vermogensrecht, maar ook
het personen- en familierecht alsmede
het rechtspersonenrecht.

15. De bibliofiel en zijn wetboek
Een ietwat ander karakter draagt een
boek met de wat plechtstatige titel Boe-
ken 3, 5, 6 en 7 van het Burgerlijk Wet-
boek zoals deze met ingang van l
januari 1992 in werking zijn getreden.
Blijkens een advertentie bundelt dit
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r boek, uitgegeven door de NIEUW BW-
hofleveranciers Kluwer, W.E.J. Tjeenk
Willink en Gouda Quint, alle wettek-
sten van het NIEUW BW alsmede 'margi-
nalia' van de hand van een negental
auteurs. Het boek wordt aangeprezen
als 'een uniek en zeer exclusief biblio-
fiel boek'. Het is inderdaad zo exclusief
dat uw kroniekschrijver het nog niet
onder ogen heeft gekregen. De exclusi-
viteit komt in elk geval tot uitdrukking
in de prijs ad ƒ 900, — dit ondanks het
feit dat het boek is gefinancierd door
het Ministerie van wvc. Zouden Van
Dunne c.s. dan toch gelijk hebben?

16. De receptie van het Nieuw BW
Iemand die zich over de prijs van de bi-
bliofiele uitgave geen zorgen behoeft te
maken, is de Koningin. Deze kreeg op
21 januari jl. het eerste exemplaar aan-
geboden van de minister van Justitie.
Dit geschiedde tijdens de officiële vie-
ring van de invoering in de Haagse Rid-
derzaal. Bij deze gelegenheid werd
eerdergenoemd muziekstuk — gecompo-
neerd door in Nederland woonachtige
Amerikaan Ron Ford - voor het eerst
ten gehore gebracht. Voorts waren er
toespraken door de minister van Justi-
tie, de staatssecretaris van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (vanwege de Kadaster-
wet), regeringscommissaris W. Snij-
ders, de broer van een van de leden van
het driemanschap Drion, de rechtshis-
toricus Ankum, de voorzitter van de
Koninklijke Notariële Broederschap en
de Algemeen Deken van de Nederland-
se Orde van Advocaten.
Uit de toespraken kwam het beeld naar
voren van een in eerste instantie Leids
project dat door Amsterdamse juristen,
met een dependance in Tilburg, tot
een goed einde is gebracht. Utrecht
mocht voor de toelichting op de muzi-
kale omlijsting zorgen.

17. Nieuw BW en de poëet
Zoals uit het voorgaande al is gebleken,
plegen juristen zich bij het bezingen
van het nieuwe en vooral het oude
recht van de dichtvorm te bedienen.
Een fraai voorbeeld is:
'De klaauwengang, redouten, dreven,
volkomen titel, nederslaan,
vijf palmen ver, nog even:
de zaken zijn tenietgedaan'
(W.A.M. van Schendel, Advocatenblad
1991,blz. 675).
Vijfendertig jaar geleden was het al
Seth Gaaikema die het NIEUW BW be-
zong. Enige vermaardheid kregen ook
de sonnetten die A.S. Hartkamp in
1984 in het NJB publiceerde. Onder de
titel Tien leerzame gedichten over het
Nieuw Burgerlijk Wetboek u\n deze on-
langs, aangevuld met annotaties van de

auteur, als relatiegeschenk door de Ra-
bobank uitgegeven.

18. Pioniers in toga
De invoering van het nieuwe vermo-
gensrecht 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 advocaten, G.J. Kemper, H. van
Son, H.M. Voetelink en P.A. Wackie
Eysten diverse facetten van de advoca-
tuur en het vermogensrecht. Een aantal
evergreens, zoals het Erdal-arrest, de
grote leugen, de Kantharos van Stevens-
weert, de lekkende waterkruik, Linden-
baum/Cohen, Joke Stapper, de
vliegtuigvleugel (met foto) en de Zut-
phense juffrouw, passeren de revue.
Hieraan voorafgaand geeft Wackie Eys-
ten een beeld van de advocatuur. De
auteur toont zich optimistisch over de
vraag of de advocatuur voldoende op
het NIEUW BW 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 advocaten (het grootste kan-
toor telde er twaalf)? Pioniers in toga is
fraai uitgegeven bij W.E.J. Tjeenk Wil-
link (Zwolle 1992).

19. Schoordijk-bundel
Dit is een mooie bundel. Schoordijk
zal ervan zeggen: 'ik had het zelf kun-
nen schrijven'. De bundel opent met
een Ten geleide van J.B.M. Vranken,
dat we eerder in NJB 1991, blz. 1729-
1733 hebben kunnen lezen. Na een
lijst van publikaties volgt in alfabeti-
sche volgorde een reeks bijdragen die
één punt gemeen hebben: aan alle au-
teurs is gevraagd op een bepaald terrein
een toekomstvisie te geven. Een enkele
auteur (Van Mourik) heeft dat zo letter-
lijk opgevat, dat zijn bijdrage (over ver-
zorgingsaanspraken tussen gewezen
echtgenoten, blz. 157-169) als een re-
trospectief vanuit het jaar 2026 is opge-
zet.
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 ver-
trouwen (blz. 171-183), A.C. van
Schaick besteedt aandacht aan schen-
king en vriendendienst (blz. 223-240)
en P. van Schilfgaarde (blz. 241-247)
aan de toekomst van de vertegenwoor-
diging.
De cessie van toekomstige vorderingen
naar Belgisch en Nederlands recht
vormt het voorwerp van een korte be-
schouwing van E. Dirix (blz. 39-43).
J.M. van Dunne (blz. 45-64) verkent
de grenzen van zakenrecht en verbinte-
nissenrecht, W. Snijders (blz. 249-265)
ziet het nieuwe eigendomsrecht als een

stelsel van checks and balances. A.A.
van Velten roept Schoordijk in vrijwa-
ring als hij constateert dat hij te lang
van stof is geweest. Aan deze constate-
ring voorafgaand gaat hij in op eigen-
domsvormen van de toekomst (blz.
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 (blz. 267-
279).
P. Abas (blz. 1-13) besteedt, niet ge-
heel 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 (blz. 15-27) blikt terug op
het standaardarrest over afgebroken on-
derhandelingen, HR 18 juni 1982, NJ
1983, 723 inzake Plas/Valburg. J.B.M.
Vranken (blz. 295-307) bestrijdt de
wenselijkheid om achtergestelde lening
en als derdenbeding te construeren.
Boek 7 NIEUW BW moet nu snel wor-
den voltooid, zo schrijft W.C.L. van
der Grinten (blz. 87-95). Dat kan zijns
inziens heel spoedig door een aantal
van de huidige bijzondere overeenkom-
sten 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-bundelbevat voorts bij-
dragen op het gebied van het belasting-
recht (CLP.A. Geppaart, blz. 65-74),
EG-recht (W. van Gerven, blz. 75-86),
faillissementsrecht (S.C.J.J. Kortmann,
blz. 119-136), consumentenrecht
(Hartkamp, blz. 97-104, Löwensteijn,
blz. 137-156), procesrecht (W.A.
Hoyng, blz. 105-118, M.V. Polak, blz.
195-202), de rechtenstudie (Th.M. de
Boer, blz. 29-37), retoriek (J.H. Nieu-
wenhuis, blz. 185-194), vennootschaps-
recht (M.J.G.C. Raaijmakers, blz.
203-221) en zeerecht (B. Wachter, blz.
309-316).

20. Kleijn-bundel
Op 20 februari jl. nam een andere cory-
fee afscheid van de Academie. W.M.
Kleijn gaf aan de Leidse universiteit
zijn afscheidscollege. Quod licet lovi
luidde indertijd de titel van zijn intree-
rede. Quod licet werd ook de titel van
de bundel opstellen die oud-collega's
en oud-leerlingen voor Kleijn schreven.
In de volgende Kroniek hoop ik meer
aandacht aan deze bundel te kunnen
geven.

21. De scheidslijn tussen goederen- en ver-
bintenissenrecht
A.V.M. Struycken (zie hierboven) en
J.M. van Dunne (zie hierboven) zijn
niet de enigen die zich de afgelopen
tijd in geschrift over het goederenrecht
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hebben uitgelaten. Zeer interessant is
in dit verband de Leidse dissertatie
Over de scheidslijn tussen goederen- en
verbintenissenrecht \an E.B. Rank-Be-
renschot (Deventer 1992). De auteur
komt tot de conclusie dat het begrip za-
kelijk recht kan worden herleid tot een
relatie van persoon tot persoon. Toch
acht zij de tijd nog niet rijp voor het
opheffen van de tegenstelling tussen za-
kenrecht en verbintenissenrecht. Ook
deze publikatie zal in een van de ko-
mende nummers van NTBR nadere
aandacht krijgen.

E.H. Hondius

Overgangsrecht

Dreigend komt het overgangsrecht op
ons af, schreef E.H. Hondius in het
Kwartaalbericht Nieuw BW 1991/3.
De hoofdredacteur gaf daarbij tevens
een bondige verwijzing naar de toen
laatstverschenen literatuur. In de onder-
havige rubriek pik ik de draad op en zal
ik de lezer meevoeren langs de saillante
ontwikkelingen in de literatuur, recht-
spraak en wetgeving. Uit de aard der
zaak ligt het accent thans op de rechtsli-
teratuur.
Drie publikaties, die tot medio novem-
ber 1991 verschenen zijn, verdienen in
deze kolommen wat meer aandacht:
— B.C. de Die, Beginselen van Over-
gangsrecht, in: Rechtsbeginselen, Bijzon-
der nummer Ars Aequi, oktober 1991,
blz. 818e.v.;
— J.J.R. Polman en M. Reinsma, Aan-
vulling Overgangswet Nieuw Burgerlijk
Wetboek, Deel l, Algemeen, Gouda
Quint;
— R.S. Meijer e.a., Capita overgangs-
recht NBW, preadviezen Vereniging
voor Burgerlijk recht, Vermande 1991.
Eerst een algemene opmerking over de
eerste twee publikaties.

Beginselen en systematiek
De Die verstaat onder beginselen van
overgangsrecht 'min of meer abstracte
regels - al dan niet in een wettekst vast-
gelegd -, die als richtsnoer dienen om
uit te maken in hoeverre een reeks van
gevallen aan de hand van oud dan wel
van nieuw recht moeten worden opge-
lost, een richtsnoer voor zowel wetge-
ver, als rechter' (en praktijkjuristen,
contractenmakers etc. zou ik daar ten
minste aan toevoegen). Kenmerkend
voor deze invalshoek is de weinig dog-
matische, open benadering. De Die be-
schouwt 'beginselen' als
uitgangspunten, vuistregels, 'patronen'
en 'mozaïeken' die een wetgever tijdens

het werk onderkent. Hij propageert
een toepassing ervan in het licht van de
omstandigheden.
In de opvatting van De Die moet wor-
den onderscheiden tussen vereisten die
een wet stelt en het rechtsgevolg dat de
wet aan de vervulling ervan verbindt.
Terugwerkende kracht van een wet be-
tekent dan dat een anterieur feit (onder
'oud' recht is het vereiste vervuld)
wordt voorzien van een rechtsgevolg
dat het nieuwe recht aan dat feit ver-
bindt (het rechtsgevolg wordt 'terugge-
schoven'). Verbindt nu de wet haar
rechtsgevolg in het geheel niet aan het
feit - de rechtstoestand - die ze bij
haar inwerkingtreding aantreft, dan eer-
biedigt ze het oude recht.
Verbindt ze wel haar rechtsgevolg aan
de bij inwerkingtreding bestaande toe-
stand, dan kan de wet kiezen tussen
drie mogelijkheden. De wet verbindt
dat rechtsgevolg direct aan die toestand
(onmiddellijke werking), ze doet dat
pas vanaf een bepaald tijdstip na haar
inwerkingtreding (uitgestelde werking)
of ze doet dat ook reeds voor de perio-
de geldend voor de inwerkingtreding
(terugwerkende kracht). Deze opvat-
ting verdedigt De Die niet alleen voor
het overgangsrecht dat voor het NIEUW
BW-vermogensrecht ontworpen is (en
waarvan De Die de geestelijke vader
is), maar voor alle traditionele
rechtsgebieden (straf- en bestuursrecht).
Centraal beginsel is de hoofdregel van
'onmiddellijke werking' van nieuw
recht. Tegenspeler daarvan is, volgens
De Die, het vertrouwensbeginsel: "...
niet het recht van vandaag wordt van
toepassing, maar het recht van gisteren
moet dat blijven (eerbiediging van oud
recht). Daarachter steekt de gedachte
dat men zijn handelen mede laat bepa-
len door geldend recht, en dat het niet
behoorlijk is het vertrouwen daarop
achteraf wordt beschaamd.'. Dit ver-
trouwensbeginsel, aldus de auteur, kent
voor het privaatrecht bijzondere afgelei-
dingen in het specifieke beginsel van
'eerbiediging van verkregen rechten' en
dat van 'eerbiediging der geldige rechts-
handeling (voldongen feit)'.
Daarnaast onderscheidt hij het beginsel
van de gunstigste bepaling (dat zijns in-
ziens in het vermogensrecht een gerin-
ge rol speelt) en het beginsel van
conserverende werking: recht 'in actie'
(bij procedures, beslag en faillissement)
moet zo min mogelijk gewijzigd wor-
den. Op de doorwerking in het vermo-
gensrecht van enkele van deze
'beginselen' kom ik zo terug.

De serie Aanvulling Overgangswet
Nieuw Burgerlijk Wetboek zal, zo kon-
digen de schrijvers Polman en Reinsma
aan, voorlopig vier deeltjes beslaan. Be-
halve het net uitgekomen deel l, deel 2

over Boek 3 (Polman), deel 3 (Boek 5;
Reinsma) en deel 4 (Boek 6 en titels
7.1,7.7, 7.9 en 7.14; Reinsma).
In deel l wordt behandeld het systeem
van de Overgangswet en de algemene
overgangsbepalingen van art. 68-75
OW, als ook van algemeen belang zijn-
de onderwerpen als art. 79-82 (geldig-
heid rechtshandelingen) en de
overgangsbepalingen in verband met ti-
tel 3.11 (Rechtsvorderingen), gezien de
nauwe samenhang met enkele algeme-
ne overgangsbepalingen (art. 72-73<z
inz. verjarings- en vervaltermijnen en
art. 74 inz. lopende procedures). Het
komt mij voor dat een behandeling van
art. 173 eveneens in dit deel een plaats
had verdiend.
Art. 173 is het eerste artikel van Titel 7
van de OW (Overgangsbepalingen in
verband met Boek 6). De bepaling
biedt criteria aan de hand waarvan de
vraag kan worden beantwoord welk
recht (oud of nieuw) voor aansprake-
lijkheid en schadevergoeding bepalend
is. Art. 173 OW is in beginsel van toe-
passing bij alle op bepalingen uit Boek
6 te stoelen aansprakelijkheden (on-
rechtmatige daad, ongerechtvaardigde
verrijking e.d.).
Uit het voorwoord valt niet op te ma-
ken voor wie de serie c.q. dit seriedeel
bestemd is. In de Inleiding wordt enke-
le malen gewag gemaakt van 'de rechts-
praktijk', die het met de gekozen opzet
zo gemakkelijk mogelijk wordt ge-
maakt: bij de behandeling van
onderwerpen wordt om de paar regels
verwezen naar de bron in de parlemen-
taire stukken en die van de drukproef
van het - net verschenen — deel uit de
Parlementaire geschiedenis. Verder zijn
registers (op parlementaire stukken,
trefwoorden en artikelen van de ow)
opgenomen.
De behandeling van het systeem van de
ow, die de helft van het boek vormt
(blz. 7-64), volgt de parlementaire stuk-
ken — soms ook woordelijk - op de
voet. Het vormt een grondige analyse
van die stukken, maar is door de vele
ingelaste verwijzingen niet altijd helder
leesbaar, terwijl de schrijvers erg terug-
houdend zijn gebleven daaraan eigen
overwegingen en opinies toe te voegen.

Art. 69 OW: botsing van beginselen?
Zich afvragend waar de onderscheiden
beginselen in het NIEUW BW-overgangs-
recht terugkeren noemt De Die in de
hiervoor genoemde publikatie als voor-
beeld van 'conserverende werking' art.
74 ow (lopende procedures) en als
voorbeeld van het 'vertrouwensbegin-
sel' art. 69 OW ('bescherming verkregen
rechten'). Dit laatste is vrij opmerke-
lijk. Art. 69 OW vormt de bescher-
mingsconstructie van bestaande
vermogensrechtelijke rechten en rechts-
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