
EEN KWARTEEUW TIJDSCHRIFT VOOR PRIVAATRECHT 

Het is voor de directie en de redactie van het Tijdschrift voor 
Privaatrecht een bijzonder genoegen aan de vooravond van een 
kwarteeuw redactionele Ieiding van dit toonaangevend juridisch 
tijdschrift, een aantal initiatieven mede te delen aan onze trouwe 
abonnenten en lezers. · 

In de eerste plaats zal op vrijdag 1 7 maart 1989 - het eerste 
nummer verscheen op 13 maart 1964 - een vie ring plaatsvinden 
te Gent. Tijdens de voormiddag wordt een colloquium gewijd aan 
de ,huidige ontwikkelingen van het kort geding" i.s.m. een panel 
van K.G .-voorzitters uit Zuid en Noord. Tijdens de feestzitting 
's namiddags zal in de Aula van de Rljksuniversiteit te Gent 
aandacht worden besteed aan de betekenis van de onderlinge 
vergelijking tussen Belgische en buitenlandse rechtspraak (juris
prudence comparee, comparative case-law). Nadien volgen re
ceptie en banket in de Bijloke-abdij. 

Vervolgens zal ter gelegenheid van deze kwarteeuw een Prijs 25 
jaar T.P.R. ter waarde van 100.000 Fr (5.500 Gulden) worden 
uitgereikt voor de beste annotatie inzake vergelijkende recht
spraak; deze annotatie wordt ingewacht uiterlijk v66r 1 5 augus
tus 1989. De jury, bestaande uit de leden van de redactieraad en 
de adviesraad, behoudt zich het recht voor deze prijs te splitsen. 
De bekroonde bijdrage(n) word(en)(t) gepubliceerd in nr. 4/1989. 
De overige bijdragen behoren eveneens toe aan de redactie en 
kunnen in samenspraak met de auteur(s) worden gepubliceerd. 
Nadere inlichtingen kunnen ingewonnen worden op het redactie
secretatiaat. 

Tenslotte wordt overwogen, zonder het kwaliteitsmerk van het 
Tijdschrift voor Privaatrecht aan te tasten, de volgende jaar
gangen eventueel in een nieuw kleedje te steken. Suggesties in 
dit verband, met inbegrip van voorstellen en aanbevelingen die 
de inhoud betreffen, kunnen eveneens aan het redactiesecreta
riaat worden meegedeeld. Op die wijze kunnen onze abonnenten 
meer actief bij het beleid van ons tijdschrift worden betrok
ken. 

Wij danken gans speciaal onze medewerkers en auteurs, in het 
bijzonder die van de overzichten van rechtspraak, alsook de grate 

III 



schare abonnenten, lezers en consultanten van ons Tijdschrift en 
kijken samen met hen vol vertrouwen naar de volgende kwart
eeuw. 

Namens de redactie- en adviesraad. 

Marcel STORME, 

Directeur van het Tijdschrift voor Privaatrecht 
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