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L.S.,

In dit nummer brengen we U allereerst een uitvoerige kritische bespreking 
door onze redacteur Ton Hartlief van recente ontwikkelingen in het massa-
schaderecht, in het bijzonder een Wet afwikkeling massaschade in collectieve 
actie en een reeks prejudiciële arresten van de Hoge Raad der Nederlanden.

Jacques du Plessis bespreekt de rol die de billijkheid speelt of niet speelt in 
het recht van de ongerechtvaardigde verrijking (bij ons nog steeds een wat 
miskende tak van het verbintenissenrecht). Zijn studie is echter niet enkel 
voor het verrijkingsrecht van belang, en wat over de rol van de billijkheid in 
dat rechtsgebied wordt beschreven en beargumenteerd, geldt in grote mate 
ook voor de rol ervan in het contractenrecht en zelfs in het privaatrecht in 
het algemeen. Ook wie minder met verrijkingsrecht bezig is, moet dan ook 
in deze bijdrage geïnteresseerd zijn. 

In “verscheurd tussen koper en eigenaar” geeft Bert Demarsin ons een 
grondige studie, met uitvoerige rechtsvergelijking, van problemen rond voor-
namelijk de revindicatie van roerend erfgoed, de drastische beperkingen 
daaraan volgens het gemeen goederenrecht en de aanpassingen daarvan op 
maat van erfgoed, die nu eens de regels van het goederenrecht opzijzetten, 
dan weer andere technieken hanteren om erfgoed tot zijn recht te laten komen.

Jan Vranken brengt ons een boeiend portret van Herman Schoordijk (1926-
2018), weliswaar geen oud-redacteur van dit tijdschrift, maar toch een 
regelmatig auteur, die niet liever had dan dat men met hem in debat ging en 
vond dat juristen het vooral niet onnodig met elkaar eens moeten zijn.

Van een andere oud-redacteur van dit tijdschrift, Ludo Cornelis, wordt het 
jongste boek (of moet ik zeggen foliant) over de Openbare Orde grondig en 
kritisch besproken door Frederik Peeraer.
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Met dit alles bieden we U reeds een gevarieerd nummer aan, dat tot slot nog 
verder gekruid wordt met de rubrieken congresverslagen en boekbesprekin-
gen. Misschien geeft het U, lezer, moed om ook eens een inzending naar ons 
tijdschrift te wagen?


