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Wanneer een tijdschrift 40 jaar verschijnt en zich mag verheugen in
een steeds toenemend aantal abonnees, dan mag zonder zelfvoldaanheid en overschatting gesteld worden dat dit tijdschrift een eigen
plaats heeft ingenomen in het tijdschriftenlandschap. Dat is ongetwijfeld het resultaat van de symbiose tussen de behoeften van een eigen
Vlaamse rechtswereld en van de samenwerking tussen de auteurs en
de redactie- en adviesraad, maar dit is vooral het werk van een man,
onze directeur Marcel Storme.
Hij is de ,geestelijke" vader van het T.P.R., naar de niet te betwisten
historische vaststelling van de woordvoerder van het stichtend driemanschap, J. Matthijs. De geestelijke vader, dat betekent de man die het
concept van het Tijdschrift uittekende: per nummer in een eerste deel
een aantal - drie vier - substantiele en kwalitatief hoogstaande
doctrinale bijdragen, een kritisch overzicht van rechtspraak van een
onderdeel van het privaatrecht over een periode van ongeveer vijf jaar
en in het derde deel substantiele boekbesprekingen over de verschenen
rechtsboeken. Dat dit eigen concept deugdelijk en werkzaam is, moge
blijken uit het feit dat het nog altijd geldt na 40 jaar. De cijfers spreken
voor zich: 160 nummers, samen goed voor 54.022 bladzijden, 815
bijdragen, 132 overzichten en 2225 boekbesprekingen. Dat alles wordt
materieel bijeengebracht en tot een geordend geheel verwerkt door de
directeur die er tevens voor zorgt dat alle bijdragen aan een grondig
kwaliteitsonderzoek onderworpen worden. Meteen weet U, ge1nteresseerde toehoorders, wat dat op zichzelf betekent als werk, wat het vergt
aan briefwisseling, telefoons, faxen en nu e-mails ... met de auteurs, met
de leden van de redactie- en adviesraad, met de exteme specialisten aan
wie advies wordt gevraagd over de kwaliteit van aangeboden bijdragen,
met de uitgever en met de drukker. De auteurs zijn - en dat weten
degenen van hen die hier aanwezig zijn - geen eenvoudige, gedweee
medewerkers. Zij zijn verstrooid, soms eigenzinnig, soms tegendraads
bij het inleveren van hun toegezegde bijdragen en overzichten. Omdat
een nummer van het Tijdschrift een geheel moet zijn en toch op min of
meer geregelde tijdstippen moet verschijnen, levert de directeur steeds
weer een driemaandelijks gevecht met - minstens ... - de tijd. Nu, dat
lukt onze directeur wel goed. Na 40 jaar is hij nog steeds ,jit and well"
en derhalve nog goed voor jaren in de directeurszetel.
Marcel Storme leidt niet alleen met brio een succesrijk en uniek
Tijdschrift voor privaatrecht, dat in onze rechtsliteratuur een eigen
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onbetwiste plaats bekleedt in het rechtsgebeuren, als een brug tussen
rechtsleer en rechtspraak. In de loop van het 40-jarig bestaan heeft hij
dit T .P.R. ook uitgebouwd tot een wetenschappelijke ins telling van
eerste rang. Op deze belangrijke vaststelling wordt even verder ingegaan.
De feitelijke vereniging die het T .P.R. was, werd op initiatief van de
directeur in 1997 omgevormd tot de Intemationale V ereniging T .P.R.,
een wetenschappelijke instelling met rechtspersoonlijkheid.
Naast de verdere uitgave van het Tijdschrift werd eerst- met het oog
op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het aanzetten tot
verder publiceren- een T.P.R.-prijs voor de beste studentenscriptie
ingesteld per jaar en per Vlaamse rechtsfaculteit, toegekend op advies
van die universiteit. Menig jong auteur heeft aldus zijn eerste bekroning gekend en het auteursvirus opgedaan.
V anaf 1990 worden ook de leden van de redactie- en adviesraden
aangezocht om bij beurtrol een actueel ofbijzonder onderwerp in hun
gezichtsveld kort voor de lezer te behandelen in de rubriek De
redactie privaat.
Vanaf 1991 wordt jaarlijks de beste door een jongere auteur geschreven bijdrage die verschenen is in de lopende jaargang beloond met de
door de gezamenlijke leden van de redactie- en adviesraad toegekende
T.P.R.-prijs ten bedrage van € 2.500.
In 1994 was het T.P.R. langs zijn directeur om medestichter van de
Revue europeenne de droit prive. Daar is Marcel Storme nu co-editor.
In 1998 volgde de oprichting van de T.P.R.-leerstoel, waardoor jaar..._,
lijks een of twee onderzoekers, altemerend een N ederlander en een
Belg, drie maanden ,in residence" verblijven aan een universiteit van
het andere land voor onderzoek en/of onderwijs.
Het T.P.R. heeft ook in de loop der jaren, vaak bij de lustrumvieringen, bijzondere activiteiten ontwikkeld, telkens op initiatief van
Marcel Storme. Ik moge herinneren aan de baanbrekende colloquia
over de herziening van het B.W. (het eerste lustrum), over het medisch
recht (bij het 10-jarig bestaan van het T.P.R. in 1974), over de invloed
van de doctrine op de wetgeving (een afzonderlijke uitgave naar
aanleiding van 20 jaar T.P.R.), over de magistratenschool (een afzonderlijke uitgave bij 35 jaar T.P.R.), aan het schitterende millenniumnummer (T.P.R. 2001-1, 479 p.) en nu dit jaar is er het bijzonder
geslaagde congres ,Tweehonderd jaar B. W ". En er is nog meer.
Eenieder kent de bibliofiele ingesteldheid van onze directeur. Alle
abonnees van het T .P.R. hebben daarvan het weldadige resultaat
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ondervonden, toen ieder van hen ter gelegenheid van het 35-jarig
bestaan van het T .P.R. een genummerd exemplaar mocht ontvangen
van de unieke herdruk van Joost de Damhouder's Practycke in civiele
saecken. Dit jaar ontvangen zij, ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan een andere uitzonderlijke uitgave, die van P. Calamandrei' s
Lof der rechters, uitgegeven door het T.P.R. Tevens - en dit dan
mede in verband met het pas afgesloten congres - zullen de abonnees
van het T .P.R. aan een uitzonderlijke gunstprij s kunnen inschrijven op
de twee delen van het Cumulatief Burgerlijk Wetboek 1804-2004, dat
binnen korte tijd zal uitgegeven worden door het T.P.R.
Uit deze enkele gegevens die onder uw aandacht gebracht werden,
blijkt dat de eerste en enige directeur van het T .P.R. aan het T .P.R. als
tijdschrift en als wetenschappelijke instelling een unieke plaats in
onze thans bloeiende rechtswereld heeft gegeven. Wij allen, de abonnees, de auteurs en medebestuurders van het T.P.R., zijn hem daarvoor
zeer dankbaar. Marcel Storme is een eminent advocaat, een gewaardeerd arbiter, een rechtsgeleerd auteur in het procesrecht en de algemene rechtsleer en hij is een geengageerd burger, wiens hoofdbekommemis de eerbied voor de democratische rechtsstaat is.
Toen voor enkele jaren, ter gelegenheid van zijn emeritaat, de drie
delen van de Hommage aan Marcel Storme verschenen en alle andere
tijdschriften - de meeste na het T.P.R. ontstaan - afzonderlijke
huldeblijken publiceerden, dachten velen wellicht: ,dat is het eindpunt". Dat was niet het standpunt van de jonge redactie van het T.P.R.
Dejonge redactie die er in 2001 kwam op initiatiefvan Marcel Storme
om de continu1teit te verzekeren van het T.P.R. en die bestaat uit
L. Comelis, Y.-H. Leleu, M.E. Storme, A. Verbeke en A. Wylleman
en de redactiesecretaris, D. De Marez, waren het daarmee terecht
oneens en zij hebben het schitterende initiatief genomen om bij de
dubbele verjaardag - 40 jaar T.P.R. en 40 jaar directeur Marcel
Storme - aan directeur Marcel Storme een speciaal en geeigend
nummer van zijn Tijdschrift aan te bieden: een Liber Amicorum
T .P.R. en Marcel Storme.
Aan de auteurs van de vijf voorbije jaargangen werd gevraagd om,
binnen een relatief korte termijn, een bijdrage in te leveren waarbij
een bestaande bijdrage uit het Tijdschrift als uitgangspunt zou worden
genomen. De respons was bijzonder groot. Ret liber amicorum telt
niet minder dan 43 bijdragen en meer dan 1.000 bladzijden. Een
geschenk van formaat voor U, directeur Storme. U kan voor het eerst
voor enkele weken gerust zijn over het verschijnen van het tijdschrift,
en door het aantal en de kwaliteit van de bijdragen, eigenlijk meteen
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ook voor de toekomst. Zo dadelijk kan U dat verifieren in het speciaal
voor U vervaardigde exemplaar.
Een laatste woord moge ik richten tot de vriend van zovele jaren. Ik
ben medewerker van het T.P.R. vanaf de eerste jaargang. Wij hebben
aldie jaren een blijvende grote vriendschap beleefd. Mede namens uw
vrienden van de redactie- en adviesraad, dank voor alles wat je gedaan
hebt en blijft doen. Ad multos annos, directeur.
Gustaaf BAETEMAN( 1)
Voorzitter Redactieraad T .P.R.

(1) Deze tekst is een uittreksel uit de toespraak gehouden op 27 maart 2004 bij de afsluiting
van het onder de auspicien van het T.P.R. georganiseerde Congres Tweehonderd Jaar Burgerlijk Wetboek in Belgie.
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