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L.S.,
In dit nummer, waarmee we de 53ste jaargang van ons tijdschrift afsluiten,
geven we U vooreerst verslag van de toekenning van de jaarlijkse TPRprijs aan Frederik Peeraer voor zijn bijdrage die in nr. 1 van deze jaargang
verscheen.
Verder vindt U weliswaar geen overzicht van rechtspraak in de klassieke
betekenis, maar wel twee uitvoerige bijdragen die voor de rechtspraktijk
misschien wel een even grote steun verlenen; zij handelen over de begroting
van diverse vormen van schade in het licht van het - helaas - lopen van de
tijd. Slechts weinig onderwerpen behoren zo vaak tot het dagelijks doen
en laten van juristen ... Geert Jocqué voor het Belgische recht en Siewert
Lindenbergh en Marnix Hebly voor het Nederlandse recht zijn de ervaren
gidsen.
Sven Sobrie laat ons vervolgens proeven van de vragen die juist rijzen in
de dagelijkse procespraktijk bij afwezigheid van juristen, of althans toch
bij procesvoering zonder advocaat. Bij de andere bijdragen komen verschillende hoofdtakken van het privaatrecht netjes aan het bod: het zaken- en
contractenrecht in een bijdrage van Dorothy Gruyaert over de mogelijkheid
het eigendomsvoorbehoud horizontaal te verruimen en in te zetten voor
andere kredieten dan de prijs van de goederen. In het familiaal vermogensrecht gaat het veeleer om een verticale uitbreiding van de greep van
de schenker; Michelle Aerts bespreekt rechtsvergelijkend een onderwerp
dat in het licht van de nakende hervorming van het erfrecht een nieuwe
behandeling verdiende: de erfstelling over de hand bij schenking. Stijn De
Dier overbrugt de wateren tussen het rechtspersonenrecht en het algemeen
verbintenissen- en insolventierecht met een grondige studie over de vergelijking tussen de actio pauliana en de nietigheidsvordering tegen besluiten van vennootschappen, met daarbij ook enige kruisverbanden met het
bestuursrecht.
De kandidaat-auteurs mogen uit dit nummer overigens terecht afleiden dat
een bijdrage voor TPR niet noodzakelijk de lengte van een half boek moet
hebben. Goede korte bijdragen zijn zeker even welkom.

TPR 2016

1139

Vanwege de redactie vindt U een pittige bijdrage door Vincent Sagaert over
de verhouding tussen recht en vriendschap. We knopen hiermee terug aan
met een oude traditie van essayistiek die wat in de verdrukking is gekomen
in onze tijdschriften. Maar ook dit genre willen we niet exclusief aan de
redactie voorbehouden, en onze ‘kolommen’ staan dus ook voor andere
auteurs open die wat meer reflecterende, opiniërende of intellectueel
speelse bijdragen willen inzenden. Ook tweespraken tussen coauteurs, bij
voorkeur in samenwerking tussen een Belgische en Nederlandse auteur,
zien wij graag aangeboden worden. Verder hopen we U ook verslagen te
laten lezen van voor privaatrechtsjuristen interessante congressen als een
complement bij de boekbesprekingen of, waarom niet zoals U in nummer 3
hebt kunnen zien, een tentoontstellingsverslag.
Dat de lectuur U mogen bekoren.
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