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DIRECTEUR PROF. DR. M. STORME: PROFESSOR EMERITUS 

In een bijdrage ,De redactie privaat'' wordt in de regel over 
een actueel juridisch onderwerp van het privaatrecht geschreven. 
Voor een keer wordt daarvan afgeweken en wordt het echt een 
tekst geschreven namens de redactieraad, omdat ,de" directeur van 
dit tijdschrift voor Privaatrecht, Professor M. Storme professor-eme
ritus wordt. 

De ganse rechtswereld beleeft dit met bewondering, waardering en 
dankbaarheid. Dit is voor de redactieraad van dit tijdschrift, zijn 
tijdschrift, meer dan voor wie ook het geval. Professor M. Storme 
is immers de eerste directeur van dit tijdschrift: het is zijn idee 
dat door hem, sam en met de ,founding fathers" - de professoren 
W. DELVA, J. MATTHIJS en J. RoNSE -, gestalte werd gegeven in 
1964, nu meer dan 30 jaar geleden: het ging om iets nieuws, iets 
gewaagds, iets baanbrekends in de toen ontluikende Vlaamse juridi
sche wereld. Er waren toen in de drie bladzijden lange lijst van 
tijdschriften van de ,Repertoire bibliographique de droit beige'' niet 
meer dan een vijftal Nederlandstalige tijdschrijften. 

Iedereen keek toen op naar dit gewaagde, stijlvolle en gedegen 
initiatief en wachtte met een zekere angst het verdere verloop van 
het avontuur af. Dejonge dynamische jurist-directeur bouwde jaar in, 
jaar uit, het Tijdschrift voor Privaatrecht verder uit. Het heeft nu een 
gevestigde, klassieke en onbetwiste plaats ingenomen. Sedertdien 
groeide het aantal Nederlandstalige tijdschriften in alle domeinen 
van het recht en met de meest uiteenlopende doelstellingen - wel
licht te veel. Dat Professor M. Storme zulks mogelijk maakte door zijn 
oorspronkelijk initiatief wordt algemeen erkend: vandaar wellicht het 
unieke gebeuren van de ,tijdschriftenhommage''. 

De rechtsgeleerde - Professor M. STORME - debuteerde als geagre
geerde voor het hager onderwijs met een thesis over ,De bewijslast 
in het Belgisch Privaatrecht" (1962). Hij werd dan de bekende 
processualist, auteur van vele bijdragen en studies in nationaal, in
ternationaal en vergelijkend procesrecht. Als decaan van de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid gaf hij een definitieve gestalte aan de pres-
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t1g1euze W. DELVA-cyclus, die jaarlijks, opeenvolgend in diverse 
domeinen van het recht de actualisering realiseert voor de rechts
practici. Zijn wetenschappelijke waarde werd bevestigd door zijn 
opname in de Koninklijke Acadernie van W etenschappen, Letteren 
en Schone Kunsten van Belgie (1982). 
Aan de rechtsgeleerde-Professor worden om de verschillende aspec
ten van zijn persoonlijkheid en van zijn wetenschappelijke verdien
sten te belichten twee collectieve werken aangeboden ,Bakens in de 
Storm'' en ,De norm achter de regel' '. 
Professor M. Storme is ook een maatschappelijk gedreven jurist. Hij is 
,de" voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging met inspirerende 
standpunten, ,de" (Belgische) voorzitter van de Vereniging voor de 
vergelijking van het recht van Belgie en Nederland waar de rechts
vergelijking onder zijn kundige leiding wordt beoefend. 
Latere geschriften getuigen van deze gedrevenheid: ,Mijmeringen 
van een jurist'', ,Rechtspraak in opspraak' ', ,Het proces, weldaad of 
kwaad'' en ,Dromen van gerechtigheid' ', maar ook zijn daden, o.m. 
tijdens de periode dat hij senator was. 
Er is nog Marcel Storme de gecultiveerde humanist, die zovele be
langstellingsdomeinen heeft, zijn geliefde stad Gent inbegrepen. Er is 
de trouwe = ell. attente vrien-d. .. . -
Al deze talenten en gaven heeft de redactieraad ervaren tijdens het 
leven van dit Tijdschrift, maar ook nog andere: onze directeur is 
een talentvol organisator, die zijn medewerkers, o.m. de redactie
secretarissen, weet te kiezen en te motiveren. Hij bedenkt steeds 
nieuwe initiatieven, volgt met kritische kijk de ingezonden stukken, 
weet steeds oplossingen te bedenken voor de ontelbare problemen 
die de dagelijkse en wetenschappelijke leiding van een tijdschrift 
kent. 
Het lag dan ook voor de hand dat de redactieraad zich langs deze 
weg, met bewondering, waardering en dankbaarheid voor alles wat 
hij ondernam en deed, aansluit bij de ,tribute" voor Professor 
M. Storme. In dit nurnrner worden de aan hem opgedragen bijdragen 
van zijn vrienden J. Leyten, E. Krings, E.-H. Hondius en van zijn zoon 
M. Storme gepubliceerd. 

Namens de redactieraad, 

Professor G. BAETEMAN 
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