Twintig jaar T.P.R.:
OMZIEN IN DANKBARE VERWONDERING
door
Marcel

STORME

Directeur van het Tijdschrift voor Privaatrecht

,Ik wil elke g/oed
slechts prijzen naar zi}n duur"
(K. Jonckheere)
Opgedragen aan Jan Ronse
uit dank om dit
juridisch en menselijk avontuur

Op vrijdag 16 maart 1984 werd tijdens de Academische Zitting in de
Aula van de Rijksuniversiteit te Gent het twintigjarig bestaan van het
Tijdschrift voor Privaatrecht gevierd. Het eerste nummer van de
eerste jaargang werd inderdaad aangeboden tijdens een receptie bij
de uitgeverij Story-Scientia op vrijdag 13 maart 1964(1), na een
voorbereiding die reeds begin 1963 een aanvang had genomen.
Maar waarom vieren en vieren na twintig jaar? Het eerste gedeelte
van de vraag kan moeilijk beantwoord worden door diegene die het
voorrecht genoot gedurende twintig jaar de directie van het
tijdschrift te hebben mogen waarnemen; tijdens de vorige lustrumvieringen werd de ratio celebrationis trouwens op voortreffelijke
wijze geduid door ons eminent redactielid, ere-procureur-generaal
Jacques Matthijs. Telkens bracht hij op de hem eigen doordachte en
zorgvuldige wijze verantwoording over de vijf achterliggende jaren(2); wij hebben dit overzicht in 1984 helaas moeten missen, doch
maken graag van deze gelegenheid gebruik om Prof. J. Matthijs
(1) Zie de bijdragen R. VICTOR en E. STORY in het Rechtskundig Weekb/ad 1963-64, 1489
e.v.; zie ook R. W., 1963-64, 1630-1631. Van deze gelegenheid wordt graag gebruik gemaakt
om het Rechtskundig Weekblad, dat thans zijn 47ste jaargang beeindigt, te danken om de bij
de start gegeven steun en aanmoediging, alsook voor de telkens weerkerende gastvrijheid toen
de verslagen van elke lustrumviering van het T.P.R. in het R. W. werden opgenomen.
(2) R. W., 1968-69, 1393 e.v.; R. W., 1973-74, 1759 e.v.; R. W., 1978-79, 2264; R. W., 1983-84,
2581 e.v.
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hiervoor te danken, alsmede voor de doordachte adviezen die hij in
de loop der jaren aan redactie en directie heeft verstrekt. Wij blijven
verder op hem rekenen.
Vieren na 20 jaar kan wei zin hebben, omdat elk lustrum naar de
oorspronkelijke etymologie van dit woord een monstering betekent,
een overschouwen van wat werd samengebracht.
Dit kan kwalitatief gebeuren, door een analyse van wat het Tijdschrift publiceerde en wat hierdoor werd bijgebracht aan de vorming
van het levende recht. De redactie verkoos dit onderzoek meer in het
algemeen te Iaten verrichten door Raadsheer I. Verougstraete onder
de vorm van een feestrede, die uitgesproken werd op de academische
zitting van 16 maart 1984 waarvan de tekst in dit lustrumboek wordt
gepubliceerd.
Dit kan ook kwantitatief gebeuren, dank zij het cumulatief register
van 20 jaargangen, dat thans voor de eerste maal wordt gepubliceerd,
en door Marc Everaert werd opgesteld.
Wie dit doorbladert, beseft pas ten voile al wat in de achterliggende
jaren door het T.P.R. werd gepresteerd.
Vieren is in dit geval evenwei ook dankbaar omzien in verwondering.
Dank aan de honderden juristen, die hun gewaardeerde medewerking
hebben verleend om dit Tijdschrift meteen te tillen op bet hoogste
peil dat van meetaf aan werd beoogd.
Dank aan de uitgeverij Story-Scientia en de drukkerij Erasmus die
bet twintig jaar lang voortreffelijk hebben gedaan.
Dank aan de opeenvolgende redactiesecretarissen, die als seizoenarbeiders bij elk driemaandelijks nummer wekenlang intens materieel
werk dienden te leveren: Jean-Pierre Quintyn, Hubert Mestrum, Guy
Schrans, Kris Schutyser en Herlinda Galaude.
Tenslotte dank aan redactie- en adviesraad voor het geschonken en
sinds 20 jaar ongeschonden vertrouwen dat zijn leden in de directie
hebben gesteld, voor de wijze, creatieve en stimulerende adviezen en
bovenal voor de medewerking en de vriendschap. Meteen dankbaar
herdenkend wijlen Willy Delva, omdat we zestien jaar lang ook van
zijn trouw hebben mogen ontvangen.
Na tien jaar werd bet tweede lustrumnummer in 1974 gewijd aan het
medisch recht; na twintig jaar hebben wij evenwel het type symposium van 1966 willen hernemen. Toen werd o.l.v. de latere eerste
voorzitter F. Van Parys gedebatteerd over de vraag naar een nieuw
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B.W.(3); thans werd o.l.v. President J. Mertens de Wilmars op 15-16
maart 1984 van gedachten gewisseld over de invloed van de doctrine
op de wetgeving. Ook hierover wordt in dit lustrumboek verslag
uitgebracht aan de hand van de rapporten van J .M. Polak en J.
Desmet.
Omdat dit tijdschrift van bij de start op het vertrouwen van zovele
juristen heeft mogen rekenen en de trouw van zovele abonnenten
heeft mogen ervaren, hebben redactie en uitgeverij beslist dit lustrumboek aan te bieden als feestgeschenk voor de abonnenten en
medewer kers.
Hierbij wil ik de hoop uitspreken dat de voorbije twintig jaar de
garantie mogen bieden voor de verdere bloei van wat door de
stichters beschouwd werd als een fundamentele bijdrage tot de
Nederlandstalige rechtscultuur.
Gent, de 11 juli 1984

(3) T.P.R., 1966, 511 e.v.
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