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L.S.,
Met Jef Maeijer verloor ons tijdschrift dit jaar nu ook de laatste overlevende
van de stichtersgeneratie van 1964. Koen Geens en Carla Sieburgh brengen
in dit nummer dan ook elk hulde aan deze merkwaardige persoonlijkheid.
Verweesd werken we allen verder.
2018 is ook het jaar waarin het handelsrecht in België ten grave wordt
gedragen en het Wetboek van Koophandel als dusdanig verdwijnt - ook
al kan men zeggen dat het doorleeft door de verhandelsrechtelijking van
grote delen van het privaatrecht (maar in België toch minder dan in Nederland). Jammer genoeg geschiedde de hervorming in België niet door de
integratie van het handelsrecht in het Burgerlijk Wetboek (zoals bij de vele
goede voorbeelden elders in Europa), maar door verdere aanbouw in een
Wetboek Economisch Recht. Dat laatste beantwoordt immers - nog steeds
- niet aan enkele basiskenmerken van een echte codificatie, zoals het coherent gebruiken van begrippen: één term, één betekenis. Reinhard Steennot
fileert met name in de Redactie Privaat de vele betekenissen van het nieuwe
sleutelbegrip onderneming (in hetzelfde wetboek zijn er overigens slechtere
voorbeelden te vinden). Hetzelfde probleem zien we ook opduiken bij het
redigeren van ontwerpen van boeken voor een nieuw Burgerlijk Wetboek,
zij het dat alvast het ontwerp-goederenrecht dat bij het ter perse gaan van
dit nummer naar het federale Parlement gaat, wel het goede voorbeeld lijkt
te geven. In het volgende nummer van ons tijdschrift krijgt U over de toekomst van dat goederenecht in Nederland en in België wel meer te lezen.
De nood aan goede rechtsleer - en dus aan een instelling als het TPR - zal
bij al die wetgevingsactiviteit de komende jaren alvast niet verminderen,
integendeel. Zonder goede rechtsleer is overigens geen goede wetgeving
mogelijk, zoals Friedrich Carl von Savigny in 1814 leerde in een beroemd
pamflet over de toestand van de rechtswetenschap, dat m.i. nog steeds zeer
actueel is.
Ondernemings-, goederen- en verbintenissenrecht komen ook in het verdere corpus van dit nummer ruim aan bod. U vindt parallelle bijdragen van
Marten Voulon en Koen Swinnen over de gevolgen van digitale technologie
voor het privaatrecht, inzake overeenkomsten- en bewijsrecht, beslag- en
zekerhedenrecht zowel als aansprakelijkheidsrecht. Johan Van de Voorde,
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Nicolas Carette, Bernard Hubeau en Pieter Van den Broeck bespreken
de mogelijkheden van milieu-erfdienstbaarheden de lege lata en de lege
ferenda. Nicolas Debruyne combineert ondernemingsrecht en persoonlijkheidsrechten in een originele bijdrage over de bescherming van de menselijke stem.
Voorafgaand aan al dat innovatiegericht rechtsgeleerd jong geweld brengen we U een uitvoerige bijdrage van Maurice Adams over de opzet van
rechtsvergelijkend onderzoek, gegroeid uit jaren onderwijs- en onderzoeks
ervaring, die ook voor de studie van meer klassieke onderwerpen - zowel
als voor die van nieuwere vraagstukken - van bijzonder veel nut kan zijn.
Met een ruime oogst aan recensies sluiten we het nummer af.
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