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Het hier aan te kondigen en op een enkel
punt te bespreken boek is het tweede deel
in de, onder redactie van de Belgische
hoogleraar Walter van Gerven staande,
Europese reeks Ius Commune Casebooks
on the Common Law of Europe. Evenals
het eerste, aan het onrechtmatigedaads-
recht gewijde deel, beoogt dit boek, maar
dan nu op het gebied van het contracten-
recht, te onderzoeken of en, zo ja, in hoe-
verre ondanks verschil in begripsvor-
ming, terminologie en benadering
niettemin gesproken kan worden van aan
het contractenrecht van de EU-lidstaten
ten grondslag liggende gemeenschappe-
lijke beginselen (common principles). Het
boek is de uitkomst van internationaal
teamwork: per onderdeel is door een
groep auteurs onder leiding van de redac-
teuren een bepaald gebied in kaart
gebracht. De daarbij gehanteerde formu-
le (het format, om het modern te zeggen)
houdt in dat aan de hand van steeds in
Engelse vertaling opgenomen bronnen
van nationaal recht (wetgeving en recht-
spraak) wordt nagegaan hoe bepaalde
concrete, met het oog op de vergelijking
geselecteerde casus in een bepaald rechts-
stelsel worden behandeld. Een en ander
mede in het licht van de Principles of
European Contract Law (PECL) en de
UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts (PICC).
Gesproken wordt in dit verband van een
functionele benadering. Hoewel rechts-
vergelijking van het recht van de EU-lid-
staten dus het uitgangspunt is, komt het
er bij de uitwerking op neer dat gekozen
is voor een algemene systeemvergelijking

van het Duitse, Engelse en Franse recht
met daar waar dit nuttig of nodig wordt
geacht een uitweiding over ander natio-
naal recht. Dat is bijvoorbeeld het geval
met het Nederlandse recht op het punt
van de precontractuele goede trouw en de
wilsgebreken dwang en misbruik van
omstandigheden (waaraan niet vreemd
zal zijn dat deze onderwerpen zijn behan-
deld door de Nederlandse auteurs
Hesselink en Van Kooten). Maar ook
blijkt meer in het algemeen bij verschil-
lende onderwerpen de Nederlandse rege-
ling van het overeenkomstenrecht in het
BW van 1992 in de beschouwing te wor-
den betrokken.
Bij de bespreking van de desbetreffende
materie wordt in het algemeen een
patroon gevolgd dat voorziet in een intro-
ductie gevolgd door wetgeving en/of
rechtspraak met meestal per uitspraak
een al dan niet rechtsvergelijkend com-
mentaar en soms ook een afsluitend, meer
algemeen commentaar.
Het boek is primair bedoeld voor gebruik
in het Europese universitaire juridische
onderwijs ‘in order to facilitate the
impact of European supranational legal
systems on the development of national
laws and vice-versa’.
Verdeeld over zeven hoofdstukken komen
zo de volgende onderwerpen aan de orde:
1) Introduction, 2) Formation, 3)
Invalidity, 4) Interpretation and Contents,
5) Supervening events, 6) Remedies, en 7)
Third party consequences.

Hoewel het boek – zoals gezegd – dus pri-
mair is bedoeld als leermiddel in het aca-
demische onderwijs is naar mijn mening
signalering ook in een vooral op de juridi-
sche beroepspraktijk gericht tijdschrift op
zijn plaats. In feite acht ik het boek zelfs
meer geschikt voor gebruik in de praktijk
dan in het onderwijs. Ik licht dat toe.
Het toenemende internationale handels-
verkeer en de in dat verband telkens te
beantwoorden vraag van het op de over-
eenkomst toepasselijke recht maken het
zeer wenselijk om te kunnen beschikken
over een soort vademecum waarmee aan
de hand van authentieke materialen uit
een bepaald rechtsgebied, in dit geval de
EU, een indruk kan worden gevormd over
de consequenties van een keuze voor het
ene of het andere nationale recht. Ik geef
als voorbeeld de Walford v. Miles-zaak
waarin de House of Lords heeft uitge-
maakt dat er naar Engels recht niet zoiets
bestaat als een verplichting tot te goeder

trouw onderhandelen (p. 241 e.v.). Dat is
uiteraard vitale wetenschap voor
contractsonderhandelaars die met de
vraag worden geconfronteerd of op het te
sluiten contract Engels of Nederlands
recht (dat, zoals bekend, de tegenoverge-
stelde regel volgt) van toepassing zal zijn.
Let wel: ik beveel hier niet aan om aan de
hand van het besproken boek in concrete
gevallen als Nederlands contractsjurist
over buitenlands recht te adviseren.
Integendeel, inschakeling van desbetref-
fende buitenlandse expertise blijft
natuurlijk aangewezen. Maar dit boek is
wel een goed hulpmiddel voor de
Nederlandse contractsjurist om het
gesprek met zijn buitenlandse deskundige
op niveau en naar behoren te kunnen voe-
ren. Daarbij past wel tweeërlei caveat. In
de eerste plaats moet men zich goed reali-
seren dat de vertaling van alle authentieke
materialen in het Engels de juridische
couleur locale wegneemt. Voor raadple-
ging van de grondteksten moet dus weer
op de native expert worden teruggevallen.
In de tweede plaats vereist de in het alge-
meen door de auteurs toegepaste simulta-
ne rechtsvergelijking een behoorlijke ken-
nis van het eigen en een basale kennis van
het besproken buitenlandse recht.
In de voorliggende vorm en voor het aan-
gegeven doel is het boek dus naar mijn
mening zeer geschikt. Dit ondanks het feit
dat het onderliggende organizing principle
van het boek niet duidelijk is en, als het er
al is, in elk geval verre van consequent
door de verschillende auteurs wordt toe-
gepast. Zo is niet steeds duidelijk waarom
op een bepaald punt wel of geen commen-
taar is opgenomen, wat de lezer onzeker
en ook kregelig maakt, omdat hij niet weet
wat hij te verwachten heeft.
Het is ook vooral deze gebruikerson-
vriendelijke ‘raadpleegbaarheid’ die het
boek mijns inziens niet erg geschikt
maakt voor gebruik in het onderwijs nu
daar steeds vaker ‘studeerbaarheid’ als
vereiste geldt. Dit boek is niet gemakke-
lijk te bestuderen door de vrij grote
ontoegankelijkheid ervan. Die ontoegan-
kelijkheid klemt temeer nu algemene
overzichten van de besproken onderwer-
pen ontbreken. Wat dat betreft, voldoet
naar mijn mening een boek zoals dat van
Heinz Koetz & Axel Flessner, European
Contract Law I (London: Clarendon
Press 1997) veel beter.
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