
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Faillissementspauliana, insolvenzanfechtung & transaction avoidance in
insolvencies : naar een geobjectiveerde regeling van schuldeisersbenadeling

de Weijs, R.J.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Weijs, R. J. (2010). Faillissementspauliana, insolvenzanfechtung & transaction avoidance
in insolvencies : naar een geobjectiveerde regeling van schuldeisersbenadeling. [, Universiteit
van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/faillissementspauliana-insolvenzanfechtung--transaction-avoidance-in-insolvencies--naar-een-geobjectiveerde-regeling-van-schuldeisersbenadeling(a55caa47-78f7-4e38-968e-889b0bbf3489).html


Woord vooraf

Ik heb het als een groot voorrecht ervaren dat de Universiteit van Amsterdam mij
in 2005 de mogelijkheid heeft geboden een juridisch proefschrift te schrijven.
Hoewel bij velen het beeld bestaat dat promotieonderzoek een solitaire en lange
(zo niet oneindig lange) activiteit is, heb ik juist het tegenovergestelde ervaren.
Een aantal personen dat bij het tot stand komen van het proefschrift een belang-
rijke rol heeft gespeeld, wil ik op deze plaats in het bijzonder danken.

In de eerste plaats zijn dat mijn promotores, prof. A.F. Salomons en prof. C.E.
du Perron. Het is achteraf moeilijk te beoordelen wanneer het boek voor het eerst
de vorm kreeg die het nu heeft. Het moment ligt in elk geval ruim nadat ik de eer-
ste, doorlopende versie inleverde en zelf dacht dat het boek af was. Vooral het feit
dat ik telkens gedwongen werd aandacht te besteden aan de onderzoeksvraag,
opzet, structuur en onderzoeksmethode, heeft er toe geleid dat het proefschrift
veel meer is geworden dan het achter elkaar zetten van een aantal artikelen. Ik
dank jullie zeer voor jullie begeleiding op hoofdlijnen en in detail, waarbij jullie
mij tussen het grote en het kleine in, inhoudelijk grote vrijheid lieten.

Het boek is voor zowel de praktijk als de wetenschap geschreven, maar toch
veelal met specifieke personen en hun oordeel over het uiteindelijke werk indach-
tig. Ik ben dan ook vereerd dat de leden van de leescommissie, prof. J.A. Ankum,
prof. N.E.D. Faber, prof. H.J. de Kluiver, dr. R. Leithaus, prof. F.M.J. Verstijlen en
prof. B. Wessels de tijd hebben vrijgemaakt het manuscript te lezen. Rolf Leithaus
dank ik daarbij voor zijn heldere uiteenzettingen tijdens de Fachseminare in
Keulen over de Insolvenzanfechtung en voor zijn bereidheid mijn hoofdstuk inza-
ke het Duitse recht van zijn commentaar te voorzien. Een bijzonder woord van
dank wil ik richten aan prof. J.A. Ankum, promotor van mijn beide promotores,
voor het integraal met mij doornemen van het manuscript. Ankums eigen proef-
schrift ‘De Geschiedenis der Actio Pauliana’ uit 1962 en zijn monografie ‘De
Pauliana buiten faillissement in het Nederlandse recht sedert de codificatie’ van
hetzelfde jaar, blijven ontzagwekkende (en enigszins intimiderende) bouwwerken
in het juridische landschap.

Zeer waardevol voor mij was het commentaar van prof. F.R. Salomons, met
zijn rijke ervaring als wetgevingsjurist, op de in de Appendix uitgewerkte regeling.
Verder ben ik Prof. R. Parry, Dr. P.J. Omar en Dr. R. Anderson erkentelijk, dat zij
geduldig mijn vragen omtrent het Engelse recht ten aanzien van Transaction
Avoidance in Insolvencies hebben willen beantwoorden.

Binnen de vakgroep Privaatrecht en de onderzoeksgroep Centre for the Study
of European Contract Law heb ik mij de afgelopen jaren meer dan thuis gevoeld.



VI Woord vooraf

Vooral Selma de Groot, prof. C.J.H. Jansen (gelukkig een dag per week bijzonder
hoogleraar aan de UvA) en mijn kamergenoten Matthias Haentjens en Jaap
Barneveld hebben er altijd voor gewaakt dat het promotieonderzoek geen solitai-
re activiteit werd.

Van de scriptiestudenten die ik heb begeleid, wil ik bovenal Niels Huurdeman
danken. Niet alleen omdat ik van de bevindingen in zijn rechtsvergelijkende scrip-
tie over misbruik van verrekening gebruik heb kunnen maken, maar ook omdat hij
nu enige jaren later mijn manuscript van zijn commentaar heeft voorzien.

Houthoff Buruma heeft mij de unieke kans geboden als advocaat werkzaam te
blijven. Met name wil ik Rutger Schimmelpenninck danken voor de ruimte en de
kansen die hij mij binnen de sectie Insolventierecht heeft geboden. Bert Verburg,
Frédéric Verhoeven en oud-collega’s Henri Bentfort van Valkenburg en Christiaan
Zijderveld hebben mij daarbij geleerd de vertaalslag van wetenschap naar advo-
catuur te maken. Greg Korbee heeft de Engelstalige samenvatting van zijn kundig
commentaar voorzien.

Mijn ouders dank ik niet alleen voor het levenslicht, maar ook voor het stimu-
leren van een kritische houding in het leven zonder al te astrant te zijn. Ik hoop dat
dit boek hier een reflectie van vormt.

Britta, zoals bij alles, ben jij ook hier een grote bron van inspiratie. De durf en
ambitie die jij hebt getoond in jouw proefschrift ‘Persoon en lichaam in het recht.
Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische bio-
technologie’, hebben mij telkens weer aangespoord, binnen een veel bescheidener
rechtsgebied weliswaar, mijn eigen weg te zoeken.




