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Woord van dank 

Velen hebben aan de totstandkoming van dit proefschrift bijgedragen. Dank ben ik 
in de eerste plaats verschuldigd aan mijn promotoren. Na meer dan vijftien jaar van 
inspirerende contacten, zowel tijdens mijn studie als bij het schrijven van dit boek, 
zal ik mij altijd hun leerling weten. 

Veel geleerd heb ik ook van profmr. T. Koopmans, prof mr. M.R. Mok en 
mevrouw mr. C L . de Vries Lentsch - Kostense, de advocaten-generaal voor wie ik 
de afgelopen jaren op het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad heb gewerkt. 
Zij stonden mij bovendien toe voor hen bestemde tijd aan het schrijven van dit boek 
te besteden. Aan de rij moet nog worden toegevoegd profmr. A.S. Hartkamp. Hij 
heeft de afgelopen jaren zo vaak en intensief met mij over mijn onderzoek van 
gedachten gewisseld, dat ik hem wel als extra begeleider daarvan mag beschouwen. 
Voorts heeft hij een eerdere versie van dit boek gelezen; zijn opmerkingen gaven 
aanleiding tot een aantal belangrijke wijzigingen. 

Dank ben ik ook verschuldigd aan mijn naaste collega's op het wetenschappelijk 
bureau. Zij hebben de tijd die ik kreeg om aan mijn onderzoek te werken in ieder 
geval gedeeltelijk voor hun rekening genomen. Ik vermeld met name Vincent van 
den Brink, Manon Ruypers en Silvia Kersemakers, die de zwaarste last te dragen 
kregen. Voor de verleende faciliteiten dank ik voorts het dagelijks bestuur van de 
Hoge Raad, in de persoon van mevrouw E.M. Jansen. 

De leden van de promotiecommissie ben ik erkentelijk voor hun bereidheid dit 
onreglementair omvangrijke boek toch binnen de korte reglementaire termijn te 
beoordelen. Prof dr. T.J. Veen zag daarbij kans een groot aantal fouten in de tekst op 
te sporen en ter verbetering aan mij voor te leggen. 

Met veel genoegen denk ik terug aan mijn jaren als assistent-in-opleidmg bij de 
(toenmalige) vakgroep privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam. Daarbij 
gaan mijn gedachten niet alleen uit naar de leden van deze vakgroep, maar ook naar 
die van de (eveneens toenmalige) vakgroep Rechtsgeschiedenis, bij wie ik altijd met 
vragen terecht kon. In het bijzonder heb ik geprofiteerd van de grote kennis van de 
codificatiegeschiedenis van mevrouw mr. M.J.E.G. van Gessel - de Roo. 

De staf van de bibliotheek van de Hoge Raad der Nederlanden en de staf van de 
bibliotheek van de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam dank ik 
voor hun hulpvaardigheid bij het verzamelen van literatuur en rechtspraak, en de 
medewerkers van de ondersteunende diensten van de Hoge Raad, in het bijzonder 
de heer G. Veenstra, voor technische bijstand. Dank ben ik verder verschuldigd aan 
Madeleine Hillen - Muns, die de samenvatting in het Engels in concept opstelde; 
Peter Morris, die deze samenvatting corrigeerde; Bente Braat, die samenvatting in 
het Frans vervaardigde; mijn zus Eveline du Perron, die het jurisprudentieregister 
en het register op Romeinsrechtelijke teksten en op wetsartikelen verzorgde; Carla 
Joustra die de gehele concepttekst van dit boek las en mij voor vele storende fouten 
behoedde; en aan Jako van Hees en Arthur Salomons, die voortdurend kritische 
bijstand verleenden bij de totstandkoming van dit proefschrift en die dat - naar te 
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verwachten valt - als paranimf eveneens bij de verdediging ervan zullen doen. De 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit boek berust vanzelfsprekend bij de 
auteur; dat geldt ook voor de vertaalde samenvattingen, waarvan de tekst na de 
vertaling nog op enkele plaatsen is gewijzigd. 

Mijn dankbaarheid jegens mijn ouders en overige familieleden laat zich beter elders 
tot uitdrukking brengen. Gedenken wil ik slechts de grootvader van mijn vrouw, 
mr. L.D. Vorstman, die in 1939 promoveerde op Onrechtmatige daden van derden 
tegenover partijen bij een overeenkomst. Het was een voorrecht met hem over mijn 
onderzoek van gedachten te wisselen en ik betreur het dat hij het verschijnen van dit 
boek niet meer heeft kunnen meemaken. 

Mijn vrouw Cornelie is mij bij mijn werkzaamheden tot onmisbare steun 
geweest, hoewel zij zich ten opzichte van mijn verhouding tot mijn onderzoek 
jarenlang derde moest weten. Aan haar en aan ons zoontje Philip, die op zijn eigen 
wijze aan de voltooiing van het onderzoek heeft bijgedragen, draag ik dit boek op. 

Den Haag 
Paaszondag, 4 april 1999 


