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Woord vooraf

Verschillende mensen hebben aan de totstandkoming van dit boek bijgedragen.
Allereerst dank ik prof. mr. W. Snijders, prof. mr. R.P.J.L. Tjittes, prof. mr. N. Frenk,
prof. mr. C.E. du Perron, prof. mr. S.D. Lindenbergh voor hun bereidheid in de
promotiecommissie zitting te nemen en voor de tijd en aandacht die zij aan mijn boek
hebben besteed.

Het idee ooit een proefschrift te schrijven, ontstond tijdens mijn studie bij lezing
van een publicatie van prof. mr. Th. M. de Boer over, onder andere, de leer van de
karakteristieke prestatie** The EECConvention and the Dutch Courts: AMethodo-
logical Perspective,54 RabelsZ. (1990) pp. 24-62.. Ik zou heel tevreden zijn als een
enkele passage in dit boek het niveau daarvan ook maar benaderde. Prof. mr.
B. Sluijters heeft als patroon tijdens mijn advocatenstage op mijn ontwikkeling grote
invloed gehad; Bernhard, je hebt het misschien niet gemerkt, maar je las iedere zin
over mijn schouder mee.

Arno, wij hebben het vaak over de meetbaarheid van kwaliteit gehad. Zou er een
evaluatieformulier voor promotoren bestaan, dan zou de vraag of de promotor intelli-
gent is, niet gesteld worden. Toch maakt juist die eigenschap jou tot een promotor
van de buitencategorie. Natuurlijk geldt nog één andere vereiste: de promotor moet
bereid zijn voldoende tijd en aandacht vrij te maken om met de promovendus ‘mee
te denken’. Dat heb jij uitvoerig gedaan, getuige de precisie waarmee je mijn stukken
las en de diepgang van je commentaar. Echt, beter kon niet, ik dank je zeer.

Een van de redenen waarom ik altijd met plezier aan dit boek heb gewerkt, is dat
ik dat deed in een heel prettige sociale omgeving. Ik heb het contact met al mijn VU-
collega’s zeer gewaardeerd. Het volgende moet nog gezegd worden: zeg Frits-Joost
Beekhoven van den Boezem, kom eens door met dat concept over de verjaring van
de onoverdraagbare dwangvordering; alsjeblieft Eva Deen, mag ik toch je huis nog
zien?; geweldig Daniel Haas, dat jouw boek er nu ook aankomt; lachen Loes Hendrix,
met je verjaringsspecialist komt graag bij de mensen thuis; lang niet gezien Romana
le Roy, ik hoop dat het je goed gaat; dank Jacobien Rutgers, voor je lessen Europees
recht; mooi Wouter Veraart, een proefschrift met een held; nee hé Eva Wolfert, zoals
met Jari wordt Ajax nooit meer.

Dat mijn vrienden echt aan de totstandkoming van dit boek hebben bijgedragen,
is niet waar en het was ook niet nodig. Maar ik ben wel altijd heel erg blij dat ze
er zijn, en omdat je in de dagelijkse omgang niet zegt hoezeer je elkaar waardeert,
althans ik niet, en die vrienden trouwens ook niet, neem ik de gelegenheid te baat
dat nu maar eens te doen. Bert Bakker, Suzanne Blom, José Blanco Fernandez, James
Caselton, Jurriaan de Haan, Rogier Kamphuis, Jeroen Leijen, Klaas Pel, Martijn Steiner



VI Woord vooraf

Lovisa, Eric Treurniet, Merijn de Vries, Kiliaan van Wees, Rein Wesseling, Karianne
van der Zant: moge onze vriendschap duren!

Het valt te betwijfelen of dit boek er geweest was zonder Bram Orobio de Castro.
Gesprekken in onze jeugd en later, tijdens onze Alpentochten, hebben mede de forma
mentis van een promovendus geschapen. Haha Bram, dat vind jij potsierlijke praat
en voor een deel terecht; in de eerste plaats was het natuurlijk allemaal gewoon heel
leuk. Fijn ook dat je mijn paranymf wilt zijn, evenals Eric Treurniet overigens, die
ik voor straf niet apart noem omdat hij mij - niet eens expres, dat is het erge - steeds
vroeg of mijn scriptie al af was.

Moeder Yvonne, aan jou de meeste dank, je begrijpt wel waarom; zuster Suzanne,
nu kom ik dan eindelijk écht logeren; oom Richard, je voortdurende steun en betrok-
kenheid zijn voor mij heel belangrijk.

Lieve kindertjes, nog tijdens het schrijven van deze tekst hebben jullie commentaar,
Marijn meent dat ik mijn inleiding het best kan beginnen met de zin “Ik schrijf mijn
proefschrift over verjaring omdat ik het een leuk en interessant onderwerp vind” en
Annabel is uitgesproken kritisch: “heb je ál die schuine letters van iemand anders
overgeschreven?!” Daarna zie ik jullie met je rugzakjes op de straat uit trippelen, op
weg naar school. Een magnifieke aanblik.

Lieve Esther, jij hebt de afronding van dit proefschrift eerder vertraagd dan bevor-
derd. Wat heb ik daar van genoten. Mede daarom draag ik het aan jou op. Nadere
uitleg volgt, buiten deze publieke sferen.
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