
VOORWOORD 
 
De voltooiing van een proefschrift is de vrucht van veel arbeid en inzet van 
veel personen. Enkele van hen wil ik hier graag en met dankbaarheid 
vermelden: 
Prof. mr. J.A. Ankum, emeritus hoogleraar Romeins Recht aan de UvA, met 
wie ik de eerste opzet van dit proefschrift besprak en die er zijn goedkeuring 
aan hechtte: een juridische studie, waarvoor literaire bronnen de bouwstenen 
zouden leveren. De aanloop daartoe vormde mijn doctoraalscriptie, met als 
onderwerp Verloving, Huwelijk en Scheiding in de nadagen van de 
Republiek. Prof. dr. E.H. Pool, die met het emeritaat van Ankum de taak van 
promotor overnam. Met hem mocht ik de eerste pennenvruchten bespreken;  
zijn grote nauwgezetheid, die tot uiting kwam in vaak langdurige sessies, 
heeft invloed op het resultaat gehad.  
Tijdens zijn werk werd ook prof. mr. J.E. Spruit, hoogleraar Romeins Recht 
aan RUU, als referent bij het werk betrokken. Zijn suggesties voor 
uitbreiding van literatuur en voor tekstverbetering heb ik in dankbaarheid 
verwerkt. 
Na onze verhuizing naar Duitsland werd voortzetting van de contacten met 
‘Amsterdam’ gecompliceerd. In die situatie heb ik prof. mr. J.H.A. Lokin, 
hoogleraar Romeins Recht aan de RUG, bereid gevonden als mijn promotor 
op te treden. Gegeven de voorgeschiedenis was zijn taak niet eenvoudig. 
Mijn dank aan hem overstijgt de gebruikelijke grens: Het eindproduct is in 
zeer nauwe samenwerking met hem geworden wat het is. Zijn inzichten heb 
ik als verrijkend ervaren. 
Prof. dr. B.H. Stolte, hoogleraar RUG in de vakgroep Rechtsgeschiedenis en 
lid van de promotiecommissie, was ook als vakgenoot-classicus een 
waardevolle raadgever, wiens adviezen mij veel hulp boden. 
Ook de overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. O.M. van Nijf en 
prof. mr. C.J.H. Jansen, ben ik grote erkentelijkheid verschuldigd. 
 
Naast de wetenschappelijke ondersteuning en begeleiding zijn velen mij 
behulpzaam geweest. Met dankbaarheid noem ik hier Mw. M. Roelofs, 
medewerkster van het Instituut voor Romeins Recht van de RUU. Zij heeft 
mij vaak met raad en daad terzijde gestaan. Dat zelfde geldt voor de heer  
M. Goldberg, medewerker van de Bibliotheek Rechten van RUG. Zonder 
hun beider steun was veel onmogelijk geweest. 
Met dank noem ik hier ook mevrouw L. Heykoop-Fyma, docente Engels, die 
de Samenvatting in het Engels vertaalde en mijn oud collega drs. J.T.M. 
Keyser, conrector en docent Duits van het r.-k. Lyceum Petrus Canisius 
College, te Alkmaar die de sSamenvatting in het Duits heeft vertaald.  
 



Tenslotte verdient mijn levensgezellin alle dank en hulde; dank voor het 
geduld en de opoffering waarmee zij mij zovele jaren aan mijn hobby heeft 
afgestaan, dank voor de zorg waarmee zij mij ter zijde stond. 
 
Met innige dankbaarheid denk ik in deze periode van mijn leven aan mijn 
Ouders; aan de zorgzaamheid waarmee zij mij hebben omringd vooral waar 
het mijn studie en mijn toekomst betrof, aan de kansen die zij hun kinderen 
gaven. Mijn proefschrift is de voltooiing van een belofte die ik mijn Vader 
bij het begin van mijn academische opleiding destijds deed.  
 
Aan mijn vrouw en aan de nagedachtenis van mijn Ouders zij dit proefschrift 
opgedragen. 
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