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VOORWOORD
Het was voor ondergetekende een bijzonder voorrecht op te treden als promotor van een leeftijdsgenoot met een dergelijke wetenschappelijke en professionele
staat van dienst als raadsheer Geert Jocqué.
De typering van dit werk als een ‘Old School’ proefschrift is een compliment van
degelijkheid voor deze nochtans niet klassieke thesis zonder hoogdravende filosofische bespiegelingen en visionaire stellingen.
Deze doctoraatsverhandeling is een technisch werkstuk dat het onderwerp
quasi uitputtend in zijn deelproblematieken behandelt, alle tot in de kern kritisch
ontleed als waren ze bedoeld voor evenzovele afzonderlijke wetenschappelijke
publicaties. Dit werk draagt de stempel van zijn auteur als ‘high tech’ jurist.
De grote werkkracht van de auteur verdient bewondering: hij is erin geslaagd om
in een periode van een paar jaren dit werkstuk te produceren in combinatie met
een veeleisende voltijdse beroepsbezigheid en met niet aflatende andere juridischwetenschappelijke activiteiten.
Ik heb met bijzonder veel belangstelling de totstandkoming van dit werk gevolgd.
In plaats van een saaie klus, wekte de lezing van de ontwerpteksten alsmaar meer
nieuwsgierigheid naar het antwoord op reeds gerezen vragen, waarvoor er nooit
tijd of gelegenheid voor nader onderzoek was.
Uit de boeiende voorbesprekingen en uit de finale tekst van het werk blijkt dat de
auteur en de promotor het meestal eens zijn, maar de enkele keer dat hij de promotor contra citeert, typeert ook de auteur’s onafhankelijkheid van geest.
De auteur’s wetenschappelijke en professionele staat van dienst verklaren ongetwijfeld respectievelijk de juridische diepgang en de maturiteit van het werk, zoals
blijkt uit de gelegde verbanden en de maatschappelijke relevantie.
De wetenschapper vindt in dit werk inspiratie voor verder onderzoek, de
rechtspracticus niet enkel de laatste stand van het positieve recht in doctrine,
jurisprudentie en wetgeving, maar de raadsman ook argumenten ter ondersteuning van de rechtspositie van zijn cliënten, de magistraat motieven ter onderbouwing van vernieuwende rechtspraak en de wetgever suggesties ter uitvaardiging
van minstens reparatiewetgeving.
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Voorwoord

Ook al in tegenstelling tot sommige andere doctorale proefschriften verdwaalt de
lezer niet in dit naslagwerk : zo schept het nooit verwarring tussen de lex lata en
de lex ferenda, wat is en wat zou kunnen of moeten zijn.
Atypisch vormt dit proefschrift voor de auteur geen beloftevolle start van een
schitterende beroepsloopbaan, maar wel de bekroning van een reeds meer dan
geslaagd wetenschappelijk en professioneel parcours.

K. Bernauw
6 december 2015
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DANKWOORD
Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat ik op 3 november 2015 heb
verdedigd aan de Universiteit Gent.
Mijn dank en waardering gaat in de eerste plaats uit naar mijn promotor
prof. dr. Kristiaan Bernauw voor de begeleiding van het proefschrift. Ook de
co-promotoren prof. dr. Hubert Bocken en prof. dr. Ignace Claeys en de overige
leden van de jury, professoren Bernard Dubuisson, Ton Hartlief, Marc Kruithof
en Caroline Van Schoubroeck wil ik bedanken voor hun inspanningen om mijn
proefschrift te beoordelen en voor hun interessante opmerkingen.
Verder ben ik de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent zeer erkentelijk. Gedurende verschillende jaren heb ik er kunnen deelnemen aan de inspirerende activiteiten van het Centrum voor Verbintenissenrecht. Ook de samenwerking binnen
het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
(ICAV) heeft mij zeer gestimuleerd. Verder wil ik Stefan Huygebaert, die mij de
tekening van Félix Vallotton suggereerde voor de cover, bedanken.
De aanmoedigingen van mijn kinderen, vrienden en Ingrid hebben mij ertoe aangezet om vol te houden en deze uitdaging tot een goed einde te brengen. Ik dank
hen voor hun onvoorwaardelijke steun.

Geert Jocqué
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