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DANKWOORD

Om tot de afronding van een proefschrift te komen, moet men in staat zijn om
stoïcijns door te gaan zonder dat men precies weet waarmee, zo heb ik mij ooit laten
vertellen. Dat ik mij de afgelopen jaren slechts sporadisch in deze notie heb
herkend, is geheel te danken aan mijn Doktorvater, Harm-Jan de Kluiver, en mijn
Doktormutter, Joti Roest. Het is dankzij hun kritische houding, vertrouwen en visie
dat dit boek er is gekomen. Ik ben buitengewoon dankbaar voor hun vergaande
betrokkenheid bij het project en voor de bijzonder hartelijke wijze waarop zij
invulling hebben gegeven aan de begeleiding. Ik had mij geen betere promotores
kunnen wensen.

Mijn kamergenoot Rolef de Weijs heeft gedurende het gehele traject de rol van
(oudere) Doktorbruder vervuld. Met zijn verfrissende blik en creatieve geest heeft
hij zowel inhoudelijk als op sociaal vlak een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn
promotietijd.

De afdeling privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam bood een prettige
schrijfomgeving. In het bijzonder Jaap Baaij, Dewi Hamwijk, Joasia Luzak, Yacob
Mijhad, Lyn Tjon Soei Len en Ilse Zaal zorgden voor de welkome afleiding. Ik ben
tevens De Brauw Blackstone Westbroek, en dan in het bijzonder ‘de dertiende’,
dankbaar voor de gastvrijheid van de afgelopen twee jaren. Vooral Jaron van
Bekkum, Jan-Willem Meijer, Jonathan Soeharno en Robbert Tan verdienen in dat
kader vermelding. Bij mijn ‘lotgenoten’ promovendi Matthijs de Jongh, Frans
Overkleeft en Michael Schouten kon ik niet alleen met inhoudelijke overpeinzingen
terecht, maar ook voor de nodige ontspanning op een zonnig terras.

Het onderzoek naar buitenlands recht is mede gefaciliteerd door prof. Roberta
Romano, die mijn aanstelling als visiting researcher aan de Yale Law School
mogelijk heeft gemaakt, en door prof. Andreas Engert, die mij niet alleen toegang
heeft verschaft tot de bronnen van de Universität zu Köln, maar mij daar ook zeer
hartelijk heeft ontvangen. Ik ben tevens dank verschuldigd aan prof. Barbara Bier,
voor de vruchtbare gedachtewisseling die wij op haar uitnodiging hadden op de
Neyenrode Business Universiteit. Tien Nicolaas en Leticia Vasquez ben ik erkente-
lijk voor hun taalkundige blik op het manuscript.

Ik ben bovendien dank verschuldigd aan de leden van de promotiecommissie, prof.
K. Geens, prof. M.J. Kroeze, prof. M.L. Lennarts, prof. C.E. du Perron, prof. G. van
Solinge en prof. H. de Wulf, voor de beoordeling van het manuscript.
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Ik ben mijn ouders en mijn zus dankbaar voor hun onvoorwaardelijke steun en
rotsvaste vertrouwen in een goede afloop. Bij mijn (herhaaldelijke) uitingen van
twijfel hebben zij mij steeds geruststellend toevertrouwd dat “toch niemand het
boek ging lezen”. Celeste Dees dank ik voor de wijze waarop zij mij heeft gesteund
tot de laatste letter op papier stond. Zelfs in Nieuw Zeeland was zij nog bereid
de drukproeven grondig te controleren, terwijl dat ten koste ging van onze tijd in de
beeldschone bergen. Ten slotte kunnen mijn goede vrienden die op regelmatige
basis informeerden naar mijn “scriptie, werkstuk of paper”, Koen van den Bergh,
Frank Dekker, Mike Philips, Nanne Praamstra, Doron Nethe, Frederique Reijntjes
en Martin Schuijt, hier niet onvermeld blijven.

X

Dankwoord


