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Dankwoord 

 

Allereerst wil ik graag mijn promotor Erika de Wet bedanken. Naast het feit dat 

zij mij het vertrouwen heeft gegeven om dit proefschrift te schrijven en dit onder 

strakke en deskundige leiding in de juiste richting heeft weten te manoeuvreren, 

ben ik vooral ook dankbaar voor haar aandacht en begrip op het moment dat de 

uitdaging voor mij het grootst was. Ook ben ik grote dank verschuldigd aan mijn 

copromotor Yvonne Donders. Zij heeft met haar sociale kundigheid en takt altijd 

als ideale katalysator gefunctioneerd. Tevens hebben de goede gesprekken die 

we hebben gevoerd me zowel op het inhoudelijke als persoonlijke vlak veel 

richting gegeven. Daarnaast zou ik ook graag de leden van de commissie willen 

bedanken die de moeite hebben genomen om mijn proefschrift te lezen en van 

adequaat en deskundig commentaar te voorzien. 

 

Mijn proefschrift was onderdeel van een VICI project. Binnen dat project heb ik 

veel persoonlijke en inhoudelijke steun ondervonden van Lisa Clarke, Louwrens 

Kiestra en Jure Vidmar. Onderdeel te mogen zijn van deze groep heb ik als een 

voorrecht ervaren. Tevens ben ik blij dat ik met al mijn (administratieve) zorgen 

bij de zeer behulpzame José Visser en Eric Breuker terecht kon. 

 

Ik heb het bijzonder prettige privilege gehad om mijn onderzoek te mogen 

verrichten aan het Amsterdam Center for International Law en de afdeling 

Internationaal en Europees Recht van de UvA. Deze inspirerende en ontspannen 

omgeving hebben zeker aan een succesvolle afronding van het proefschrift 

bijgedragen. In het bijzonder wil ik bedanken Christina Eckes, Rosanne van 

Alebeek en Christiane Ahlborn voor de inhoudelijke discussies en hun goed 

gefundeerde en constructieve commentaar op eerdere versies. Verder wil ik ook 

Betty Kremer en Willem van Merle bedanken. Het was fijn om altijd even bij 

hen binnen te kunnen wandelen voor wat afleiding en een praatje wanneer de 

gedachten of het schrijven niet wilden vlotten. 



 

 

Natuurlijk is dit ook de plaats om mijn twee fantastische paranimfen te 

bedanken. Huub is voor mij altijd en in alles een grote steun. Het is daarom ook 

heel fijn om deze bijzondere gelegenheid op onze lange lijst van gezamenlijke 

ervaringen bij te kunnen schrijven. Lyn zorgt voor een onmisbare persoonlijke 

aandacht en afleiding tijdens en van het werk. Tevens heeft zij mij met haar 

scherpe blik en kritische analyse voor tal van dwalingen weten te behoeden. 

Andere goede vrienden die ik graag zou willen bedanken voor het zeer 

aangename sociaal leven dat wij delen zijn: Erik, Ilan, Jeffrey, Kees, Martijn en 

Sander. Zonder ontspanning geen inspanning. 

 

De basis voor het succesvol afronden van dit hele project ligt bij mijn familie. 

Mijn vader en moeder hebben mij opgevoed met veel liefde, vrijheid en 

regelmaat. Zij hebben mij belangrijke waarden als hulpvaardigheid, 

bescheidenheid en onbaatzuchtigheid bijgebracht. Mijn broers Dennis en Frank, 

met wie ik voor altijd verbonden ben, behoeden mij voor elke vorm van 

academische hoogdravendheid. Ik ben heel blij dat ik binnen deze familie heb 

mogen opgroeien. 

 

Verreweg het mooiste en meest waardevolle dat ik tijdens mijn onderzoek op de 

universiteit heb gevonden is natuurlijk Nicole. Zij houdt mij liefdevol in leven. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


