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Woordd vooraf 

Hett schrijven van een proefschrift is een langdurig project. Als proeve van bekwaamheid 
inn het zelfstandig verrichten van onderzoek is het van nature ook een eenzaam project. 
Hett proefschrift wordt echter niet geproduceerd in een vacuum. Er is bij een dergelijk 
projectt altijd een groot aantal mensen betrokken. Ook hebben sommige mensen er last 
vann gehad, deels dezelfde als de helpers, deels geheel andere. Tenslotte zijn er mensen 
zonderr wie het proefschrift misschien wel, maar het leven zelf niet in deze vorm mogelijk 
zouu zijn geweest. Iedereen noemen die een rol heeft gespeeld, als inspiratie, afleiding, steun 
off  anderszins is ondoenlijk. Daarom hier de belangrijksten. 

Allereerstt zijn daar natuurlijk mijn ouders An en Jan van Hoek en mijn promotor Ted de 
Boer.. De eersten waren onontbeerlijk bij het produceren van de auteur, de tweede net zo 
onmisbaarr bij het produceren van het proefschrift. 

Hett onderzoek voor het proefschrift is grotendeels verricht in de periode dat ik werk-
zaamm was bij de vakgroep internationaal privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. 
Tijdenss mijn studie aan diezelfde universiteit was de liefde voor het vak gewekt door de 
werkgroepenn van mr. Johan W. Westenberg. Het is geheel in zijn stijl dat hij gedurende 
dee - te korte - periode dat onze wegen elkaar kruisten zoveel rollen heeft gespeeld: docent, 
begeleider,, collega en inspirator (in en buiten rechte). Van de overige leden van de vakgroep 
will  ik met name mijn twee kamergenoten Roelof Kotting en Marieke Oderkerk bedanken. 
Roeloff  voor het lezen van al mijn stukken; beiden voor het aanhoren van mijn betogen, 
hett meedenken en het meeleven. 

Hett onderzoek bracht mij soms ver buiten het terrein van het conflictenrecht. Dat riep 
dee behoefte op mijn gedachtenvorming te toetsen in gesprekken met 'echte deskundigen'. 
Ikk had daarbij het geluk dat een expert op het terrein van het CAO-recht een kamer bij 
mijj  op de gang had. Martin Olbers heeft mij, met name in de begintijd, de ogen geopend 
voorr de bijzondere karakteristieken van het arbeidsrecht en zijn beoefenaars (al was het 
maarr door letterlijk van zijn stoel te vallen tijdens een van mijn voordrachten). Ook later 
konn ik altijd terecht bij de medewerkers van de vakgroep arbeidsrecht. Hetty van der Meij, 
Klaraa Boonstra en Evert Verhulp: bedankt voor het feit dat julli e tijd maakten voor deze 
vreemdgangerr van de vakgroep IPR. En Evert ook voor 'zo komt dat boek nooit af. Voor 
commentaarr op het EG-rechtelijke deel ben ik Jan Klabbers en Annet Schrauwen erkentelijk. 



V/oordV/oord vooraf 

Alss de inhoud vaststaat, is het boek bepaald nog niet af. Ook het drukklaar maken van 
hett manuscript zou niet zijn gelukt zonder hulp van (vele) derden. Lydeke Maas Geesteranus 
enn Tineke Kerstens hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het corrigeren van het 
manuscript.. De Engelse vertaling is van de hand van Petrie van Meijel. Ten slotte dank 
ikk mijn twee paranimfen Roelof Kotting en Patricia Leefmans voor het feit dat zij mij in 
dee laatste, hectische periode zowel letterlijk als figuurlijk hebben ondersteund. 

Amsterdam,, 21 februari 2000. 
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