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Het Handboek Internationaal Recht is tot stand gekomen met 

betrokkenheid en inzet van zeer velen. In de eerste plaats willen wij 

onze erkentelijkheid betuigen aan de auteurs. Zonder hun 

voortdurende medewerking en inspanning was de afronding van het 

Handboek Internationaal Recht niet mogelijk geweest. Bijzondere 

dank is daarnaast verschuldigd aan mr. Hans Thijssen, die in de slotfase 

bijna bovenmenselijke inspanningen heeft geleverd om de teksten te 

redigeren en te corrigeren. 

De lange ontstaansgeschiedenis van het Handboek Internationaal 

Recht is er mede debet aan dat door de voortgaande ontwikkelingen in 

vele rechtsgebieden er regelmatig aanpassingen en toevoegingen 

vereist waren. In de loop der jaren heeft de redactie de verschillende 

hoofdstukken herhaaldelijk van gedetailleerd commentaar voorzien in 

haar streven een actueel, homogeen en compleet handboek tot stand te 

brengen. Dit heeft veel additioneel werk opgeleverd voor de auteurs. 

De redactie heeft dan ook veel waardering voor de harmonieuze en 

constructieve samenwerking met zoveel auteurs, die ieder op hun 

eigen vakgebied hun expertise ter beschikking hebben willen stellen. 

Met name de bundeling van deze in Neder- land aanwezige 

specialismen is wat het Handboek Internationaal Recht haar toe- 

gevoegde waarde geeft en uniek maakt. 

De redactie is zich er terdege van bewust dat het boek enkele lacunes 

kent, in het bijzonder over de toekenning van nationaliteit, de 

behandeling van vreemdelingen, de verkrijging van grondgebied en het 

internationaal privaatrecht. De omvang en inhoud van de beschikbare 

hoofdstukken heeft de redactie doen besluiten niet lan- ger te wachten 

op de voltooiing van hoofdstukken over deze rechtsgebieden. De 

redactie is evenwel voornemens om het Handboek Internationaal Recht 

met enige regelmaat te actualiseren en in het kader daarvan alsnog in de 

lacunes te voorzien. 

De redactie is vol vertrouwen dat het Handboek Internationaal Recht 

een waardevolle, betrouwbare en onmisbare bron van informatie zal 

blijken te zijn. Wij denken daarbij niet alleen aan de wetenschap, 

advocatuur, ministeries, ambassades en consulaten, kortom aan allen 

die beroepshalve te maken hebben met de onder- werpen die in het 

Handboek Internationaal Recht worden besproken, maar even- eens 

aan iedereen met belangstelling voor internationaal recht en 

internationale betrekkingen. 
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