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Woord vooraf
Dit boek borduurt op vele manieren voort op het werk van anderen. In 
wetenschappelijk opzicht legt het notenapparaat daarvan zo nauwkeurig 
mogelijk verantwoording af. Veel andere opzichten lenen zich niet voor 
een noot maar gedijen beter in de vertrouwelijkheid van het gesproken of 
handgeschreven dankwoord. Het officieel gedrukte voorwoord is voor de baas, 
de collega’s en je moeder.  

Dit proefschrift steunt op de begeleiding door mijn promotor Jit Peters en 
co-promotor Taco Groenewegen. In wat door mij beleefd is als de ware geest 
van academische vrijheid, zijn zij mijn kronkelpaden bijna zeven jaar lang 
geduldig van hun waardevolle opmerkingen blijven voorzien. Wie dit resultaat 
vergelijkt met het oorspronkelijke, zelfgeschreven onderzoeksvoorstel zal 
waarschijnlijk alleen de begeleiders nog herkennen. Alles wat beter kon, is in 
de loop der tijd vervangen. 

Veel dank ben ik verder verschuldigd aan de Amsterdamse collega’s, waartussen 
ik mij jarenlang zeer op mijn gemak heb gevoeld. Zij hebben mij op vele 
manieren geholpen. Ik dank Aernout, Jan Herman, Adrienne, Ernst, Tom, 
Aster, Lotte, Jerfi, Wouter, Bastian en Samantha voor hun commentaar op 
verschillende delen van dit boekje. En ik ben mijn beide paranimfen zeer 
erkentelijk: Laurens Dragstra heeft mij het handwerk van het staatsrecht 
geleerd en Tabitha Oost maakte van G3.01c een speciale en belangrijke plek. 

De meeste dank behoort mijn ouders. Het proefschrift wordt dan wel 
verdedigd op gezag van onze rector; het was er niet geweest als zij mij niet 
hadden leren praten, denken, lezen en schrijven. Het onderzoek heeft ten 
slotte geprofiteerd van de wens Lisette trots te maken. Dat inspireerde en 
relativeerde. Ook daarvoor dank.

Het onderzoek is in principe afgesloten in september 2012. 
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