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Woordd vooraf 

Graagg wil ik allen bedanken die, op welke wijze dan ook, behulpzaam zijn 
geweestt bij het schrijven van dit boek. Enkelen daarvan wil ik met name 
noemen. . 

Inn de eerste plaats ben ik zeer veel dank verschuldigd aan mijn promotor 
prof.mr.. Inge van der Vlies. De vele prettige gesprekken die ik met haar heb 
gevoerdd waren zeer leerzaam en hebben mij veel inspiratie geboden. Met 
haarr kundige begeleiding heeft ze ervoor gezorgd dat ik snel een eigen 
benaderingg kon ontwikkelen. Dit heeft mijn plezier in en de voortgang van 
hett onderzoek bevorderd. 

Dee overige leden van de promotiecommissie, prof.mr. J.K.M. Gevers, 
prof.mr.. N.S.J. Koeman, prof.mr. J.E.M. Polak, mr. B.J. Schueler en prof.dr. 
W.J.. Witteveen, ben ik zeer erkentelijk voor de tijd en moeite die zij in dit 
onderzoekk hebben willen steken. 

Hett onderzoeksklimaat dat de vakgroep bestuursrecht mij heeft geboden, 
heeftt ertoe geleid dat ik de ontwikkeling van student naar onderzoeker snel 
hebb kunnen doormaken. Daarnaast wil ik de overige bewoners van het G-
gebouww en de mensen van GFZ bedanken voor de prettige sfeer 'op de 
poort'. . 

Raffii  van den Berg, Ida Lohman en Helen Stout hebben mijn concepten 
gelezenn en becommentarieerd. Ik bedank hun ook voor de (morele) steun, 
diee van grote betekenis is geweest. Eva Deen, Guido Koop en Paul ten 
Westeneindd hebben veel gegevens verzameld. Annelies Verhulst en haar 
collega'ss bedank ik voor het verzorgen van de Engelse samenvatting. Thea 
dee Beer heeft er op een geweldige wijze voor gezorgd dat het boek de laatste 
fasee goed heeft doorlopen. Zij was onmisbaar bij de totstandkoming van 
ditt boek. 

Tenn slotte wil ik een speciaal woord van dank richten aan hen die mij 
altijdd steunen: Riet Huisman, Roel, Jantien en Marije Stoter, Marjanne Kam-
penn en last, but zeker not least Michiel Hoogendijk. 

Hett onderzoek is afgesloten op 1 juni 2000. 

Amsterdam,, augustus 2000 




