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WOORDD VOORAF 

Buitenn de poorten van de academische wereld wordt het promotie-onderzoek vaak 
verwardd met de afstudeerscriptie. 'Afstuderen' lijk t dan ook in het dagelijks taalgebruik 
eenn equivalent van 'promoveren', maar is dat zeker niet. Uiteraard, de academische graad 
diee men met onderscheidenlijke handelingen bereikt, is verschillend: doctorandus c.q. 
meesterr versus doctor. Wat in de praktijk belangrijker is, is dat het schrijven van een 
afstudeerscriptiee in het algemeen een tamelijk solistische bezigheid is, en bij het schrijven 
vann een proefschrift tal van personen en instanties betrokken zijn. Gaarne wil ik dan ook 
eenn aantal mensen bedanken voor hun steun, arbeid en nuttige adviezen. 

Allereerstt gaat mijn dank uit naar mijn promotor prof. mr. Inge van der Vlies 
voorr de regie van mijn proefschrift, haar inzet en haar steun. Het was een prettige 
samenwerking.. Eveneens een woord van dank aan de leden van de promotiecommissie 
prof.. mr. J.H. Jans, prof. mr. P.F. van der Heijden en prof. mr. Th. Spijkerboer. 

Ditt proefschrift zou nooit tot een eindprodukt zijn gekomen als niet de volgende 
personenn hadden meegeholpen aan de uitwerking (of correctie) van het manuscript: 
Vincentt Blank, Joost Witteveen, Edwin Wassenaar, Thera Stakenburg (Hots!), Hylda 
Hendriksma,, Paul ten Westeneind (Iedere week een prikkelende stelling), Judith Pierik, 
Guidoo Koop, Loes Verschoor en Matthieu Kerbosch. Dank gaat verder uit naar mevrouw 
M.. Schultinga die mij destijds de mogelijkheid gaf om een jaar verder te kunnen werken 
aann het manuscript. 

Terwijll  het proefschrift aanvankelijk een duidelijk sociaal-wetenschappelijke 
dimensiee zou krijgen, is dit aandeel in de loop van de tijd teruggedrongen. Desalniettemin 
iss het migratie-sociologische aspect mijns inziens aanwezig gebleven. Niet alleen is zo'n 
dimensiee onontbeerlijk in de juridische praktijk, maar ook is het buitengewoon 
interessant.. Ik wil voor de hulp, enthousiasme en begeleiding van de wetenschappers van 
hett Instituut voor Immigratie en Etnische studies van de Universiteit van Amsterdam in 
hett algemeen en prof. drs. R. Penninx in het bijzonder bedanken. 

Dee praktijk van de aanvraag van een verblijfsvergunning en/of 
tewerkstellingsvergunningg heb ik leren kennen door drie maanden dossieronderzoek bij 
hett migratie-advocatencollectief Everaert. Ik wil de advocaten en advocaat-stagiaires 
bedankenn voor hun dossiers, kennis en anekdotes. Verder dank aan mr B.K. Olivier, de 
heerr R. Schoenmaker van de IND en de afdeling Arbeidsinspectie van het Ministerie van 
Socialee Zaken en Werkgelegenheid. 

Ookk wil ik hier mijn collega noemen van de subsectie migratierecht. Na ruim vier 
jaarr komt er een eind aan mijn 'intellectueel huwelijk' met mijn kamergenote Leila. Ook 
mijnn collegae van de sectie bestuursrecht wil ik danken. 

'Last'' maar zeker niet 'least' nog een woord van dank en waardering aan Marije 
vann der Kooi. Aan haar draag ik dit boek - het produkt van noeste monnikenarbeid - op. 

Hett manuscript werd afgesloten op 1 januari 2001. 
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