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Voorwoord 

Bijna 20 jaar geleden studeerde ik in Leiden af met een scriptie waarin het civiel
rechtelijk begrip "misbruik van recht" en het publiekrechtelijke "détournement de 
pouvoir" werden vergeleken. Prof. mr B. de Goede vond dat ik er maar een proef
schrift van moest maken, maar na mijn studentstage bij mijn huidige compagnon Ro
bert Samkalden van het advocatenkantoor, dat toen Stibbe, Blaisse & De Jong heette, 
besloot ik niet bij de universiteit maar als stagiaire bij Stibbe te blijven hangen. In
middels ben ik daar dus nu al ruim 19 jaar advocaat, maar de wetenschappelijke be
langstelling is gebleven en ik vond ook tijd om te publiceren. 

Omdat Stibbe zijn compagnons eenmaal de mogelijkheid biedt een "sabbatical" van 
drie maanden op te nemen en ik in 1998 aan de beurt was, deed de mogelijkheid zich 
voor een aantal publicaties te bundelen, aan te vullen en in één verband te plaatsen en 
daarop te promoveren. Mijn promotor Inge van der Vlies komt de grote verdienste toe 
mij daartoe te hebben gestimuleerd. De eerlijkheid gebiedt mij daarbij op te merken, 
dat als Sven (8) en Lara (3) niet zo jong waren geweest en een wereldreis tot de mo
gelijkheden had behoord, het sabbatical vermoedelijk daaraan was besteed, al heb ik 
ook nu van het sabbatical genoten. 

Zoals gezegd heeft Inge van der Vlies mij erg gestimuleerd om op deze wijze te pro
moveren. Het Promotiereglement biedt die mogelijkheid, al wordt daarvan, in ieder 
geval door juristen, slechts een spaarzaam gebruik gemaakt. Haar begeleiding was ook 
overigens stimulerend en aangenaam en met veel begrip voor mijn wens dit "project" 
terstond na mijn sabbatical af te ronden. De beste illustratie daarvan vormt het feit dat 
toen ik het manuscript op 3 september 1998 inleverde, ik haar commentaar een tiental 
dagen daarna ontving door middel van een brief uit Ethiopië, gedateerd 6 september 
1998: zij had een lange vliegreis naar dat land gebruikt om het manuscript te lezen en 
van commentaar te voorzien. 

Bovendien bood zij mij de hulp van haar student-assistente Eva Deen, die op kundige 
wijze behulpzaam was bij het notenapparaat en de lijst van geraadpleegde literatuur en 
het jurisprudentieregister heeft vervaardigd. 

Verder dank ik de overige leden van de Promotiecommissie. Vooral de opmerkingen 
van Peter van Buuren gaven aanleiding nog enkele wijzigingen aan te brengen. 

Mijn vrouw Marjan ter Brugge was er weliswaar niet altijd blij mee, dat ik mijn theo
rietjes op haar uitprobeerde (ze is rechter te Utrecht met ervaring zowel op het terrein 
van het bestuursrecht als het privaatrecht), maar zij heeft toch steeds als eerste de ver
schillende onderdelen waaruit dit boek bestaat gelezen en van nuttig commentaar 
voorzien. 
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-VI-

Tenslotte bedank ik vooral ook Jane Mulder. Zij heeft als mijn secretaresse in al die 
jaren de verschillende teksten uitgetypt en eindeloos gecorrigeerd. 

Al met al heeft het vervaardigen van dit boek althans bij mijzelf niet de stress opgele
verd waarvan andere promovendi plegen te getuigen. Alle genoemden ben ik daarvoor 
erg dankbaar. 

Abcoude, 1 januari 1999 


