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Voorwoord d 

Indachtigg het feit dat een voorwoord bij  een proefschrift vooral een dankwoord behoort te zijn, wil ik 

enkelee mensen bedanken voor  hun bijdrage aan de totstandkoming van het nogal omvangrijke verhaal 

datt  volgt. In de eerste plaats is mijn promotor, prof. mr. J.M. de Meij  zeer  grote dank verschuldigd: 

zonderr  hem was dit proefschrift er  nooit gekomen. De samenwerking met hem is altij d buitengewoon 

plezierigg geweest, niet in de laatste plaats omdat hij  aftij d feilloos heeft aangevoeld wanneer  hij  wel en 

niett  moest aandringen op het aanleveren van tekst. Kortom: professor  De Meij  is een ideale promotor 

geweest. . 

Vervolgenss zou ik de medewerkers van de universiteitsbibliotheken van de Universiteit van Amster-

damm en van de Universiteit Leiden willen bedanken voor  hun behulpzaamheid bij  het zoeken en vinden 

vann voor  dit proefschrift relevante literatuur  en bronnen. Dank gaat ook uit naar  de collega's en oud-

collega'ss van de vakgroep staatsrecht van de Universiteit van Amsterdam, en van de sectie staats- en 

bestuursrechtt  van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor  de belangstelling die ze hebben getoond 

tijdenss het schrijven van het proefschrift en voor  het van tij d tot tij d overnemen van onderwijstaken. 

Tenn slotte zou ik mijn familie willen bedanken. Een speciale vermelding verdient mijn moeder. Ze 

heeftt  tijdens de lange jaren die het heeft geduurd om het proefschrift te schrijven, niet getwijfeld aan de 

goedee afloop en heeft - misschien nog belangrijker  - me nooit gevraagd wanneer  het werk nu eindelijk 

eenss klaar  zou zijn. Voor  het geval dat ze zichzelf die vraag wel heeft gesteld: het is nu klaar. 

Diemen,, juni 2005 
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