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Voorwoord 

 
Het schrijven van een voorwoord betekent dat een werk wordt afgesloten. De auteur slaakt 
een zucht van verlichting en dankt zijn of haar omgeving voor het geduld en de steun. Ook 
ik voeg me in dit gebruikelijke gedrag zij het dat ik het eerste achterwege laat en het 
tweede kort zal houden. 
 
In 1995 ben ik als onderzoeker in opleiding begonnen aan het onderzoek waar dit boek het 
resultaat van is. Al met al heb ik er zeven jaar met erg veel plezier aan gewerkt. Dat plezier 
heeft natuurlijk alles te maken met de prettige omgeving waarin ik werk en daarvoor dank 
ik iedereen van de vakgroep Rechtstheorie. Dat plezier komt ook doordat  mijn sociale 
omgeving altijd benieuwd en enthousiast is gebleven over mijn onderzoek. Een houding 
waardoor ik mij altijd gesteund heb gevoeld. Mijn dank daarvoor aan iedereen. 
 
Een paar mensen wil ik graag speciaal danken door hun naam hier te noemen. Aan de 
laatste versie van dit boek hebben Nicolette Scholten en James Kennedy een grote bijdrage 
geleverd. De eerste door in de laatste weken nog alle verkeerdstaande lettertjes, komma’s, 
streepjes en wat dies meer zij, op te sporen. De tweede door zijn kristische lezing en dito 
opmerkingen bij een eerdere versie van het boek.  
 
Tenslotte zijn er twee mensen zonder wie het boek niet tot stand was gekomen. De eerste 
is mijn promotor John Griffiths. Ik denk dat promotor en promovendus zelden een zo 
onproblematische verhouding hebben als John en ik. Ik denk ook dat er maar weinig 
promotores zo veel vertrouwen in hun promovendus hebben als John in mij en dat weinig 
promotores zich met zoveel inzicht en werklust op het werk van hun promovendi storten als 
John. Voor mij is het goud waard.   
 
De tweede is mijn partner Gerry Tacken. Ook hier heb ik het geluk gehad iemand gevonden 
te hebben die bereid was al mijn producten, soms tot twee maal toe, te lezen en zeer 
nauwgezet te verbeteren. Harmonie en gemak zijn ook hier de sleutelwoorden. Ik ben een 
gelukkig mens. 
 
Het boek draag ik op aan Tom en Jikke, aan wie het schrijven van dit boek lange tijd 
ontgaan is. 



Dit onderzoek werd gesteund door de Stichting voor Recht en Openbaar Bestuur (Reob),
welke deel uitmaakte van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO).

Tekening kaft: Tom

Druk en Lay-out kaft: Reprografischedienst Harmoniecomplex
Rijksuniversiteit Groningen
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