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Voorwoord
De aanleiding voor de keuze van dit onderwerp - een onderzoek naar de legitimatie
van wetgeving - gaat terug naar de periode, waarin ik als wetgevingsjurist werkzaam was op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer. Dagelijks hield ik me daar bezig met de creatie van nieuwe wetgeving. Uit welke 'bron' die wetgeving kwam, bleef veelal echter onduidelijk of
anders gezegd een juridische verantwoording van de in het wetgevingsproces te
nemen stappen uitgaande van een expliciet gekozen uitgangspunt, was in mijn ogen
in veel gevallen ver te zoeken. Was de herkomst en de wijze van totstandkoming
van wetgeving werkelijk zo'n irrationeel proces als het mij toescheen?
Ik beschouw het als een groot voorrecht dat ik de afgelopen jaren in staat ben
gesteld deze vragen onder de loep te nemen. Verdieping in dit onderwerp, voor
deze studie toegespitst op de legitimatie van onderwijswetgeving, heeft mijn
gedachten over dit onderwerp verder ontwikkeld en het antwoord op vragen als
deze mijns inziens dichterbij gebracht.
Een aantal personen is voor de totstandkoming van dit proefschrift van essentiële betekenis voor mij geweest. Dat geldt in de eerste plaats mijn leermeester,
Miek de Langen, emerita hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Aan haar heb ik te danken dat ik intertijd de overstap van ministerie naar
faculteit heb gemaakt en me aan een promotie-onderzoek heb gezet. Haar enthousiasme voor het wetenschappelijke werk in het algemeen en voor het jeugdrecht in
het bijzonder heeft zij vanaf het begin op mij overgedragen.
Was het voor Miek vanzelfsprekend dat ik aan een promotie-onderzoek zou
beginnen, voor mij was het vanzelfsprekend dat ik het na haar emeritaat ook zou
afmaken. Een betere begeleider dan Inge van der Vlies, hoogleraar Bestuursrecht
aan de Universiteit van Amsterdam, had ik me daarbij niet kunnen wensen. Zij
heeft mij gedecideerd en inspirerend naar de eindstreep geleid. Gedecideerd in de
wijze waarop zij mij de wetten van het wetenschappelijke werk heeft ingescherpt
en inspirerend, omdat zij beter dan ikzelf besefte dat het werken aan een promotie
ook een psychologisch proces is met een eigen dynamiek en begrenzing.
Belangrijk bij de totstandkoming van dit boek zijn ook de gesprekken geweest
die ik gedurende vele jaren heb gevoerd met de heer W.H. Follender. Zijn levenservaring en kennis van de recente geschiedenis hebben veel bijgedragen aan een
beter begrip van de ontwikkelingen van de laatste decennia. Zijn voortdurende
belangstelling voor mijn promotiewerk, zoals hij het noemde, vormde bovendien bij
de totstandkoming van dit boek een belangrijke constante factor en is mede daarom
voor mij van bijzondere waarde geweest.
Hoezeer ik in mijn werk en in het bijzonder in mijn visie op onderwijs ben gevormd door mijn ouders, destijds beiden als onderwijzers verbonden aan de lagere
school te Doornspijk, bleek mij onlangs nog in geschrifte. In een schriftje, waarin
mijn vader een voordracht 'Over rapporten' had uitgeschreven voor een ouderavond
in 1931, las ik: 'Ge begrijpt 't gaat niet daarom dat de kinderen maar een goed
rapport zullen hebben. Neen. Wij beschouwen de rapporten maar als hulpmiddel.
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Het leeren, het zich bekwamen voor de levenstaak is doel. Al wat wordt aangegeven is hulpmiddel.'
Bij mijn ouders ligt de oorsprong van dit werk en ik wil dit boek dan ook aan
hen opdragen.
Ik draag dit boek mede op aan Sjerry Polak, omdat zij in mijn studentijd veel
heeft bijgedragen aan mijn latere vorming. Zij heeft mij als Doornspijks meisje, opgegroeid in een zeer beschermde omgeving, verder voorbereid op mfjn levenstaak.
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