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VOORWOORD D
Dee 'filosofie van behoorlijk bestuur' die nu voor u ligt, reikt een methode
aann die rechter, bestuur en burger kunnen gebruiken om de rechtmatigheidd van bestuurlijk handelen te bevorderen. Deze methode is compatibel
gemaaktt met methodes die de effectiviteit en efficiëntie van dit handelen
bevorderen.. Een belangrijke motivatie is daarbij de fascinatie die ik vanaf
hett begin van mijn aanstelling aan de universiteit heb met de maatschappelijkee rol van wetenschap, filosofie, theorie. De praktijk zal moeten
aantonenn dat dezefilosofiedaadwerkelijk bruikbaar is. Zelf doe ik daar de
laatstee jaren in ieder geval mijn best voor. In de eerste plaats is dit boek
natuurlijkk bestemd voor eenieder die interesse heeft in behoorlijk bestuur.
Meerr nog dan opmerkingen als bovenstaande is in een voorwoord op zijn
plaatss om de mensen te bedanken die betrokken waren bij de totstandkomingg van dit boek. Graag bedank ik allen binnen deze faculteit, en binnen
dee organisaties waarvoor ik de laatste jaren opdrachten heb verricht, voor
dee goede mogelijkheden om dit onderzoek steeds verder te voeren. Het
onderzoeksklimaatt dat jullie op welke wijze ook in stand weten te houden,
iss zeer de moeite waard. Mijn beide promotores wil ik met name noemen:
Bobb Brouwer en Willem Konijnenbelt. Woorden kennen beperkingen, dus
kann ik beter het beeld oproepen hoe wij gedrieën over dit proefschrift en
anderee zaken zaten te praten. Ik weet zeker dat zij met dit beeld in het
hoofdd weten hoe goed ik aan alles terugdenk en waar mijn dankbaarheid
uitt bestaat.
Castricum,, 8 november 2000
Jurgenn van der Heijden
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