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rechtsfilosofischh perspectief
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geborenn te Gorinchem

Promotiecommissie: :
Promotor::
Overigee leden:

prof. dr. V.M. Bader
prof.dr. G.A. den Hartogh
prof.. mr. R. de Lange
prof.. mr. J.A. Peters
prof.. dr. K. Raes
prof.. dr. P.C. Westerman

FaculteitFaculteit der Geesteswetenschappen

©© 2003 Ella van Dommelen / Boom Juridische uitgevers
AlleAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
inin een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze,wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier,
zonderzonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

VoorzoverVoorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16B
AuteurswetAuteurswet 1912 jo. het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23
augustusaugustus 1985, Stb. 471, en art. 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigdeverschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 A
Amstelveen).Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, reader
enen andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te
wenden. wenden.
NoNo part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any
otherother means without written permission from the publisher.
ISBNN 90-5454-252-7
www.bju.nl l
vormgeving:: www.omega-art.com

