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Prof. dr. lvlL Bellieflila lis-Videc

te waarden' is mede op dit principe gebaseerd .

Noten

Dit p leidooi is o nder andere re levant

I . R.T.

voo r de - op dit oge nblik posi tief beoordee lde - vorm in g van zogenaa md e
bestuurl ijke netwerke n . Hierbij worde n
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(voorlop ige) rege ls van het machts spel
vas tgelegd in convenanten , dames- e n
herenakkoorden, kwa l i teits h andvesten
e n de rgelijke De overhe id k iest hierbij
ni et een autoritaire , maar een bemidde-
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fll de cofll/1111 gevel/ de ledm van de redactie ln111
persooHIJjke opvattiugeu weer. Z1j hopm daarwee
ee11 aauzet te gww voor reflectie of debat.
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