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--- books 

Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en 
afkortingen in Nederlandstalige publicaties (geschreven samen met G.A.I. Schuyt, J.O. 
van Klinken, H. Konijnenbelt, e.a., de Commissie Leidraad), eerste druk, Deventer: 
Kluwer 1997, 67 p.; tweede druk, 1998, 74 p.; derde druk, 2001, 110 p.; vierde druk, 
2004, 112 p.; vijfde druk, 2007, 110 p; zesde druk, 2010, 114 p.  
 
Grondwet (tekstuitgave met inleiding), Lelystad: Vermande 1983, 70 p.; tweede druk 
1987; derde druk 1991; plus supplement 1995; plus supplement 1996.  
 
Motiveringsplichten van de wetgever (proefschrift Maastricht), Lelystad: Vermande 1994, 
463 p. (PhD thesis with summaries in English (The Legislature's Duties to Give Reasons) 
and in French (Des obligations de motiver du législateur)).  

Wetgevingswijzer – met de teksten van de officiële aanwijzingen inzake regelgeving , 
Lelystad: Vermande 1985, 121 p. 

 

--- articles and chapters in academic journals and books 

‘Verplichte wetsmotivering in het licht van de argumentatieleer’, Tijdschrift voor 
Taalbeheersing 1988, p. 195-201.  
 
‘Een motiveringsplicht bij wetgeving: discussieregel en rechtsnorm’, in: F.H. van 
Eemeren en E.T. Feteris (red.), Juridische argumentatie in analyse.Opstellen over 
argumentatie en recht, Groningen: Wolters Noordhoff 1991, p. 41-50.  

‘Skills training at the Limburg University Faculty of Law’ (written together with M.J. 
Cohen et al.), 5 The Journal of Professional Legal Education 1987, p. 135-150.  
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‘Can we Require Legislatures to State the Reasons for their Legislative Decisions?’ in: 
F.H. van Eemeren e.a. (eds.), Argumentation: Analysis and Practices, Dordrecht: Foris 
1987, p. 110-118. 

‘Het onbruik van de considerans’, Bestuurswetenschappen 1984, p. 406-415.  
 
‘Vormen van bestuur van het openbaar onderwijs in het buitenland’, in: P.W.C. 
Akkermans en J.M.G. Leune (red.), Het bestuur van het openbaar onderwijs, Den Bosch: 
Malmberg 1983, p. 140-151. 

 

--- professional publications 

‘Internationale studenten-uitwisseling: idealen, ervaringen en randvoorwaarden’, in: 
Ervaringen met probleemgestuurd juridisch onderwijs, Deventer: Kluwer 1989, 115-123.  
 
‘Kritiek op de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek’, RegelMaat 1987, p. 2-8.  
 
‘Over Legisprudentie’, RegelMaat 1987, p. 146-147.  
 
‘De Statute Law Review’, RegelMaat 1986, p. 27-29.  
 
‘Wetgevingsonderwijs, de eerste workshops, en een tweede fase?’, RegelMaat 1986, p. 
35-36. 

 

--- papers 

‘The character of scholarly legal research. Paradigms, problems, questions, hypotheses, 
sources, methods. A menu’, text for the course Research Methods in Law, Graduate 
School, Leiden Law School, 2009.  
 
‘De informatievoorziening van de toetsende rechter in het licht van de 
motiveringsbeginselen’, interventie, in: Verslag van de op 12 juni 1992 te Maastricht 
gehouden algemene vergadering over: Toetsing (Handelingen Nederlandse Juristen-
Vereniging, 122e jaargang/1992-II), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1993, p. 64-66.  
 
‘Verslag workshop Wetgevingsonderwijs’ (geschreven samen met M.J. Cohen en 
H.C.C.E Koster), in: Staatsrechtconferentie 1984, Verslagen-bundel, Maastricht: 
Rijksuniversiteit Limburg 1985, p. 1-18.  
 
‘Regelgeving als vaardigheid. Het practicum regelgeving in de studierichting Nederlands 
Recht van de Rijksuniversiteit Limburg’, in: Staatsrechtconferentie 1984, Papers 
workshop Wetgevingsonderwijs, Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg 1984, p. 1-12.  
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