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Voorwoord 
 
Gedurende de voorbereiding van mijn dissertatie had ik het voorrecht te werken met 
vele bijzondere mensen zowel binnen als buiten de Universiteit van Amsterdam. 
Zonder de steun en de hulp van al deze mensen zou mijn promotie niet mogelijk zijn 
geweest. 
 
Tijdens mijn onderzoek had ik het genoegen in contact te komen en te kunnen 
spreken met mensen met zeer uiteenlopende sociale, etnische en culturele 
achtergronden zoals leidinggevenden en docenten, ouders en leerlingen van 
basisscholen en van scholen uit het voortgezet onderwijs, ambtenaren van 
verschillende gemeenten, van overheidsinstellingen en van organisaties op het gebied 
van de sociale zekerheid en bestuurders en prominente leden van verschillende 
etnische en religieuze organisaties in Nederland. Hun begrip en hun bereidheid een 
bijdrage te leveren aan mijn onderzoek zijn buitengewoon belangrijk geweest. Ik 
betreur het daarom dat ik vanwege privacy-redenen hun namen hier niet kan 
vermelden maar maak van deze gelegenheid gebruik om ieder van hen mijn oprechte 
dank te betuigen voor hun bijdrage. 
 
Mijn promotor André Hoekema en co-promotoren Niels van Manen en Liesbeth 
Huppes-Cluysenaer hebben mij vriendelijk maar vast begeleid bij de overgang van 
een rechtsdogmatische naar een pragmatische, rechtssociologische wijze van denken. 
Dank zij hun wetenschappelijke kennis en begeleiding is die overgang een stuk 
soepeler verlopen dan anders het geval zou zijn geweest. 
 Ik ben André veel dank verschuldigd voor zijn geduld, zijn voortdurende 
belangstelling, zijn volhardend vertrouwen in de goede afloop en niet in het minst 
voor zijn vriendschap. Zijn constructief commentaar, zijn suggesties en zijn steun 
werden geleverd telkens als ik inspiratie miste of een aanmoediging nodig had om 
mijn onzekerheid of problemen in mijn onderzoek te overwinnen. Ik heb zowel 
wetenschappelijk als persoonlijk en sociaal veel waardevols van hem geleerd.  

Ik heb zeer geprofiteerd van de discussies met de leden van mijn 
begeleidingsgroep, Niels van Manen, Liesbeth Huppes-Cluysenaer en Sietse 
Steenstra. Ik ben hen zeer dankbaar voor hun steun en hun vriendschap en voor hun 
inzicht in en betrokkenheid bij mijn onderzoeksinspanningen. De commentaren en 
ideeën van Niels en Liesbeth, mijn begeleiders en co-promotoren, waren van 
doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van deze studie, in het bijzonder van het 
theoretische en methodologische kader. Bovendien hadden zij een belangrijke invloed 
op mijn manier van denken en op mijn ontwikkeling als onderzoeker en 
wetenschapper.  
 Ik wil mijn inmiddels goede vriend Sietse Steenstra speciaal bedanken voor zijn 
volledige steun bij het onderzoek en voor het vele en harde werk van het corrigeren 
van het Nederlands van de verschillende versies van mijn dissertatie. Zonder zijn 
constructieve inbreng en zijn permanente zorg en vriendschap zou dit boek beslist 
niet tot stand zijn gekomen. 
 Ik bedank mijn (oud)collega’s en de staf van de afdeling Algemene Rechtsleer, 
Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, in het bijzonder 
Agnes Schreiner en Wibo van Rossum voor hun commentaar en suggesties en Joris 
van de Sandt voor zijn waardevolle tips en zijn steun tijdens mijn onderzoek en bij de 
voorbereiding en de uitvoering van mijn onderwijsopdrachten.  
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Ik dank ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
Mijn onderzoek maakte deel uit en is verricht binnen het mede door NWO 
gefinancierde onderzoeksprogramma Pluriformiteit, Sociale Cohesie en de 
Rechtsstaat van de Leerstoelgroep Rechtssociologie/Algemene Rechtsleer van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam. 
 
Tenslotte wil ik mijn echtgenote Branka en mijn dochter Mia bedanken voor hun 
voortdurende en onvoorwaardelijke hulp en steun gedurende de jaren dat ik met dit 
onderzoek bezig was. Ik bedank mijn dochter Mia vooral voor haar geduld met mij en 
haar begrip voor mijn afwezigheid bij vele gezinsactiviteiten, zelfs als ik thuis was. 
Haar aanstekelijk enthousiasme voor gedeelde interesses hielp mij in vele gevallen 
moeheid en frustratie te overwinnen. Ik deelde met Branka alle ups en downs bij het 
doen van onderzoek en vond het heel prettig onze ervaringen met het schrijven van 
een dissertatie met haar uit te kunnen wisselen.  
 
Toen ik mijn bachelor in het recht in het Kroatisch haalde, mijn master ‘Europees en 
vergelijkend recht’ in het Engels, kon ik niet voorzien dat ik een dissertatie in het 
Nederlands zou schrijven. Noch kon ik vermoeden dat mijn promotie-onderzoek niet 
alleen een wetenschappelijk leerproces zou zijn maar ook een persoonlijke 
ontdekkingsreis in mijn nieuwe vaderland. Met name heb ik geleerd van de processen 
waardoor verscheidene aspecten van een tweezijdige communicatie tussen 
verschillende culturen ‘verloren kunnen gaan in de vertaling’. Het is mijn bescheiden 
hoop dat dit boek – deze dissertatie – een bijdrage zal leveren aan een beter begrip 
van de multiculturele relaties en de multiculturele misverstanden in de Nederlandse 
maatschappij.  
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