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VOORWOORD D 

Dee gemeenplaats dat boeken vertrouwde vrienden kunnen worden, geeft uitdrukking 
aann de gedachte dat je met boeken aspiraties en verlangens kunt delen, maar dat ze 
jee ook een spiegel voor kunnen houden. In de afgelopen jaren heb ik veel met boeken 
verkeerd,, die beurtelings fascinerend, leerzaam, onderhoudend of ergerniswekkend 
gezelschapp boden. Toch heb ik ook ervaren dat voor het schrijven van een boek meer 
nodigg is dan die stilzwijgende papieren vriendschap. In de jaren waarin Ik aan dit boek 
werkte,, heb ik gelukkig voortdurend weerwoord gekregen van vrienden en collega's 
vann vlees en bloed. De boeken die mij gezelschap boden zullen in het vervolg van dit 
verhaall nog meer dan voldoende naar voren komen; de bijdrage van vrienden en col-
lega'ss komt daarin minder uit de verf. Daarom hier een apart woord van dank aan hen. 

Mijnn dank gaat allereerst uit naar mijn promotor, Veit Bader, die mijn werk ge-
durendee het hele traject met kritische sympathie heeft gevolgd. Hij hield de grote lijn 
inn de gaten, dwong mij met zijn grote eruditie mijn vermeende inzichten steeds met 
hett werk van anderen te verbinden, maar weerhield mij er op de juiste momenten ook 
vann zijpaden in te slaan. Door steeds weer blijk te geven van zijn vertrouwen in de 
goedee afloop van het onderzoek en duidelijk te maken dat het resultaat de moeite 
waardd zou zijn, heeft hij mij meer dan eens een hart onder de riem gestoken. 

Idoo de Haan en Tsjalling Swierstra zijn in de loop der jaren mijn meest trouwe 
lezers-op-afstandd geweest. Zij hebben stapels papier verwerkt en vrijwel alle hoofd-
stukken,, soms zelfs in meerdere versies, van commentaar voorzien. Ido's scherpe 
analysee van betooglijnen en Tsjallings vragen naar Vrat ik eigenlijk bedoelde' hebben 
mee vaak geholpen mijn eigen ideeën beter te begrijpen en daardoor hopelijk ook beter 
tete verdedigen tegenover anderen. Ik hoop hen ook in de toekomst nog vaak aan de 
eettafell te mogen treffen, al dan niet met teksten ter bespreking. 

Dee deelnemers aan de bijeenkomsten van de leerstoelgroep Politieke en Sociale 
Filosofiee van de Afdeling Wijsbegeerte van de UvA (naast Veit Bader ook Ella van 
Dommelen,, Ewald Engelen, Pieter Pekelharing en Karen Vintges) hebben meerdere 
hoofdstukkenn uit dit boek in conceptvorm gelezen en besproken. Pieter Pekelharing 
verdientt hier bijzondere vermelding, omdat hij ook op andere manieren aan mijn on-
derzoekk heeft bijgedragen: in het prille begin als docent van de Rushdie-werkgroep 
waarr de kiem voor dit onderzoek werd gelegd; gedurende de eerste jaren als kamer-
genoott en altijd geïnteresseerde gesprekspartner; en permanent als criticus die de 
gavee bezit teksten van anderen zo te interpreteren dat ze sterker worden dan ze op 
datt moment eigenlijk zijn. 

Dee leden van de voormalige vakgroep Praktische Wijsbegeerte van de UvA die 
laterr overgingen naar de leerstoelgroep Ethiek - Wouter Achterberg, Paul van den 
Berg,, Gijs van Donselaar, Govert den Hartogh, Frans Jacobs, Peter Rrjpkema, Bruno 
Verbeekk en Frans van Zetten - hebben vooral in de eerste jaren van mijn onderzoek 
meegelezen,, -geluisterd en -geleefd. Dat de meesten van hen ook toen ik vooral als 
opleidingscoördinatorr met hen te maken had, regelmatig (voorzichtig) bleven informe-
renn naar de voortgang van het onderzoek, heb ik erg gewaardeerd. Frans van Zetten 
corrigeerdee bovendien het Engels van de summary, waarvoor mijn dank. 

Annettee Boenink, René Boomkens, Rob Moolenaar, Beate Rössler, Rob Zwij-
nenbergg en de studenten uit de doctoraalwerkgroep 'Filosofie, literatuur en retorica', 
lazenn in de loop der jaren een of enkele concept-hoofdstukken. In enkele gevallen 
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heeftt dat er zelfs toe geleid dat de betreffende hoofdstukken uiteindelijk tot een bijzin 
off een noot zijn gereduceerd. Voor het vervullen van zo'n ondankbare taak ben Ik hen 
veell dank verschuldigd. 

Gerardd de Vries opende op het juiste moment een aantrekkelijk perspectief 
voorr de toekomst na het proefschrift, waardoor ik er toe werd aangezet de spurt naar 
dee eindstreep in te zetten. Hij accepteerde bovendien dat mijn werk voor het Onder-
wijsinstituutt Wijsbegeerte wel eens wat minder prioriteit kreeg, en ook dat heeft aan 
dee afronding van het project bijgedragen. 

Terwijll ik zelf nog in de ban van de tekst was, bood Jacques Bank aan zich over 
hett omslagontwerp te buigen. Dankzij hem is dit boek ontsnapt aan het weinig fanta-
sievollee uiterlijk dat de meeste proefschriften tooit, en wordt de lezer er van ook op 
zijnn of haar visuele verbeelding aangesproken. 

Vann een hele andere orde was, ten slotte, de bijdrage van Servaas Bank. Hij 
heeftt de neven-effecten van de totstandkoming van dit boek ondergaan, gedurende 
eenn periode die veel langer is geweest dan hij ooit moet hebben gedacht toen hij er 
middenn in terecht kwam. Door de rust en de ruimte die hij me heeft gegeven om me 
aann het onderzoek te wijden, door de gekke invallen waarmee hij op gezette tijden 
voorr de nodige afleiding zorgde, en door zijn bemoedigende woorden als de twijfel aan 
mijnn eigen kunnen weer eens had toegeslagen, heeft hij er op zijn eigen, liefdevolle 
manierr voor gezorgd dat dit project tot een goed einde is gebracht. 
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