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VOORWOORD D 

Johnn Lennon zong zijn zoontje ooit toe, Life is what happens while you're busy 

makingmaking other plans. Een waar woord, hoewel ik in het geval van mijn leven zou 

zeggen,, while you have no plans whatsoever. Aan het eind van mijn doctoraal rechten 

inn Amsterdam was de vraag wat er terecht zou komen van die langharige student nog 

geheell  open. Ik was officieel mentaal ongeschikt bevonden voor de RAIO-opleiding, 

hadd te weinig muzikaal talent om in de dance-scene potten te breken, en niet genoeg 

gogmee voor het bedrijfsleven. De afstudeerscriptie was al beklonken maar de faculteit 

hadd nog enige studiepunten van me tegoed. Die besloot ik te halen via een aantal 

rechtsfilosofischee keuzevakken die werden gegeven door Cees Maris. 

Dee studieteksten van auteurs als Rawls, Nussbaum en Mil l waren een 

verademingg na vier jaar van positiefrechtelijk spektakel over nietigheid versus 

vernietigbaarheidd en de relatieve competentie van kantonrechters, alles uiteraard naar 

redelijkheidd en billijkheid. Verrassender was dat ik er iets van bleek te kunnen. M'n 

cijfergemiddeldee kreeg op de valreep een groeispurt. Bij het ophalen van een 

tentamenbriefjee vertelde Cees terloops over een aanstaande aio-vacature voor een 

onderzoekk naar liberalisme en multiculturalisme. Of het niets voor mij was. Tja, ik 

hadd toch geen andere plannen. Waarom niet? 

Ruimm vijfjaar later zit ik het voorwoord bij mijn dissertatie te schrijven. Intussen ben 

ikk zelf docent van studenten die soms niet weten wat ze na hun studie gaan doen. Life 

isis what happens while you 're busy making other plans, doe ik wel eens wijs tegen ze. 

Inn dat halve decennium heeft Cees als mijn promotor, samen met trouwe co-promotor 

Franss Jacobs, een proces begeleid waarin ik ben gevormd tot wat je met een beetje 

goedee wil rechtsfilosoof zou kunnen noemen, met als proeve van bekwaamheid het 

boekk dat in uw handen ligt. Zij hebben daarbij altijd griezelig veel vertrouwen in mij 

gesteld,, zozeer dat ik me soms half-serieus afvroeg wanneer ze erachter zouden 

komenn wat voor prutser ik in werkelijkheid was. Kennelijk wisten ze toch wat ze 

dedenn en gaandeweg beleefde ik de voortgangsgesprekken ook zelf meer als 

discussiess onder vakbroeders dan als onderhouden tussen meesters en leerling. 

Voorr die droombegeleiding door Cees en Frans - ik ken de horrorverhalen van 

minderr fortuinlijke collega-aio's - past eenvoudigweg dank, heel veel dank, en de 

hoopp dat we nog een mooie samenwerking voor de boeg hebben. Dank gaat ook uit 

naarr collega Hendrik Kaptein, die in de begintijd regelmatig heeft meegelezen en -



gedacht,, en naar de meester van de common sense, Joep van der Vliet, van wie ik door 

dee jaren misschien wel meer over filosofie heb geleerd dan van wie ook. 

Voorr een promotie-onderzoek staat vier jaar, ik heb er als gezegd ruim vij f voor nodig 

gehad.. Maar met een sterk excuus: verkeerde vrienden. Hoe veel intellectueel zwaar 

bevochtenn progressie ik ook in mijn onderzoek dreigde te maken, altijd was er wel 

iemandd die me overhaalde om de pen neer te leggen en in het nachtleven van 

Amsterdamm op zoek te gaan naar antwoorden op de wijsgerige vragen die er echt toe 

doen,, of toe lijken te doen om drie uur 's nachts. 

Maarr alle gekheid op een stokje, zonder de uitlaatklep van ongecompliceerde 

avondenn met goede vrienden waren de afgelopen jaren belangrijk minder ontspannen 

verlopen.. Hun interesse in mijn bezigheden, hun meeleven tijdens sleutelmomenten en 

hunn begrip als ik weer eens in het weekend aan het werk was, hebben veel betekend. 

Veell  dank dus aan de gebruikelijke verdachten, in binnen- en buitenland. Ooit zullen 

wee samen het Belarusa-teepje terugvinden. 

Ikk had het daarnet over de vraag wat er van mij terecht zou komen, die speelde rond 

mijnn afstuderen. Mij n ouders Loek en Reni zijn daar volgens mij altijd benieuwder 

naarr geweest dan ikzelf. Het mooie is, voor hen bestaan er eigenlijk geen foute 

antwoordenn op die vraag. Waar het mijn zus en mij betreft, is ons geluk hun geluk. 

Hett is nauwelijks te overdrijven hoeveel rust en kracht het geeft om je zo 

onvoorwaardelijkk gesteund te weten. Eventuele merites van het proefschrift schrijf ik 

dann ook voor minstens de helft op hun beider conto, al was het maar vanwege de lepe 

Word-tipsWord-tips van mijn vader. 

Aann de andere vrouwen in mijn leven, naast mijn moeder, ben ik ook veel 

verschuldigd;; Babbën, Lulu, Bebel en Janneke. Babbën ken ik het langst, Lulu en 

Bebell  ken ik dankzij haar en mijn goede zwager Ed, en Janneke kent mij het best. Dat 

zee desondanks van mij houdt is een raadselachtig mysterie van de enigmatische soort. 

Bovendien,, als er iemand is die reden heeft om dit proefschrift te vervloeken, met zijn 

jarenlangee inbeslagname van de auteur, is zij het. Maar daar heeft ze een veel te goed 

hartt voor. Ik vind dat een prachtige gedachte. 



II  met a man 

Hee was a good man 

Sailingg and shoring 

Dancingg the beta can-can 

Makingg me foreign 

Ohh yeah 

Frankk Black, Los Angeles 




