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Woord vooraf

Dit boek komt voor een belangrijk deel voort uit een, nog steeds vaak bij begin-
nende rechtenstudenten voorkomend, gevoel van onbehagen. De kennismaking
met het recht gaat daarbij vaak gepaard met gevoelens van fascinatie voor de
systematiek van het recht in combinatie met een gevoel van teleurstelling over de
morele kwaliteit ervan. Tegelijk was er de ervaring van een discrepantie tussen
het recht als zodanig en de theorievorming daarover, die vaak vooral het gevoel
gaf over iets anders te gaan dan over het recht. Bij het schrijven van dit boek heb
ik gestreefd naar het althans in conceptuele zin begrijpelijk maken van de ervaren
spanning tussen rechtssytematiek en rechtsmoraal en naar het dichten van het
ervaren gat tussen geldend recht enerzijds en rechtstheorie en rechtsfilosofie
anderzijds. In die zin is dit een boek met een ouderwetse pretentie en het mag
daarom achteraf ook niet verbazen dat het even heeft geduurd voordat alle ideeën
en intuïties bij elkaar kwamen rond een voor de presentatie geschikt onderwerp.
Tegelijk kan daarmee duidelijk zijn dat de inhoud van dit boek, hoe serieus ook
gemeend, slechts een waarde kan hebben als het met enig gevoel voor humor
wordt genoten, ook als elke mogelijke relativering  in de tekst zelf niet altijd te
vinden is.

Niet alleen door de voor het onderzoek genomen tijd sta ik diep in het krijt bij
de overige leden van de vakgroep Staatsrecht van de Groninger rechtenfaculteit,
ook de onderling gevoerde discussies hebben veel aan de totstandkoming van dit
boek bijgedragen. Door beide kan dit boek met recht ook een product van de
vakgroep worden genoemd. Veel dank ben ik ook schuldig aan de studenten die
in de loop der jaren bij mij het vak Geschiedenis van de Politieke Filosofie of het
vak Mensenrechten hebben gevolgd. Veel in het boek voorkomende ideeën zijn
op hen uitgeprobeerd en door hun inzichten verrijkt. Waar ik hun begrip op
hoofdzaken niet kon vinden heb ik steeds naar andere oplossingen gezocht.

De conceptuele basis voor dit boek werd in de jaren tachtig gelegd in de samen-
werking met en door het geschonken vertrouwen van Eric van de Luytgaarden.
Aan Jan Vis dank ik de keuze van het vraagstuk van de rechtsgelijkheid als
onderzoeksonderwerp, ook al zal hij alle omwegen die ik vervolgens heb ge-
maakt niet direct hebben voorzien. Ik dank Berend Vis voor de kritische zin en
het enthousiasme waarmee hij het ontwerpen van de concrete teksten heeft bege-
leid. Ik heb steeds graag gebruik gemaakt van zijn originaliteit en van zijn ver-
mogen verbanden te leggen, waar niet elke jurist die direct ziet.

Ik dank Damiaan Meuwissen ervoor te hebben willen optreden als mijn promo-
tor. In onze jarenlange onderlinge omgang hebben zijn gedrevenheid voor de
zaak van het recht en voor de noodzaak van de reflectie daarover mij altijd zeer
geïnspireerd. Ondanks het feit dat wij elkaar ten slotte toch niet hebben kunnen
vinden in een gemeenschappelijke benadering, was er toch steeds de gezamen-
lijkheid met betrekking tot de aan de orde zijnde onderwerpen. Dezelfde dank
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geldt ook voor Arjo Vanderjagt, die in de laatste fase van het onderzoek als
promotor op nuchtere, maar ook stimulerende wijze de begeleiding van het
project op zich heeft genomen. Ik waardeer het zeer dat hij mijn gebrek aan
‘stuurbaarheid’ voor lief heeft willen nemen.

Douwe-Jan Elzinga, Andries Postma en Jan Vis dank ik voor hun bereidheid
plaats te hebben willen nemen in de beoordelingscommissie. Met name aan Jan
Vis dank ik de wijsheid dat theoretische constructies op zichzelf genomen nooit
genoeg zijn, maar dat ook het verhaal verteld moet worden over hoe het allemaal
is gegaan. Ook in andere opzichten beschouw ik hem, samen met Damiaan
Meuwissen, als mijn leermeester. Bosco van der Linden heeft mij met zijn des-
kundigheid zeer geholpen door de uiteindelijke tekst te verlossen van redactionele
inconsequenties, tangconstructies, te lange zinnen, verkeerd geplaatste interpunc-
tie en vele germanismen. De gesprekken met hem over wat hier en daar slechts
‘tussen de regels’ valt te lezen zijn mij dierbaar. Ik dank Paul Hulsman voor het
vertalen van de samenvatting in het Engels en Margré Pruissen voor de onder-
steuning bij het ‘camera-ready’ maken van het manuscript.

Ten slotte dank ik Maril en mijn kinderen voor hun betrokkenheid en voor de
ruimte die ze me gaven.



Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka,
wens dat de weg dan lang mag zijn,
vol avonturen, vol ervaringen.

Houd Ithaka wel altijd in gedachten;
daar aan te komen is je doel.
Maar overhaast de reis in geen geval.

  
                           K.P. KAVAFIS
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