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‘Ik moest hier vijf keer harder werken dan in Nederland’
Advocaat Jan Joosten noemt zich ‘een juridische huisarts voor het Nederlandse bedrijfsleven in de Verenigde Staten’

Gerben van der Marel
Boston

‘I

k vond dit een behoorlijk intimiderende plek’, zegt advocaat Jan Joosten (46). Hij
kijkt nog eens goed rond op
de aangeharkte statige campus van Harvard Law School
in Cambridge. ‘Toen ik hier aankwam in
1991 stormde het hevig. Overal lagen afgebroken takken op straat. Ik was 23. Intellectueel gezien was het hier fantastisch. De studenten kwamen van overal
over de wereld, tot aan Mongolië toe.
Maar wat lag het niveau indrukwekkend
hoog! Ik had continu het gevoel dat ik
achterlag.’
Dat gevoel beperkt zich niet tot de inhoudelijke bagage van de medestudenten. ‘Ook qua dansen liep ik achter. Op
het eerste studentenfeestje stonden
mijn Nederlandse klasgenoot en ik langs
de kant, een paar Minerva-corpsballen
met een biertje in de hand. En al die Latijns-Amerikaanse klasgenoten maar de
merengue met elkaar dansen.’
Twintig jaar later staat Joosten steviger op zijn benen. Een autorit van vijf
uur heeft hij erop zitten, vanaf zijn woonplaats New York. Daar is hij advocaat,
vlak bij Wall Street. Eenmaal terug op
zijn oude universiteit trekt hij zijn das
strak. Jasje aan. zelfbewust stapt hij de
campus op. De houterige Nederlandse
student van toen, naar eigen zeggen gewend aan een zesjescultuur, heeft inmiddels grijs haar. De angst is helemaal weg.
‘Deze intellectuele meltingpot heeft mij
veel goeds gebracht. Je wordt hier tot het
uiterste gestimuleerd.’
Heilige regels
Even verderop hangen in de muisstille studiezalen van de oude bibliotheek
kroonluchters aan het plafond. ‘Dit is wat
je in gedachten hebt bij een Amerikaanse rechtenfaculteit.’ Joosten stuift naar
binnen en vraagt toestemming voor een
foto in een van de studiezalen. Nee, krijgt
Joosten vriendelijk doch beslist te horen.
Geen haar op zijn hoofd die er vervolgens
aan denkt om de heilige regels van Harvard te overtreden.
Tijdens de wandeltocht over de campus vertelt Joosten dat er in zijn tijd gevoeligheden waren ten aanzien van racisme
en feminisme. Toen vijf nieuwe hoogleraren werden benoemd was de kop in de
studentenkrant: ‘Five More White Men’.
De huidige president Barack Obama is
net een jaar weg als de Nederlander hier
komt studeren. ‘Dat is een van de mooie
dingen van Harvard Law School. Het is
geen fabriek voor advocaten maar een
leerschool voor een breed scala aan talenten. Obama is natuurlijk de grote trots van
Harvard Law School.’
Even verderop staat een bescheiden
studentenhuisvesting, ontworpen door
Bauhaus-architect Walter Gropius. ‘Waar
het raam openstaat, woonde ik met een
paar huisgenoten. Het was er best Spartaans. We hadden wél een ijskastje geregeld voor bier.’
Dat Jan Joosten naar Harvard zou gaan

Jan Joosten: ‘Minister van
Justitie kan ik helaas niet
worden.’
Foto: GreG M. Cooper

MASSACHUSettS
CAMBrIDGe

Harvard
Law School

100m

Dit is de 41ste aflevering in de wekelijkse serie ‘Lieu de Mémoire’,
over plaatsen die van betekenis
zijn voor Nederlandse ondernemers, politici en bestuurders.

en in New York advocaat zou worden, was
helemaal niet zo logisch. Bijzonder leergierig is hij eind jaren tachtig niet in de
laatste fase van het gymnasium van het
Rotterdamse Emmauscollege. ‘Ik deed
niets, haalde alleen maar onvoldoendes.’
Ook later, tijdens zijn studie rechten in
Leiden, spat de ambitie er niet van af. zes
jaar doet hij over zijn studies fiscaal en civiel recht. Vier jaar lang bakt Joosten hamburgers bij McDonald’s, als bijbaan.
Dat laatste kan met de liefde voor Amerika te maken hebben. Die is er al vroeg bij
de zoon van een fysiotherapeute in Rotterdam en de voormalige voorzitter van
de Ondernemingskamer. Joosten gaat
op zijn zestiende voor het eerst naar de
VS, nadat hij een eindsprint inzet en zijn
schoolopleiding een jaar eerder dan gebruikelijk afrondt. Als scholier brengt hij
de Havenloods rond, een huis-aan-huisblad voor Rotterdammers.
‘Op een dag zag ik daarin een artikel
over staatsexamens. Dat bracht me op
het idee om mijn middelbare school wat
sneller af te ronden.’ zijn moeder zegt ‘tijdens het koken’ dat Jan een jaar naar zijn
oom en tante in Buffalo mag als hij slaagt.
‘ze was blij dat ik eindelijk initiatief toonde. Ik trapte vooral rotzooi.’ Joosten leert
zelfstandig te werken, slaagt voor zijn examen en gaat naar de door jezuïeten geleidde Canisius High School in Buffalo.

Joosten ziet het als de opmaat naar zijn
jaar op Harvard. Voor zijn Amerikaanse
rechtendiploma moet Joosten veel harder
werken dan in Leiden. ‘Niet drie keer harder. Ik dacht eerder aan een factor vijf.’ Juridischinhoudelijk komt hij op Harvard
tot nieuwe inzichten. ‘In Nederland ligt
de nadruk op wat de regels zijn. Die kan
je gewoon leren. In de VS kijken mensen
naar waarom de regels zo zijn. Daar waren
zeer felle discussies over. Daarom werd
Harvard het Beiroet van de rechtswetenschap genoemd.’
LA Law
De $ 32.000 aan collegegeld en levensonderhoud betaalt het kantoor Houthoff,
waarvan hij een beurs heeft gekregen.
Voorwaarde is dat Joosten drie jaar naar
Nederland terugkomt om voor Houthoff
te werken. Dat doet hij. Maar dan wil het
kantoor Hughes Hubbard, in Washington DC, waar Joosten eerder stage liep,
hem terug hebben. Het helpt dat Joosten na tien maanden Harvard ook meteen

‘Deze intellectuele
meltingpot heeft mij veel
goeds gebracht. Je wordt
hier tot het uiterste
gestimuleerd’

zijn ‘bar-exam’ haalt na twee maanden
blokken. ‘Moest ik ook opeens tentamens
doen over strafrecht. Eerder wist ik daar
niet meer over dan wat ik in de televisieserie LA Law had gezien.’
Joosten is nu elf jaar partner van het
toonaangevende kantoor Hughes Hubbard, waar volgens de vakpers de startsalarissen anderhalve ton zijn en de winstuitkeringen voor partners het tienvoudige, per jaar. Joosten heeft vanuit zijn werkkamer uitzicht op het Vrijheidsbeeld en
Ellis Island, waar de eerste immigranten
aankwamen.
In het ‘smoelenboek’ van Harvard staat
bij de afbeelding van de jonge Joosten
als een van zijn doelen vermeld: lesgeven. Joosten geeft in Nederland regelmatig cursussen en gastcolleges over
Amerikaans recht. Hij noemt zich ‘een juridische huisarts voor het Nederlandse
bedrijfsleven in de VS’. Maar over zijn Nederlandse cliënten wil hij weinig kwijt. Terugverhuizen naar Nederland is geen optie. Hoewel, voor een politieke functie
staat de CDA’er wel open. ‘Maar minister
van Justitie kan ik helaas niet worden.
Mijn Nederlandse staatsburgerschap is
afgepakt toen ik Amerikaan werd.’ Hij wil
dat graag terugdraaien en leidt een lobby
in Den Haag om een dubbele nationaliteit
mogelijk te maken voor Nederlanders in
het buitenland.

