
Besprekingen en aankondigingen

De redactie verwelkomt initiatieven tot het schrijven van evaluatieve
recensies en korte boekaankondigingen. Neemt u daartoe vooraf contact
op met de recensieredacteur.

Rie Bost, RechtSpreken. Mensenrecht in openbare orde (diss. Maastricht),
Maastricht: Universitaire Pers Maastricht 1999, 192 p.

Een bijzonder proefschrift, dat kan de proeve van bekwaamheid geschreven
door Rie Bost wel worden genoemd. Bijzonder, in de eerste plaats, omdat de pro-
motie van de auteur niet is voorafgegaan door een verdediging van haar proef-
schrift; ziekte heeft haar hiervan helaas weerhouden. Bijzonder ook, omdat uit
het boek kan worden geproefd hoezeer Bost is gefascineerd door fundamentele
rechtstheoretische vragen; haar enthousiasme heeft geleid tot een onbevangen
betoogstijl en werkt aanstekelijk. Bijzonder, ten slotte, omdat het geschrift de
lezer, of deze het nu eens is met de schrijfster of niet, aan het denken zet. En dat
is, ik meen, een grote verdienste.
Bost is op zoek naar niets minder dan een fundament voor het recht. ‘Er is een
morele kern van recht aan te wijzen die dienst kan doen als richtsnoer voor een
niet alleen legale, maar ook legitieme interpretatie van (openbare) orde in een
democratische rechtsorde’ (p. 1), aldus de centrale these van het boek en, zo
wordt vervolgd, ‘Deze morele kern correspondeert met presupposities van het
menselijk discours, zoals geanalyseerd door Jürgen Habermas. Deze discursieve
rechtvaardigheid is ten nauwste verbonden met de idee van de universele men-
senrechten’ (p. 2). Vanwege dit laatste spreekt Bost dan ook van de morele kern
van recht als een kern van ‘mensenrecht’.
Maar er is meer. Bost heeft ook een praktisch doel voor ogen: zij wil komen ‘tot
een nadere bepaling van de rechtsidee zodanig dat er een praktisch richtsnoer
kan worden gehanteerd’, een richtsnoer dat uiteindelijk ziet op de beantwoor-
ding van de vraag ‘is dit recht?’. Het is een vraag die zij stelt in het concrete, naar
aanleiding van een beslissing van de Hoge Raad in het tweede Geertruidenberg-
arrest (HR 19 januari 1962, NJ 1962, 107), maar waarvan zij het antwoord zoekt in
het algemene: wanneer is recht recht?
Nu is de identificatie van het recht (wanneer is recht recht?) de inzet van zo
ongeveer de meest omvattende discussie die de rechtstheorie kent: de contro-
verse tussen het rechtspositivisme, de natuurrechtsopvatting en het rechtsrea-
lisme. Voor het rechtsbegrip gaat Bost te rade bij Meeuwissen en in (haar recon-
structie van) zijn denkbeelden zijn alle drie de stromingen herkenbaar
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vertegenwoordigd (p. 5). Voor Bost vormt dit echter geen bezwaar: zij refereert
nergens aan de ‘Grote Strijd’ en vindt dat klaarblijkelijk ook niet relevant. Ik geef
haar daarin geen ongelijk: minstens een bibliotheek is reeds gewijd aan deze
controverse. Dit neemt echter niet weg dat de auteur zich met haar vraagstelling
en de wijze waarop zij deze verder uitwerkt, begeeft in het schootsveld tussen de
verschillende opvattingen die deze controverse domineren. Bost vereenzelvigt
de vragen ‘is dit recht’ en ‘wanneer is recht recht’ met de vraag (zoals de rechts-
positivisten die zouden formuleren) ‘is dit recht goed recht?’, ofwel ‘wanneer is
recht rechtvaardig recht?’. In de ogen van Bost kan recht alleen maar recht zijn
als het behoorlijk recht is.
Bost wil weten waar deze behoorlijkheid materieel in bestaat. Wat is, zo vraagt
zij ‘de morele kern van recht?’. Zij heeft daar wel een idee over: de algemene idee
van behoorlijk handelen omvat drie aspecten, te weten vrijheid, trouw en zorg
(p. 56). In het recht vormen deze drie aspecten de kern die alle mensenrechten
bindt. Bost noemt ze daarom ook aspecten van ‘mensenrecht’. Doordat de drie-
deling een nog verder uit te werken concretisering is van behoorlijk handelen,
kunnen ze dienst doen als richtsnoer bij de beantwoording van de vraag ‘is dit
recht?’. In de loop van haar proefschrift werkt Bost de driedeling theoretisch uit
(deel I) en toetst zij deze aan de hand van verschillende vraagstukken binnen
uiteenlopende rechtsgebieden (deel II). De auteur leidt ons in een rondreis langs
het internationaal privaatrecht, het privaatrecht, het internationaal publiek-
recht, het publiekrecht en (als onderdeel van de laatste) het strafrecht. Zij laat
zien hoe het begrip openbaarheid in al zijn verschillende betekenissen en toe-
passingen steeds verwijst naar de drie aspecten van mensenrecht: vrijheid, zorg
en gelijkheid, en hoe deze driedeling helpt bij de analyse van moeilijke, vaak
fundamentele juridische problemen.
De omvang van deze bespreking laat niet toe dieper in te gaan op deze interes-
sante excursie door de wereld van het recht. In plaats daarvan wil ik de aandacht
vestigen op een onderdeel van het theoretisch betoog dat daaraan voorafgaat. In
het begin van het theoretisch betoog verzet Bost zich tegen opvattingen van
democratie – zoals zij die onder andere leest in Barendrechts pleidooi voor scher-
pere normen – waarin de democratie als lege huls wordt voorgesteld en waarin
‘iedere inhoud van recht als veranderlijk van inhoud door de burgers ter discus-
sie kan worden gesteld’, een democratieopvatting waarin ‘[r]echt en redelijkheid
identiek [zijn] met de uitkomst van een democratisch debat’ (p.160). In navol-
ging van onder andere Barendrecht, Habermas en Van der Burg stelt de schrijf-
ster het ‘open gesprek’ als model voor de formele opvatting democratie als
debat. Aan de hand van Habermas en Levinas betoogt zij dat zelfs (of juist) een
radicaal formele opvatting van het open gesprek een materiële en morele kern
van normen vooronderstelt, zonder welke een open gesprek überhaupt niet
mogelijk zou zijn; Bost noemt afwezigheid van dwang (vrijheid), toegankelijk-
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heid voor kritiek, oprechtheid en lotsverbondenheid (trouw) en het daadwerke-
lijk wáármaken van de lotsverbondenheid (zorg). De ander moet in het open
gesprek als ander worden erkend in zijn individuele menselijke vrijheid en
waardigheid (p. 20). Ook democratie en recht, opgevat als open gesprek, als dis-
cours, als discursieve grootheden, vooronderstellen deze normatieve kern. De
openheid van het democratisch debat en ook van het recht krijgt juridisch
gestalte in het begrip ‘openbaarheid’. Het is niet in de sfeer van de private auto-
nomie, maar in de uitoefening van de publieke (openbare) autonomie dat men-
sen een ‘open’ debat met elkaar kunnen aangaan. Ook deze openheid veronder-
stelt een grondhouding die inhoudelijk kan worden gedefinieerd in termen van
vrijheid, trouw en zorg.
Tegen Bost en desnoods tegen Habermas in zou ik willen betogen dat een
gesprek nooit geheel ‘open’ kan zijn en dat, voorzover we toch van open gesprek
willen en kunnen spreken, de nadere bepaling van een morele kern die ten
grondslag zou liggen aan het open gesprek, juist aan deze openheid in de weg
staat. Dit vereist enige toelichting. Ten grondslag aan het gesprek liggen belan-
gen, welke deze ook moge zijn: een gesprek gaat altijd over iets en altijd om iets.
Dit maakt de interpretatie van de termen van het gesprek – dat per definitie
wordt gevoerd in termen – tot een niet geheel vrijblijvende zaak. De betekenis-
verlening, hoe contingent en voorlopig ook, is steeds in enige mate dwingend.
Het gesprek is daardoor niet alleen open (contingent), maar ook gesloten (dwin-
gend). Bovendien zijn de gespreksvoorwaarden, die Bost moreel en inhoudelijk
definieert, zelf eveneens onderhevig aan interpretatie en kunnen deze daarom
ook tot onderwerp van het gesprek worden. Het bij voorbaat willen vastleggen
van deze voorwaarden en hun betekenis houdt, nu op een andere manier,
wederom een ‘sluiten’ van het gesprek in.
Het betoog van Bost is rijk van gedachtegoed. Voor wie met haar mee kan gaan
in haar these dat recht en democratie een onaantastbare morele kern bevatten
alsmede voor degene die daar zijn twijfels over behoudt, biedt haar zoektocht
naar de drie aspecten van mensenrecht (vrijheid, zorg en trouw) een interessan-
te reis van rechtsgebied naar rechtsgebied. Daarnaast biedt het werk zeer veel
interessante aanknopingspunten om nog eens goed na te denken over de grond-
slagen van recht en democratie. Het gesprek over de ‘open’ aard van discours,
democratie en recht, is terecht een open gesprek. De dissertatie van Bost is hier-
aan een waardevolle bijdrage.

M. van Dijck (Tilburg)
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