
verdediging van de evidentie van voorgestelde basiswaarden. Over de evidentie
van primaire goederen moet zeker gediscussieerd worden, zo voert George aan,
en de bereidheid daartoe is van wezenlijk belang, maar over één ding mogen
geen misverstanden bestaan: evidentie leent zich niet voor bewijsvoering. Daar
een evident ware propositie niet van een andere, meer fundamentele propositie
is afgeleid, zijn er geen directe argumenten die voor of tegen haar vermeende
waarheid pleiten: elk direct argument zal immers een cirkelredenering opleve-
ren. Vervolgens is het om het volgende goed te beseffen: de bewering dat een
bepaalde propositie een evident praktisch basisprincipe tot uitdrukking brengt,
kan (anders dan bijvoorbeeld John Rawls en Michael Perry menen) niet weer-
legd worden door de vaststelling dat elk direct argument voor die propositie
slechts een cirkelredenering kan opleveren. Immers, zou zo’n argument wel
voorhanden zijn, dan gaat het niet om een beginsel dat evident en fundamen-
teel is. Dit betekent dat voor de verdediging van een fundamenteel praktisch
beginsel de dialectiek resteert. Men zal bijvoorbeeld met argumenten moeten
komen die maken dat zijn waarheid niet langer betwist wordt. Ook wanneer
men in een tegenargument logische gebreken ontwaart, zal de verdediging suc-
cesvol zijn.
De nieuwe natuurrechtsleer is op tal van punten aanvechtbaar. Of basiswaarden
inderdaad universeel zijn, zoals de aanhangers beweren, is maar de vraag. Ook is
de intrinsieke goedheid van de genoemde basiswaarden niet altijd evident.
Minder omstreden is de incommensurabiliteitsthese. Voor het bestaan van
morele dilemma’s zijn er nauwelijks betere verklaringen dan de incommensura-
biliteit van basiswaarden. George nu laat zien dat wat aan een moreel dilemma
ten grondslag ligt ook richtinggevend is bij het zoeken naar de oplossing, en
omdat in morele kwesties niets zo belangrijk is als het maken van juiste keuzen,
mag gezegd worden dat hij met In defense of natural law een waardevolle bij-
drage aan de moraalfilosofie heeft geleverd.

M.A.J.M. Buijsen (Rotterdam)

William Twining, Globalisation & Legal Theory, London/Edinburgh/Dublin:
Butterworths 2000, 279 p.

Met de verschijning van Globalisation & Legal Theory in de serie ‘Law in context’
heeft William Twining zijn oeuvre opnieuw verrijkt met een heldere essaybun-
del. In negen hoofdstukken en een appendix die de titel ‘Teaching about globali-
sation and law’ draagt, geeft hij een overzicht van zijn denken over het feno-
meen ‘Globalisation’. De essays zijn een neerslag van wat Twining in de
afgelopen tien jaar tijdens seminars die hij over de gehele wereld gegeven heeft
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aan gedachtegoed rond het thema ‘Globalisation and Law’ heeft ontwikkeld. In
de ‘Introduction’ opent hij zijn verkenning op een welhaast ter heidesiaanse zin,
want zijn referentie aan de wijze hoe men studenten introduceert in het recht is
in die zin bijna ‘klassiek’ te noemen. Twining schrijft vanuit zijn brede ervaring
in het universitaire juridische onderwijs: ‘One way of introducing students to
the study of law is to ask them to read every word in a daily newspaper and to
mark all the passages that they think deal with law or are “law-related”’, en even
verderop concludeert hij: ‘This newspaper exercise illustrates how law is perva-
sive, dynamic, important, complex and interesting’. Twining weet zijn weten-
schappelijke publicaties – die thematisch een grote reikwijdte kennen, van straf-
rechtelijke thema’s zoals zijn ‘Analysis of Evidence’ en ‘Rethinking Evidence’ tot
aan de meer rechtstheoretische onderwerpen zoals ‘Karl Llewellyn and the
Realist Movement’ en zijn ‘Law in context: Enlarging a Discipline’ – altijd te door-
spekken met juridisch onderwijsgerelateerde bemerkingen en aanwijzingen die
nooit extraoriginair aan de juridische discipline zijn en daarom vaak zeer ‘to the
point’. Globalisation and Legal Theory is een actueel boek omdat het aansluit bij
een proces dat politiek, economisch en sociaal steeds meer in de schijnwerpers
komt te staan. De laatste G-8-top te Genua, maar ook de conferenties die eerder
al gehouden zijn te Seattle, Washington, Praag en Porto Alegre, maakte pijnlijk
duidelijk dat ‘Globalisation’, door Anthony Giddens omschreven als ‘the intensi-
fication of world-wide social relations which link distant localities in such a way
that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice
versa’, de spanning tussen ‘globalized localism’ en ‘localized globalism’ niet kan
wegnemen. Twining hanteert deze terminologie in navolging van de Portugese
socioloog Boaventura de Sousa Santos, die in Globalisation & Legal Theory door
hem in deze bundel wordt geïntroduceerd. Wereldhandel, kapitaalmarkten en
internationale concerns die opereren in verschillende onafhankelijke staten en
daarbij rekening moeten houden met de wetgeving ter plaatse bepalen voor een
aanmerkelijk deel de internationale relaties. In het complex van nationale wet-
geving, bilaterale en internationale verdragen en de werkwijze van internatio-
nale instituties krijgen die internationale relaties juridisch gestalte. Twining
onderzoekt de consequenties van het ‘Globalisation’-proces voor het recht. In
enkele hoofdstukken verkent hij dat aan de hand van vertrouwde thema’s rond
het werk van Jeremy Bentham en John Austin. Elders neemt hij canonieke indi-
viduele juristen als uitgangspunt. Het gedegen essay Other people’s power: the
bad man and English positivism, 1897-1997 waarin hij het beroemde artikel ‘The
Path of the Law’ (10 Harvard Law Review 457) van Oliver Wendell Holmes tot
onderwerp van studie maakt, is daar een goed voorbeeld van.
Maar meer dan voorheen tekent hij de nieuwe grondstructuren van de ‘geogra-
fische’ artefacten die het recht beïnvloeden. Hij omschrijft dat met het begrip
‘mapping’. Zijn wijze van denken die weliswaar duidelijk ingebed is in de Anglo-
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Amerikaanse stijl van ‘jurisprudence’ bedrijven, vertoont in de verschillende
hoofdstukken waar het gaat om de theoretische reflectie omtrent ‘globalisation’
als juridisch verschijnsel zijn lucide methode van onderzoeken. In de hoofdstuk-
ken drie Globalisation and legal theory: some local implications, zes Mapping law,
zeven Globalisation and comparative law, en hoofdstuk acht Globalisation, post-
modernism, and pluralism: Santos, Haack and Calvino, komt dat zeer fraai tot
uiting. Hoofdstuk 9 Epiloque en de toegift Teaching about globalisation and law
zijn samenvattend van aard. Maar ook hier spitst hij de hoofdlijnen van zijn
exploratieve gedachte-experiment bondig en illustratief toe. Voor juristen
plaatst hij het nog goeddeels onbekende thema van ‘globalisation’ in een goed
doordacht conceptueel kader, dat hij contrasteert met het werk van Bentham,
Holmes, Hart, Dworkin en Rawls, en deels ontleent aan richtingen zoals legal
pluralism en comparative law. Daarnaast vormt het werk van de postmoder-
nistische schrijvers Santos en Calvino het ware referentiepunt voor zijn eigen
opvattingen. Het recht is volgens Twining momenteel in een complex proces
verwikkeld dat overigens niet nieuw is, want de opkomst van de moderne staten
is al in de zestiende eeuw te situeren, maar wat recentelijk wel is veranderd is
‘the pace and complexity of the processes, especially in the area of communica-
tions’. In de visie van Twining hebben de antropologen in de jaren tachtig van de
vorige eeuw, weliswaar met de nodige zelfkritiek, ‘the importance of bounda-
ries’, ‘treated societies, states, and “tribes” as self-contained, decontextualised
units’, te gemakkelijk gerelativeerd, waardoor zij ‘the wider contexts of time and
space’ lange tijd hebben veronachtzaamd in hun veldwerkanalyses.
In bijna alle disciplines is het thema volgens Twining duidelijk: de globalise-
ringsprocessen veranderen fundamenteel de betekenis van de statelijke en
maatschappelijke grenzen van de samenleving. In het algemeen worden die
minder belangrijk. ‘This presents’, aldus Twining, ‘a challenge to all “black box
theories” which treat nation states or geographically bounded “societes” or legal
systems as discrete entities that can be studied in isolation either internally or at
the international level’. Twining hanteert op verschillende plaatsen in het boek
de metafoor als literair stijlmiddel. In zijn hoofdstuk ‘Mapping law’ laat hij
prachtig zien hoe de metafoor ‘mental mapping’ in de rechtstheorie ontstaan is.
Leibniz, Blackstone en Austin hebben het ‘theatrum legale mundi’, ieder op
eigen wijze, van een juridische betekenis voorzien. Zij gebruiken het begrip
‘map’ al om het recht te zien als een abstracte systematiek. Op dit punt refereert
Twining aan het recente werk van Santos, die in zijn werk Toward a New
Common Sense een uitvoerige post-moderne analyse geeft waarin Santos het
recht vergelijkt en voorstelt als ‘maps’ die zowel sociale relaties construeren als
vervormen. Een gedachte die door Twining opnieuw bewerkt wordt om het
werk van Kelsen, Hart, Llewellyn of Dworkin vanuit een andere invalshoek te
interpreteren. In de zin dat hun werk ook gelezen kan worden als een poging een
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mentale ‘map’ van statelijke rechtssystemen te (re)construeren. Het boek ademt
een aanstekelijke onderzoekssfeer uit. Een zoekproces dat erudiet ingebed is in een
veelheid van multidisciplinaire kennis. De literaire verwijzingen naar het werk
van Italo Calvino geven de bundel een bijzonder cachet. Twining schrijft daarover:

‘I like Calvino’s antipathy to consumerism, his questioning of settled assump-
tions, his ambivalence toward technology, his linking of complexity and
historical continuity, his lightness of touch, and his capacity to maintain a
sense of humour despite a pessimistic vision of the human condition.’

Twining roept studenten en andere lezers op een gelijkaardig pad te volgen. Zijn
boek is voor juristen een intellectueel reisverslag waarin Calvino meereist als de
reisgenoot met de literaire verbeelding, en waar Boaventura de Santos gebruikt
wordt om een prikkelende sociale theorie over de ‘geografische map’ van het
recht te ontvouwen.

B.F. Beljaars (Rotterdam)

J. Gaakeer, Recht op verhaal. Een eerste stap in de wereld van het recht aan de hand
van literaire werken, Amsterdam: Nieuwezijds 2000, 159 p.

De jonge uitgeverij Nieuwezijds heeft de laatste jaren een aantal fraaie boeken
op de markt gebracht, met als voorlopig hoogtepunt wat mij betreft de uitgave
van de vertaling van Darwins On the Origin of Species. Met dit boekje van
Gaakeer maakt zij een korte zijstap in de richting van het recht. Die stap is
geslaagd voorzover het de bedoeling is met deze uitgave de geïnteresseerde leek
enig inzicht te verschaffen in het positieve recht. In een kort bestek zet Gaakeer
helder een aantal belangrijke begrippen van het recht en de grondlijnen van een
aantal rechtsgebieden uiteen. Als een inleiding in het Nederlandse positieve
recht voldoet het boek dan ook zeker en dat is verdienstelijk. Als inleiding vanuit
de ‘Law and Literature’-benadering vind ik het boek minder geslaagd. Het onder-
scheidt zich weliswaar van een gewone inleiding door het gebruik van een aan-
tal bekende verhalen, maar die literaire voorbeelden (Koning Salomon,
Antigone, Michael Kohlhaas, Kafka’s proces en De koopman van Venetië) zorgen
niet voor een problematisering van de wijze waarop het gewone recht met de
verhalen van de procespartijen omgaat, of van de verhouding recht en wet. Zij
fungeren enkel als illustratie bij de uitleg van het positieve recht. Ze laten de
lezer kennismaken met een rechtsgebied en attenderen hem of haar op de bete-
kenis van rechtsbeginselen. Gaakeer heeft aldus gekozen voor ‘Law in
Literature’, de analyse van literaire werken met een juridisch thema, niet voor
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