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Besprekingen en aankondigingen

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

Ronald Janse, Sanne Taekema & Ton Hol (red.), Rechtsfilosofische annotaties, 
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, 172 p.

De hier besproken bundel bevat 34 ‘rechtsfilosofische annotaties’. In het 
voorwoord zet de driehoofdige redactie het doel van deze ‘beschouwingen 
over rechterlijke uitspraken, maar dan vanuit rechtsfilosofisch perspectief’ 
(p. �), uiteen. Dit doel blijkt tweeledig te zijn. Enerzijds zijn de annotaties 
erop gericht ‘(…) de normatieve uitgangspunten van het recht te verhel-
deren: de centrale waarden en de conflicten daartussen die in het recht 
besloten liggen’, terwijl zij daarnaast ook een ‘meer conceptueel karakter’ 
kunnen hebben en dan gericht zijn op ‘(…) de analyse van fundamentele 
juridische begrippen en hun onderlinge verhouding, van kenmerkende 
eigenschappen van het recht, of van de verhouding tussen recht en andere 
domeinen, zoals politiek of moraal’ (p. �). Anderzijds dient de bundel een 
didactisch doel, in zoverre hij een brug tracht te slaan tussen rechtsfiloso-
fie en het materiaal waarmee studenten en praktijkbeoefenaars vertrouwd 
zijn, overigens zonder een alternatief te willen zijn voor bestaande rechts-
filosofische handboeken en inleidingen.
Ofschoon in dit tijdschrift wel eens een rechtsfilosofische annotatie ver-
schijnt, is, zo merkt de redactie op, van een rijke traditie geen sprake. Op één 
uitzondering na zijn alle bijdragen speciaal voor deze bundel geschreven.
De 34 annotaties – bij 21 arresten van de Hoge Raad, 12 uitspraken van 
andere nationale en internationale rechters en 1 oordeel van de Commissie 
Gelijke Behandeling – zijn gegroepeerd in een negental rubrieken, te weten: 
I Begrip van het recht, II Interpretatie, III Recht en politiek, IV Grondrechten 
en religie, V Legaliteit, VI Strafrechtelijke verantwoordelijkheid, VII Leven 
en dood, VIII Privaat-publiek en IX Zorgplichten. In elke rubriek worden de 
opgenomen annotaties voorafgegaan door een korte inleiding, voorzien 
van een summiere literatuuropgave.
Voordat wij inhoudelijk op verschillende bijdragen ingaan, eerst twee 
opmerkingen van algemene aard. Een technisch bezwaar: de tekst is 
gedrukt in een onmogelijk klein lettertype, hetgeen de leesbaarheid – let-
terlijk – bemoeilijkt en een lelijke bladspiegel oplevert.
Voorts valt op dat de rechterlijke uitspraken, naar aanleiding waarvan de 
annotaties zijn geschreven, zelf niet in het boek zijn opgenomen. Los van 
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de uitspraken maken de noten een enigszins verweesde indruk. Wonderlijk 
genoeg geeft de redactie nergens aan waarom voor deze loskoppeling van 
de noten is gekozen. In ieder geval is deze loskoppeling weinig gelukkig. 
De enige rechtvaardiging ervoor zou kunnen zijn dat de annotaties zich als 
geheel zelfstandige verhalen laten lezen. Dat is soms ook het geval, maar 
zeker lang niet altijd. En hoe valt in de gekozen opzet de juistheid van de 
commentaren te controleren? De uitspraken hadden in de bundel moeten 
worden opgenomen, althans de belangrijkste onderdelen daarvan, des-
noods in het kleine lettertype waarin het boek nu is gedrukt.
Dan nu de bijdragen zelf. De kwaliteit van de opstellen loopt nogal uiteen. 
Het boek bevat naast uitstekende, goed gedocumenteerde annotaties ook 
magere essays. Het is uiteraard in het bestek van een korte boekbespreking 
niet mogelijk aan alle, maar liefst 34, opstellen geheel recht te laten weder-
varen. Daarom concentreren wij ons op een beperkt aantal stukken.
Allereerst doen wij een greep uit de onzes inziens beste bijdragen. In zijn 
– helaas postuum verschenen – bijdrage tracht Bob Brouwer aan de hand 
van het arrest van de Hoge Raad van 19 december 1969, NJ 1970, 1�4 (Lin-
deboom tegen de gemeente Amsterdam) de vruchtbaarheid van Wesley 
Newcomb Hohfelds bekende theorie van de fundamentele rechtsbegrippen 
( fundamental legal conceptions) te demonstreren.
Volgens deze theorie zijn constructies uit het recht samengesteld uit elemen-
taire bestanddelen – zoals recht, plicht en bevoegdheid – die de kleinste een-
heden vormen waaruit het recht is opgebouwd, en die dus zelf niet herleid-
baar zijn tot nog kleinere eenheden. De analyse van complexe rechtsfiguren 
in termen van deze elementaire bestanddelen bevordert volgens Hohfeld 
het juridisch inzicht. Het gaat derhalve om het zoeken naar de eenvoud ach-
ter de complexiteit van het recht, om een soort ‘juridisch atomisme’.
Brouwer probeert te laten zien hoe Hohfelds theorie verhelderend kan wer-
ken voor het begrip van de juridische haken en ogen van het onherroepe-
lijk aanbod, en concentreert zich daarbij vooral op de fundamentele rechts-
begrippen recht, vrijheid, verplichting, bevoegdheid en gebondenheid.
In een eerder in dit tijdschrift (1993/2, p. 12�-136) gepubliceerde annotatie 
becommentarieert Arend Soeteman het arrest van de Hoge Raad inzake de 
‘onwaardige deelgenoot’ (7 december 1990, NJ 1991, �93). Een bejaarde, hulp-
behoevende maar ook zeer vermogende vrouw en een aanzienlijk jongere 
man, die haar tegen betaling had verpleegd en nauwelijks iets bezat, traden 
in het huwelijk. Er werden geen huwelijkse voorwaarden gemaakt. Onge-
veer vijf weken later overleed de vrouw; zij bleek door haar echtgenoot te 
zijn vermoord. Deze eiste de helft van de huwelijksgoederengemeenschap 
op. Hij had de wet aan zijn kant. Artikel 1:100 lid 1 BW is volstrekt duide-
lijk en schrijft ondubbelzinnig bij ontbinding van de huwelijksgemeen-
schap verdeling bij helfte voor. Toch wordt de vordering in drie instanties 
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afgewezen. De Hoge Raad overweegt dat het hof terecht tot het oordeel is 
gekomen, dat in dit geval de toepassing van de krachtens artikel 1:100 lid 1 
BW geldende regel (van verdeling bij helfte) in de bewoordingen van artikel 
6:2 lid 2 NBW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar zou zijn. Hier werd dus een duidelijke wettekst opzijgeschoven met een 
beroep op de redelijkheid en billijkheid.
Soeteman vindt deze uitspraak van de Hoge Raad ‘(…) een buitengewoon 
onbevredigend arrest, met een buitengewoon bevredigend resultaat’ (p. 18). 
Waarom een onbevredigend arrest? Omdat het arrest volgens hem de ‘afkal-
ving van ons privaatrecht’ illustreert. Om een wettelijke regel buiten toe-
passing te verklaren, zo betoogt Soeteman, moet men hem eerst interpre-
teren, want zonder interpretatie kan onmogelijk worden vastgesteld of toe-
passing in concreto al dan niet onredelijk is. Maar voor zover redelijkheid en 
billijkheid als onafhankelijke maatstaven worden gepresenteerd, kunnen 
zij bij die interpretatie geen rol spelen. Rechtspraak, waarin de redelijkheid 
en billijkheid worden gebruikt om te derogeren aan ‘duidelijke’ wetsbepa-
lingen, berust dan ook op een enigszins dubieuze interpretatiemethode. Als 
onafhankelijke norm illustreren volgens Soeteman de redelijkheid en bil-
lijkheid ‘denkluiheid, gebrek aan creativiteit, gebrek aan systematisering’ 
(p. 21).
In zijn annotatie bij het ‘Pornobladen-arrest’ van de Hoge Raad (13 juni 1972, 
NJ 1973, 297) laat Cees Maris van Sandelingenambacht zien hoe de Neder-
landse justitiële opstelling ten aanzien van pornografie, in het bijzonder 
ten aanzien van de frase ‘aanstotelijk voor de eerbaarheid’ in artikel 240 Sr, 
zich vanaf het einde van de negentiende eeuw tot heden in een volmaakte 
cirkel heeft bewogen, aangedreven door verschillende rechtsfilosofische 
visies op de verhouding van recht en moraal.
Aan het begin van de cyclus staat de zedenwetgever van 1886, die vanuit 
een terughoudende, liberale rechtsmoraal van oordeel was dat strafrechte-
lijk slechts sprake is van aanstotelijkheid bij ongewenste confrontatie met 
pornografie. Dan komt in 1911 de verscherping van de zedenwetgeving van-
uit een perfectionistische rechtsmoraal: ook ‘vrijwillige pornoconsumptie’ 
wordt nu strafbaar. In de jaren zestig van de vorige eeuw komen de seksu-
ele revolutie en de roep om vrije seksuele zelfontplooiing, en de rechterlijke 
macht buigt voorzichtig mee met de zich in liberale richting veranderende 
tijdgeest.
Deze fase wordt gemarkeerd door het ‘Pornobladen-arrest’, waarin de Hoge 
Raad bepaalt dat de rechter een waarderend oordeel moet vellen over de 
vraag of een object aanstotelijk is voor de eerbaarheid, maar tevens dat hij 
dit waardeoordeel niet moet baseren op zijn subjectieve mening, maar dat 
hij moet uitgaan van de heersende zedelijkheidsopvattingen. Dit morele-
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meerderheidsbeginsel wordt, zo betoogt Maris, ingegeven door een moreel 
relativisme.
Toen de Nederlandse volksgeest steeds liberaler werd, volgde de Hoge Raad 
vanuit het meerderheidscriterium logischerwijze snel en eind jaren zeven-
tig was hij terug bij het criterium van 1886: aanstotelijkheid voor de eer-
baarheid wordt nog slechts aangenomen bij onvrijwillige confrontatie.
In 1984 volgde de wetgever deze wending bij de volledige liberalisering 
van de zedenwetgeving, zij het niet op basis van het meerderheidsbeginsel, 
maar op basis van de principiële liberale uitgangspunten van de Commis-
sie Zedelijkheidswetgeving, met name op basis van het schadebeginsel van 
Mill. Hiermee was de cirkel rond.
Maris laat op overtuigende wijze zien waarom het meerderheidsbeginsel 
van de Hoge Raad uit de jaren zestig vanwege zijn moreel relativisme niet 
deugt (de irrationaliteit van het ‘redelijke volksgevoelen’ vereist af en toe 
rationele correctie). En waarom in een moderne pluralistische samenleving 
een liberale rechtsorde beter, ‘rationeler’ is dan zowel een moralistische als 
een relativistische. Ondanks het feit dat hun morele opvattingen uiteen-
lopen en botsen, kunnen de burgers in een liberale rechtsorde vreedzaam 
samenleven doordat de publieke sfeer neutraal is, terwijl elk individu in zijn 
privésfeer zijn eigen morele opvattingen kan koesteren. Dit mooi geschre-
ven opstel is onzes inziens de beste bijdrage in de bundel.
Ook zeer behartigenswaardig is de annotatie van Ton Hol bij HR 18 janu-
ari 1926, NJ 1926, 242 en HR 10 juni 1910, W 9038. Hol betoogt dat hulpver-
lening uiteraard een morele plicht is, maar slechts in zeer beperkte mate 
een juridische plicht. Geïnspireerd door het vrijheidsdenken van Kant legt 
Hol de terughoudendheid van de wetgever uit. ‘Een onbeperkte plicht om 
anderen bij te staan staat op gespannen voet met de idee van een gelijke 
vrijheid voor alle individuen’ (p. 149), en is daarom onwenselijk. Het feit dat 
deze plicht wel geldt in geval van levensbedreigende situaties, levert geen 
tegenspraak op, aldus Hol, omdat het hier om uitzonderlijke situaties gaat, 
waardoor ook de beperking van de individuele vrijheid uitzonderlijk is. Ook 
de zorgplicht in geval van speciale afhankelijkheidsrelaties valt te rijmen 
met de individuele vrijheid, omdat met het aangaan van die relaties het 
individu de beperking van zijn vrijheid zelf heeft aanvaard.
Vermeldenswaardig zijn voorts twee bijdragen over het thema zelfbeschik-
king. Bald de Vries behandelt dit thema aan de hand van het Brongersma-
arrest van de Hoge Raad (24 december 2002, LJN AE8772). Maurice Adams 
gaat naar aanleiding van de uitspraak van het EHRM van 17 februari 200� 
in op individuele zelfbeschikking op het gebied van seksualiteitsbeleving.
Andere opvallend goede bijdragen zijn die van Willem Witteveen over de 
constructie van de feiten bij rechtsvinding en die van Marc Loth over de 
spanning die kan ontstaan tussen het strafrechtelijk nulla-poenabeginsel 
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enerzijds en de rechterlijke interpretatie en rechtsvorming anderzijds. Ver-
der noemen wij nog de bijdrage van Matthijs de Blois, waarin de botsing 
tussen de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst centraal 
staat.
Enkele bijdragen stellen teleur. In zijn noot in de rubriek Interpretatie komt 
Henk Jan Boukema – wat interpretatie betreft – niet verder dan tot het 
opsommen van de interpretatiemethoden, die hij in het arrest van de Hoge 
Raad van 28 april 199�, NJ 199�, 729 en in de conclusie van de A-G meent te 
herkennen, en tot het noemen van nog zeven andere ‘interpretatiemetho-
den’, die in de rechtspraktijk zouden worden gehanteerd, maar waarvan de 
meeste – zoals bijvoorbeeld reductio ad absurdum – helemaal geen inter-
pretatiemethoden zijn. Vervolgens gaat hij, zoals hij zelf aangeeft, over op 
iets totaal anders: de retorische kwaliteiten van rechterlijke uitspraken, zijn 
‘stokpaardje’, zoals hij het zelf noemt. Een zwak opstel.
Dat laatste geldt ook voor de noot van Paul Cliteur bij een uitspraak van 
het EHRM uit 1998. Cliteur gaat in op de vraag in hoeverre de vrijheid van 
meningsuiting van ambtenaren moet worden beperkt. Hij poneert het 
bestaan van een contrast tussen een beperkend Brits stelsel, waar hij vóór 
is, en een vrijlatend Nederlands stelsel, waar hij tegen is. Uit artikel 12�a 
Ambtenarenwet blijkt echter, dat in Nederland wel degelijk een vergaande 
beperking van de bedoelde uitingsvrijheid bestaat: de ambtenaar dient zich 
te onthouden van het openbaren van gedachten en gevoelens, die in rede-
lijkheid een bedreiging vormen voor de goede vervulling van zijn functie of 
voor de goede functionering van de openbare dienst. Merkwaardigerwijze 
voert Cliteur ook zelf dit artikel ten tonele en spreekt hij zichzelf dus tegen. 
Bovendien beweert hij ten onrechte, met een ondeugdelijk Trias-argument, 
dat de vraag of aan het genoemde wettelijke criterium is voldaan, exclusief 
ter beoordeling staat van de minister en dat de rechter hier niet zou mogen 
toetsen.
Sommige annotaties zijn wel verdienstelijk in technisch-juridisch opzicht, 
maar missen een duidelijk rechtsfilosofisch profiel, zoals door de redactie 
bedoeld, en behoren dus niet in de bundel thuis. Wij noemen in dit verband 
de (in hoofdzaak) technisch-strafrechtelijke exposés van Theo de Roos en 
Anne Ruth Mackor naar aanleiding van respectievelijk de HIV-arresten en 
de affaire Lucia de B., de bijdrage van Jean-Marc Piret over een ‘wrongful 
life’-vordering en het opstel van Odile Verhaar in de rubriek Zorgplichten.
Per saldo is ons oordeel over het boek positief. Het initiatief om een bun-
del rechtsfilosofische noten samen te stellen is heel bijzonder en valt toe 
te juichen. Het heeft geleid tot een bijzonder leuk boek dat, afgezien van 
enkele zwakke bijdragen, van goede kwaliteit is. Een vervolgdeel zou wat 
ons betreft dan ook welkom zijn. Daarbij gelden dan wel enkele voorwaar-
den: de besproken uitspraken worden meegepubliceerd, de tekst wordt in 
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een groter lettertype gedrukt, en echt alle bijdragen hebben een duidelijk 
rechtsfilosofisch profiel.

Jaap Zwart & Femke Storm (Amsterdam)

Koen Lemmens & François Jongen (red.), Recht en literatuur, Brugge: Die 
Keure 2007, 263 p.
François Jongen & Koen Lemmens (dir.), Droit et littérature, Louvain-la-neuve: 
Anthemis 2007, 288 p.

Achtentwintig Belgische juristen – twaalf Nederlandstalige en zestien 
Franstalige – schreven een essay over een literaire tekst (roman, verhaal, 
toneeltekst, essay of gedicht) die naar hun mening iedere jurist zou moe-
ten lezen. De rijkdom van tweetaligheid leverde zo meteen twee bundels op 
(het betreft hier geen vertalingen).
Het gaat niet altijd goed in de wereld van het recht, zo leert lezing van de bij-
dragen. Feilbaar recht, feilbare rechters en juryleden. Feilbare raison d’État. 
Feilbare juridische waarheid, interpretatie, en theoretisch discours. Feilbare 
wet, feilbare taal, ondersteund door een falende overheid, pers en politie. 
Feilbare overtuigingen ook. En vooral: feilbare mensen van wie ijdelheid en 
onvermogen leiden tot uitsluiting, leugens, onrecht en geweld ... De essays 
geven zicht op een staalkaart van (juridische) kwaden en ondeugden. La 
descente aux enfers, quoi – zoiets als hetgeen Sherman McCoy overkomt, 
hoofdpersoon van Thomas Wolfes Vreugdevuur der ijdelheden, welk boek 
voorwerp is van bespreking in beide bundels.
Maar iedere overpeinzing van een mankeren houdt tevens een zoektocht in 
naar zijn tegendeel, naar gerechtigheid en waarheid. In hun hart zijn juris-
ten onverbeterlijke optimisten. Ze moeten wel. Morgen moet er opnieuw 
worden beslist. Zo bereiken deze bundels naar de lezer toe hetgeen Bram 
Goetschalckx beschrijft over het interpretatieproces van de jurist in zijn 
bespreking van de kettingroman Een Hollandse roman en Dworkins alle-
gorie van de rechter als medeauteur van de juridische chain novel. De bun-
dels bieden niet zomaar een aardige verzameling uiteenlopende inzichten, 
maar dagen de lezer uit tot het formuleren van een eigen antwoord.
Direct of indirect stuit iedere discussie over het recht op de dialectiek tus-
sen recht en gerechtigheid. Locus classicus is Thebe, waar gesneuveld ligt 
Poluneikes’ lijk ‘klachtloos, zonder graf (...) zoete buit den vogels, die al azen 
op dit welkom maal’, dit conform het besluit van koning Kreoon, waarte-
gen Antigone in opstand komt. Sophocles’ drama vestigt de aandacht op de 
‘door het rechtssubject aangevoelde gerechtigheid versus de wettigheid’. 
Maar hoe weten wij of ‘die aangevoelde gerechtigheid’ dan wel recht moet 
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