
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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een benadering van het recht als was het een vorm van literatuur. Door zo’n
bescheiden insteek laat Gaakeer het recht van de literatuur alleen leren dat het
rechtvaardig moet zijn. Dat evenwel Joseph K. niet rechtvaardig behandeld
wordt, wisten we al. Daarom zou hier mijns inziens eerder een discussie over de
grondslag of de kenbaarheid van de wet op zijn plaats zijn geweest, al dan niet
naar aanleiding van Derrida’s Devant la loi. Door bovendien het recht niet zelf
als een geconstrueerd verhaal te lezen ontsnapt Gaakeer niet aan de grote ver-
halen die er over het recht verteld worden, zoals het verhaal dat Hitler in 1933
legaal aan de macht gekomen is en dat het positivisme, in de zin van ‘wet is wet’,
kan leiden tot mensonterende excessen. Inmiddels heeft wetenschappelijk
onderzoek voldoende vastgesteld dat hierover heel andere verhalen verteld
kunnen en moeten worden.

Th. Mertens (Nijmegen)

Hasso Hofmann, Einführung in die Rechts- und Staatsphilosophie, Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2000, 224 p.

Hasso Hofmann, hoogleraar ‘Öffentliches Recht, Rechts- und Staatsphilosophie’
aan de Humbolt-universiteit in Berlijn, schreef deze inleiding in de rechtsfiloso-
fie vanuit de opvatting dat filosofische reflectie op het recht moet plaatsvinden
binnen de context van filosofische reflectie op de rechtsstaat. Nadenken over het
recht maakt immers onderdeel uit van het nadenken over de juiste menselijke
samenlevingsvorm. Het boek geeft dan ook geen strikt historische of systemati-
sche indeling van de verschillende onderwerpen van de rechtsfilosofie. Met de
bespreking van de belangrijkste thema’s van deze discipline wil Hofmann aan-
tonen dat de verschillende rechtsfilosofische theorieën het antwoord vormen op
tijdgebonden politieke problemen.
In het eerste deel bespreekt Hofmann problemen en opvattingen met betrek-
king tot de relatie tussen recht en rechtvaardigheid. Omdat in de Duitse taal
geen verschil bestaat tussen de woorden voor recht en rechtvaardigheid spreekt
Hofmann van de nomologische differentie tussen ‘was “Recht” und was “recht”
ist’. (p. 6) Aan de hand van twee centrale vragen uit de rechtsfilosofie, de vraag
naar de essentie van het recht en de vraag of het recht aanspraak kan maken op
rechtvaardigheid, worden verschillende thema’s en stromingen uit de rechtsfi-
losofie kort besproken. Hofmann gaat hierbij steeds uit van het onderscheid tus-
sen positief recht, rederecht (Vernunftrecht) en de heersende moraal.
Als eerste voorbeeld neemt Hofmann het rederecht. Kant construeerde in zijn
Metaphysik der Sitten a priori-regels die aan het positieve recht ten grondslag
dienen te liggen. Deze a priori-regels vormen het criterium voor de recht-
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