
die wezenlijke vragen beantwoorden. Wat dat aangaat is het misschien
jammer dat Kloosterhuis geen aandacht besteedt aan metaforen en infor-
mele analogieën (ook in juridische argumentatie alomtegenwoordig!), ter-
wijl pragma-dialectiek toch in de eerste plaats van toepassing lijkt op argu-
mentatie in omgangstaal. Of is dit niet alleen van logica, maar ook van die
pragma-dialectiek te veel gevraagd?

Kloosterhuis’ proefschrift komt neer op een pragma-dialectische benade-
ring van analogie taken at face value, uitgaande van de traditionele idee dat
analogie berust op vergelijkingsrelaties, met alle subtiele onderscheidin-
gen van dien. Maar analogie bestaat niet, althans niet in systematisch-
argumentatieve zin, en pragma-dialectiek lijkt de kwaliteit van al dan niet
analogische juridische argumentatie als proces niet echt te kunnen bevor-
deren. Rechtsvinding is al moeilijk genoeg en het is niet goed voorstelbaar
dat rechters en andere juristen werkelijk gebaat zouden zijn bij pragma-dia-
lectische scholing. Ook in de rechtswetenschap en rechtstheorie tekent zich
voor deze pragma-dialectiek nog geen zegetocht af. Ofwel: deze toepassing
heeft de pragma-dialectiek geen winst opgeleverd, net zo min als echt dui-
delijk is geworden waar het bij analogie om draait.
Daarmee is het proefschrift nog geen zinledig boek. Wat overblijft is in ieder
geval veel meer dan een mooie verzameling rechterlijke analogieredenerin-
gen. In de Nederlandse rechtswetenschap en rechtstheorie wordt te vaak
vergeten dat tegenspraak verder brengt. De verdienste van Kloosterhuis’
proefschrift is in ieder geval dat het de lezer diep aan het denken zet. Dat
kan niet over elke rechtswetenschappelijke publicatie, ook niet die in boek-
vorm, worden gezegd. Te veel wordt modieus overgeschreven om vervol-
gens te worden vergeten. Kloosterhuis heeft de moed gehad om een eigen
verhaal te brengen, aan de hand van een werkelijk originele vraagstelling.
Alleen dat al maakt zijn proefschrift een bijzondere bijdrage aan een (af en
toe moeizame) discussie die mede door Kloosterhuis’ werk nog geen einde
heeft gevonden. Ongetwijfeld zal hij er zelf aan blijven bijdragen. – Noch
immer suchen die Juristen ihre Definition von Analogie. Ook hier kan de 
– gezamenlijke – weg het doel zijn.

Hendrik Kaptein (Amsterdam)

F.Ost & M.van de Kerchove,De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique
du droit, Bruxelles: Publications des Facultés universitaires St. Louis 2002, 597 p.

Het grote belang van dit boek komt treffend tot uitdrukking in het vraagte-
ken: wat te denken van die volstrekt triviale stelling dat de hedendaagse
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rechtsorde niet langer via de metafoor van de piramide, maar via die van
het netwerk, het web, het weefsel gedacht moet worden? Het heeft geen zin
te ontkennen dat er ontwikkelingen gaande zijn als de vervlechting van het
nationale met het Europese recht, de mondialisering van allerlei rechtskrin-
gen, het rechtsvormend optreden van nationale en supranationale rechts-
colleges, van NGO’s en particuliere ondernemingen, alsook de opkomst van
de informatiemaatschappij, de voortschrijdende individualisering, de
(gedeeltelijke) desintegratie van nationale staten. Maar alleen diegenen die
het constateren van feiten meteen voor het doorgronden van feiten houden
– een bij uitstek onwetenschappelijke reflex –, vinden in deze ontwikkelin-
gen voldoende grond om de retoriek van de gemiddelde zeepreclame de loef
af te steken en van nieuw of nieuwst te reppen.
Niet zo Ost en Van de Kerchove, die met deze gedegen monografie hun zesde
coproductie afleveren in een in 1981 begonnen reeks. In het eerste deel hou-
den zij zich weliswaar indringend bezig met een van de fenomenen die ons
zonder twijfel beletten de rechtsorde voor te stellen als een commando-
organisatie die exclusief vanuit één punt wordt aangestuurd en gecontro-
leerd. Maar in het tweede deel gaat het om een kritiek van deze verschijnse-
len in de klassieke zin des woords: zij trachten te onderscheiden in hoeverre
men hier van een nieuw paradigma kan spreken (‘het netwerk’), en in hoe-
verre er sprake is van een voortzetting van het reeds bekende paradigma
met andere middelen. Zij doen dat aan de hand van vijf belangrijke vragen:
die naar de definitie van het rechtsbegrip, het vraagstuk van de gelding van
rechtsnormen en rechtssystemen, de inzet van het juridisch redeneren (tus-
sen rechtstoepassing en rechtsvorming, herhaling en vinding), de basis-
structuur van juridische kennis en theorievorming (met name rond inter-
disciplinariteit), en de ethisch-politieke context van het recht (in termen
van een dialectiek tussen het juiste en het goede). Hun conclusie is dat wij
veeleer moeten spreken van een hybride vermenging van modellen dan
van een werkelijke paradigmaverandering van piramide naar web. Zij
onderstrepen ook het normatieve belang van deze conclusie: wie de tegen-
woordige macht van de rechter looft, moet uitkijken dat hij hem niet tot de
nieuwe soeverein maakt; wie het belang van interdisciplinariteit onder-
streept, moet daarmee niet het eigen karakter en de interne samenhang
van juridische kennis diskwalificeren; wie groeiende zelfregulering en par-
ticipatieve democratie in de civil society verwelkomt, kan daarmee nog geen
afscheid nemen van de staat en de representatieve democratie (p. 39).
Waarschijnlijk is deze dialectiek tussen piramide en web een krachtigere
verklaring voor en een bemoedigender diagnose van de hedendaagse ver-
schijnselen dan de retoriek van de paradigmawisseling. Ten eerste is zij
krachtiger omdat ze de metaforen niet verwart met de begrippen en
zodoende ruimte opent om de ene metafoor in termen van de andere te
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begrijpen. Dat is hard nodig, want men hoeft geen groot denker te zijn om in
te zien dat in de metafoor van het netwerk evengoed een hiërarchie kan
worden geformuleerd als in de metafoor van de piramide. Omgekeerd moet
men erkennen dat reeds Hobbes (ook volgens dit boek de peetvader van de
piramidale rechtsorde) erkende dat er een heleboel ‘pluralisme’ in de rechts-
orde mogelijk was, als ze uiteindelijk maar als een eenheid werd gerepre-
senteerd, en dus door één (desnoods weer samengestelde) ‘persoon’ werd
gerepresenteerd. Ook in de orde van de feitelijkheid is een dergelijke relati-
vering van de tegenstelling hard nodig. Want rechtshistorische studies
leren ons dat zelfs in de hoogtijdagen van het absolutisme de soeverein
niets voor elkaar kreeg als hij alleen maar bevelen gaf, en rechtssociologi-
sche studies leren ons dat NGO’s dikwijls alleen maar mogen meedoen met
rechtsvorming als hen eerst door (inter)gouvernementele organisaties de
maat genomen is. Waarmee maar gezegd is dat ook tegenwoordig nog de
gedachte heerst dat er uiteindelijk één de baas moet zijn. Op die manier
blijft er dus continuïteit in de geschiedenis van het denken over recht en
staat, zodat het zinvol blijft de klassieke boeken daarover te blijven lezen als
pertinente reflectie en niet als curieuze hersengymnastiek uit de oude doos.
Ten tweede is zij krachtiger omdat zij verklaart waarom de oude begrips-
structuren toch zo hardnekkig blijven terugkeren onder bepaalde feitelijke
omstandigheden, met name onder politieke druk. Men is bijvoorbeeld anno
2005 veel gemakkelijker dan tien jaar geleden bereid om te erkennen dat
recht als communicatie alleen binnen een gezagvol gesteld kader (en een
dienovereenkomstige rechtsopvatting) kan plaatsgrijpen. Wat overigens
niet wil zeggen dat autoriteit zich kan veroorloven autoritair op te treden. Ik
vind het zoals gezegd ook een bemoedigende diagnose: het volhouden van
de spanning tussen de beide modellen is wellicht een betere waarborg voor
de vrijheid die de rechtsorde beoogt te belichamen dan het inwisselen van
het ene model tegen het andere.

G. van Roermund (Tilburg)

Upendra Baxi, The Future of Human Rights, Oxford: Oxford University Press
2002, 184 + xviii p.

The Future of Human Rights is zo’n boek waarvan de stijl de inhoud flink
parten speelt. De verleiding om reeds na enige minuten lezen het boek van
Upendra Baxi (onder meer hoogleraar aan de Universiteit van Warwick)
geïrriteerd ter zijde te schuiven, is groot. Niet alleen bedient de schrijver zich
van een uiterst bombastisch Engels, hij heeft tevens een onbegrijpelijke
voorliefde voor het meest verschrikkelijke postmodernistische idioom. Het
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