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Inloop vanaf 10.30 uur  

 

11.00-11.15 Inleiding Hans Lindahl  

11.15-12.00 Corjo Jansen, Het 100-jarige bestaan van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts 

12.00-12.45 Mark Van Hoecke, De Vlaamse inbreng in de VWR 

12.45-13.45 lunch  

13.45-14.15 ALV 

14.15-15.00 Wouter Veraart, In het spoor van Radbruch. De Nederlandse rechtsfilosofie en de erfenis 

van de oorlog (1945-1960) 

15.00-15.45 Bastiaan Rijpkema, Parlement en anti-parlementarisme 

15.45-16.15 thee 

16.15-17.00 Pauline Westerman, Naar een kritische en relevante rechtstheorie 

17.00-17.05 Afsluiting Elaine Mak 

17.05-18.00 borrel  

  



 

  



Abstracts 

 

Corjo Jansen, Het 100-jarige bestaan van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts  

De Vereniging voor de Wijsbegeerte des Rechts (VWR) is opgericht in 1918, een maatschappelijk en 
politiek onrustige periode in Europa. Deze woelige tijden nodigden uit tot het stellen van 
beginselvragen en reflectie. Deze beginselvragen en deze reflectie moesten ook relevant zijn voor de 
praktijk van het recht. De VWR heeft in de afgelopen eeuw vanuit deze doelstelling een ontwikkeling 
doorgemaakt: van hoofdzakelijk een oriëntatie op de Duitse rechtsfilosofie naar een veel bredere 
internationale oriëntatie, het loslaten en het weer aanhalen van de band met de rechtspraktijk, het 
meer of minder gericht zijn op de nationale rechtsfilosofie en de daarbij horende taal van publiceren 
etc. Daarmee vormt de geschiedenis van de VWR in hoofdlijnen een spiegel van de ontwikkelingen 
binnen de rechtsfilosofie zelf. 

 

Mark Van Hoecke, De Vlaamse inbreng in de VWR 

De spreker schetst de trage opgang van professionele rechtsfilosofie en rechtstheorie in Vlaanderen 
en de, daaraan verbonden, zeer beperkte Vlaamse aanwezigheid in de VWR tot rond 1970. Na een 
sterke participatie in de jaren 1980 en 1990, kan men een relatieve achteruitgang zien na de 
eeuwwisseling. Er worden verklaringen gezocht voor die ontwikkelingen. 

 

Wouter Veraart, In het spoor van Radbruch. De Nederlandse rechtsfilosofie en de erfenis van de 
oorlog (1945-1960) 

Hoe was het met de Nederlandse rechtsfilosofie gesteld in de eerste vijftien jaar na de bevrijding? 
De Duitse bezetting liet ook de VWR niet onberoerd. Na de bevrijding ligt binnen de VWR 
rechtsfilosofisch jarenlang het accent op de verhouding tussen recht en moraal in het licht van het 
recente verleden. Dat thema wordt binnen de nog sterk verzuilde VWR op verschillende wijzen 
aangesneden. De innige relatie tussen rechtsfilosofie en rechtspraktijk springt daarbij in het oog. 
Prominente VWR-leden als Langemeijer en Kisch zijn ook als praktijkjuristen actief. Heeft hun 
pragmatisme de discussies gedomineerd? In het algemeen wekken de naoorlogse jaren de indruk 
dat de Nederlandse rechtsfilosofie zich sterk plooide naar de noden van de rechtspraktijk, en moeite 
had om die praktijk, vanuit een zekere afstand, onafhankelijk van een kritisch-normatief kader te 
voorzien 

 

Bastiaan Rijpkema, Parlement en anti-parlementarisme 

Een politiek/rechtsfilosofische bespreking van het instituut ‘parlement’ in een democratie en de zich 
daar tegen verzettende anti-parlementaire stromingen. Vertrekpunt is de vergelijking tussen een 
(nogal kritisch ontvangen) VWR-preadvies van Van der Pot uit 1925 over ‘Parlementarisme’ en een 
rede die in 1928 werd gehouden door een Leuvense hoogleraar over het ‘Anti-parlementarisme’. 
Doel is eerst de zelfstandige waarde van het parlement in een democratie in beeld te brengen (‘wat 
staat er op het spel?’), daarna na te gaan in hoeverre er zinvolle parallellen te trekken zijn tussen het 
anti-parlementarisme uit de jaren twintig/dertig en de huidige parlementskritiek, om uiteindelijk te 
komen tot (een aanzet voor) een verdediging van het instituut parlement. 



 

Pauline Westerman, Naar een kritische en relevante rechtstheorie 

Pauline Westerman geeft een korte en persoonlijke reflectie op de vraag in hoeverre de 
rechtsfilosofie zich moet oriënteren op de behoeften van juridische collegae. Is het wel goed om ons 
aanbod af te stemmen op de vraag? Of moeten we meer doen? En zo dit laatste: waar bestaat dit 
‘meer’ uit? Ze betoogt dat conceptuele verheldering noodzakelijk blijft maar uiteindelijk steriel 
wordt zonder een empirische oriëntatie.  

 

 

 

 


