
Gaat u rustig slapen 

“Het is een dermate kolderieke manoeuvre, dat ik het welhaast uit balorigheid en in arren moede 

zou willen kenschetsen als tenhemelschreiende quatsch,” zo jeremieerde een geëmotioneerde      

civilist, Karel van Hoop, uitentreuren, toen hij vernam dat de voorlezer van deze tekst wederom 

behoort tot de beoefenaars van het publiekrecht, oftewel, mijn excuses voor dit cynisme, maar de 

schrijver heeft dit zo genoteerd, de hoogopgeleiden met een heel aardig intelligentiequotiënt.  

Verscheidene malen heeft Karel, zonder er zich met een jantje-van-leiden van af te willen maken, 

deelgenomen aan dit dictee. Door de onderwerpkeuze leek het regelmatig een                                    

ver-van-mijn-bedshow met een bediscussieerbaar niveau. Eenmaal was het burgerlijkrechtelijk 

georiënteerd om vervolgens immer staats- en strafrechtbeoefenaars tevreden te stellen. De 

vermeende hegemonie van het publiekrecht was bijwijlen scandaleus.  

Onze ontevreden figuur is niet echt te kenschetsen als een van-negen-tot-vijftype die                          
ad-hocoplossingen dociel zou afwachten. Hij is niet naïef en heeft geen fiducie in een goede afloop. 
De barricaden dienden beklommen te worden, teneinde te bewerkstelligen dat de alomvattende 
suprematie van het burgerlijk recht onweerlegbaar tentoongespreid kon worden. De era van pais en 
vree behoort ontegenzeglijk tot het verleden. 
 
Razend en tierend vervolgde hij, al zwaaiend met een verfomfaaid A4’tje, zijn gênante betoog. “U 

ignoreert mijn au sérieux te nemen bezwaren.” Om te voorkomen dat hij hautain over zou komen en 

om niet te vervallen in een welles-nietesspel heeft de gedweeë auteur à la minute besloten de 

vermaledijde klager niet te laten creperen, maar zijn lobbyactiviteiten te honoreren. 

Weifelend heeft hij bedacht dat het erfrecht, geen clichématig onderwerp, wellicht eens nadere 

aandacht behoeft. De testeerbevoegdheid, het codicil, een quasilegaat, een testamentaire last, de 

berekening van de legitimaire aanspraak, de niet-opeisbaarheidsclausule en inferieure makingen aan 

een legitimaris zijn dan potentiële issues. Alles afwegend heeft hij deze, tot Karels deceptie, terzijde 

geschoven.  

Niet gerustgesteld over deze minimale civielrechtelijke bijdrage heeft de reclamant geen confidentie 

in de uitslag die over enige tijd, na ampel juryoverleg, bekendgemaakt zal gaan worden. Een 

minister-president heeft, voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, het ietwat verontruste 

Nederlandse volk in een veelbeluisterde radio-uitzending hooghartig medegedeeld dat het rustig zou 

kunnen gaan slapen. Ten slotte is dit, ook voor Van Hoop, ontegenzeggelijk een schrander advies. 


