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Lieve student,  

 

Wat leuk dat je onze samenvatting uitprobeert! Drie jaar geleden zijn wij, Willem, Stephanie en Thijs 

begonnen met BOEQ. Een bedrijf opgezet door rechtenstudenten in Utrecht, voor rechtenstudenten in 

Utrecht. We bieden gedurende de gehele periode studiehulp op maat aan. Deze bestaat uit:  

• Wekelijkse Uitleg van de Stof: In deze uitleg bespreken we uitgebreid alle behandelde leerstukken 

en de bijzonderheden van deze leerstukken.  

• Arrestanalyses: Een wekelijks overzicht van alle voorgeschreven rechterlijke uitspraken. Hierin 

bespreken we precies wat je moet weten van een bepaalde uitspraak en wat je zou kunnen markeren 

in je jurisprudentiebundel.  

• Werkgroepantwoorden: Uitgebreide antwoorden op de werkgroepvragen, nadat de werkgroep is 

geweest. Op deze manier mis je nooit een antwoord.  

• Tentamenhulp: Een uitgebreid oefententamen voorzien van uitgewerkte standaardantwoorden. Op 

deze manier kunnen we je precies laten zien wat je tijdens een tentamen zal moeten noemen om 

volledige punten te behalen. 

 

Onze studiehulp is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Al onze studiehulp is digitaal te vinden in 

de Slim Academy app. Ook kun je offline studeren met de app. Daarnaast is onze studiehulp op papier 

beschikbaar. De Wekelijkse Uitleg van de Stof en de Arrestanalyses van alle weken zullen in een boekje 

worden verzonden naar het opgegeven adres. De Werkgroepantwoorden en Tentamenhulp zullen als 

PDF beschikbaar komen op de site van Slim Academy, zodat jij deze zelf kunt downloaden en eventueel 

kunt printen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om contact met 

ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt ons bereiken via 

Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven 

van updates en om vragen te stellen aan ons of medestudenten.  

 

 

De studiehulp is hier te koop  

• Webshop JAAR 1 

• Webshop JAAR 2  

JAAR 1 JAAR 2 

  

https://slimacademy.nl/shop/universiteit-utrecht/rechten/bachelor-1/periode-1/
https://slimacademy.nl/shop/universiteit-utrecht/rechten/bachelor-2/periode-1/
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Week 2: Wat is recht? De casus van de 

grotverkenners 
 

Wat moet je lezen? 

• Grondslagen van het recht: hoofdlijnen, tiende druk, M. De Blois (red.).  

o Hoofdstukken: 1, 2 (herhaling) 

• De zaak van de grotverkenners, vert. J. van Laarhoven. 

• Alternatief: The Case of the Speluncean Explorers, Harvard Law Review 1999, L. L. 

Fuller, p. 1851-1887 (blackboard).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  
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Onderwerp 1: Grotverkenners – feiten van de zaak 

 

In deze week wordt de centrale vraag ‘wat is recht?’ behandeld aan de hand van de casus van 

de grotverkenners. Deze casus wordt uitgewerkt in een Engelse tekst uit Harvard Law Review. 

Deze tekst kan zeker als lastig worden ervaren, daarom helpen we je graag door de tekst heen.  

De casus van een grotverkenners is een fictieve juridische casus waar fictieve rechters zich over 

buigen. Elk van deze rechters vertegenwoordigt een stroming binnen het recht. Elke stroming 

kent een eigen opvatting over wat wel of niet recht is. In onderwerp 2 worden van elke rechter 

de overwegingen uiteengezet. Uit de overwegingen van de rechter kan worden opgemaakt hoe 

een bepaalde stroming met deze casus om zou gaan. Uiteindelijk is het belangrijk dat de student 

de elementen van verschillende stromingen kan terugvinden in de overwegingen van de fictieve 

rechters.  

 

1.1 Besproken stromingen  

De drie perspectieven die in de kennisclip zijn besproken zijn:  

 

1. Rechtspositivisme, recht als regels waarbij geen ruimte is om een 

rechtvaardigheidsgevoel te betrekken in de overweging.  

2. Natuurrecht, recht waarmee met het recht het gevoel voor rechtvaardigheid 

onlosmakelijk verbonden is. Het geschreven recht vloeit voort uit het hogere 

‘natuurrecht’.  

3. Rechtsrealisme, recht in het teken van praktische belangen en maatschappelijke doelen. 

 

1.2 Feiten van de zaak 

De rechters buigen zich allemaal over dezelfde feiten van de casus, deze zijn als volgt:  

 

Er is een groep grotverkenners. Zij komen gezamenlijk vast te zitten in een grot. Er moet iemand 

worden opgegeten om te overleven. Wanneer de grotverkenners op de 20ste dag met een 

communicatiemiddel aan een dokter vragen of ze het nog 10 dagen zonder eten zullen 

volhouden antwoordt de dokter ‘nee’. Als vervolgvraag vragen ze of ze het zullen redden als 

ze één van de grotverkenners opeten, na een lange tijd van stilte antwoordt de dokter 

bevestigend. De grotverkenners opperden om een willekeurig gekozen grotverkenner te doden 

en te consumeren om te overleven. De ongelukkige zal worden gekozen met behulp van 

dobbelstenen. Uiteindelijk krabbelt grotverkenner Whetmore terug. Hij wilde liever nog een 

week wachten dan dobbelen voor iemands leven. Het dobbelen ging echter door en Whetmore 

werd door de dobbelstenen aangewezen als de ongelukkige. Whetmore overleed, de vier 

overige heren overleefden. Uiteindelijk worden de grotverkenners uitgegraven en buigen de 

rechters zich over de vraag of de grotverkenner schuldig zijn aan moord.  

 

Er is hier sprake van een moeilijk geval. Moeilijk aan deze situatie zijn de omstandigheden 

waarin de grotverkenners zich bevinden en het gebrek aan voedsel. Dat het een moeilijk geval 

is, betekent dat de meningen kunnen verschillen over hoe het recht hier toegepast moet worden.  

Een makkelijk geval zou bijvoorbeeld zijn wanneer iemand die een fiets nodig heeft het slot 

van een fiets breekt en hiermee wegfietst. Dit is overduidelijk diefstal. Omdat in deze casus het 
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recht gemakkelijk kan worden toegepast, zullen de meningen over de toepassing van het recht 

niet of nauwelijks uiteenlopen. In de casus van de grotverkenners is dit dus niet het geval.  

 

1.3 Rechtsvraag 

De rechtsvraag die in deze casus moet worden beantwoord, luidt als volgt:  

 

‘Zijn de grotverkenners schuldig aan moord, en moeten zij hiervoor worden veroordeeld’.   

 

Onderwerp 2: Rechters 

 

Sommige rechters, die zich buigen over de zaak, vertegenwoordigen een visie ten aanzien van 

het recht, zoals aangekondigd in de inleiding. We zullen één voor één de overwegingen van de 

verschillende rechters bespreken. Hierbij zullen we steeds de paginanummers noteren, zo kun 

je meelezen. In het Engels en in het Nederlands. In de tekst zelf zullen de paginanummers van 

de Engelse tekst worden opgenomen, deze is immers voor iedereen beschikbaar via Blackboard.  

 

2.1 Judge Truepenny 

Pagina’s 1851 tot en met 1854 | Pagina’s 3 tot en met 8 

 

De eerste rechter die zich over de casus zal buigen is Chief Justice Truepenny. Chief Justice 

wordt vertaald als ‘Opperrechter’. Deze rechter vertegenwoordigt binnen de stof van de week 

geen specifieke rechtsstroming. De overwegingen van deze rechter wijken wel duidelijk af van 

de andere vier rechters.  

 

Truepenny vat ten eerste de feiten van de casus samen. Zie de bovenstaande weergave van deze 

feiten. Op p. 1853 (p. 6) hervat Truepenny zijn overwegingen ten aanzien van de casus.  

 

Ten eerste wordt aangestipt dat zowel de jury en de ‘trial judge’ aan  de Chief Executive 

(vertaald als: ‘Hoogste Gezagdrager’) hebben verzocht om stafvermindering, nadat eerdere 

rechters hebben geconcludeerd dat de grotverkenners wel schuldig waren aan moord. Volgens 

Truepenny hebben de eerdere rechters hier goed aan gedaan en was dit de enige route die te 

volgen was binnen het geldende recht. In het wetsartikel van moord is namelijk geen ruimte 

gelaten voor uitzonderingen die van toepassing zijn op deze zaak. Het is daarom noodzakelijk 

om dit verzoek te doen.  

 

De enige mogelijkheid is om na het schuldig bevinden van de grotverkenners aan de Chief 

Executive te verzoeken om de grotverkenners hun straf te verminderen of kwijt te schelden. 

Truepenny acht het hoogst onwaarschijnlijk dat deze dit verzoek niet zal inwilligen.  Op deze 

manier kan er een rechtvaardige uitspraak worden gedaan, zonder het recht te schenden.  

 

‘If this is done, then justice will be accomplished without impairing either the letter or spirit of 

our statues and without offering any encouragement for the disregard of law’.  
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Vertaald als: ‘Als dat gebeurt, dan zal recht gedaan worden zonder de letter of de geest van 

onze wetten aan te tasten en zonder minachting voor de wet aan te moedigen.’ (p. 8).  

 

Truepenny wil als rechter in principe de wet volgen, maar wil de uitkomst die de wet oplevert 

in deze zaak wel laten corrigeren door het bestuur.  

 

2.2 Judge Foster 

p. 1854 tot en met 1859 | p. 9 tot en met 17 

 

2.2.1 Natuurrecht 

In de overwegingen van Judge Foster vinden we opvattingen van de stroming van het 

natuurrecht terug. Binnen deze stroming gelden de volgende opvattingen:  

- Het geschreven recht is een uitwerking van ongeschreven hoger recht, het natuurrecht. 

Dit brengt met zich dat geschreven recht dat in strijd is met dit hogere recht moet buigen 

voor dit hogere recht.  

- De rechter heeft de mogelijkheid om zijn eigen rechtvaardigheidsgevoel te gebruiken. 

Dat Judge Foster zich keert tegen het geschreven recht wordt meteen duidelijk wanneer hij 

vaststelt dat het landelijke recht eigenlijk voor het gerecht verschijnt. De oplossing, die wordt 

geformuleerd door Judge Truepenny, vindt hij belachelijk. Foster gelooft niet dat het recht 

dwingt om de grotverkenners als moordenaars aan te merken. Foster wil dit onderbouwen aan 

de hand van twee afzonderlijke argumenten.  

 

2.2.2 Eerste argument 

Het eerste argument is dat het geschreven recht niet kan worden toegepast in een situatie als 

deze. Dit argument valt uiteen in een geografisch en een moreel argument. In een situatie zoals 

deze is volgens Foster  het (ongeschreven) natuurrecht van toepassing. Het recht is opgesteld 

voor het samenleven van individuen in een samenleving. Wanneer in een uitzonderlijke situatie 

dit samenleven onmogelijk wordt, vervalt deze voorwaarde voor het bestaan van het recht. Als 

deze voorwaarde wegvalt, valt het geschreven recht weg.  

 

Binnen de grenzen van de grot, waar de verkenners zich in bevonden, gold het recht niet. Net 

zoals dat het recht niet geldt buiten de grenzen van het land waar men zich in bevindt. Het recht 

is hier niet alleen ongeldig om geografische redenen, maar ook op grond van morele 

overwegingen. Op het moment dat Whetmore van het leven werd beroofd, bevonden de mannen 

zich in een state of nature (natuurtoestand) en niet in een state of civil society (staat van 

beschaving). Dit laatste brengt mee dat het recht niet van toepassing is op deze overlevende 

grotverkenners.  

 

Subtiel wordt in de argumentatie van Foster ook gesproken over een sociaal contract als 

bestaansreden voor het recht en de overheid. De macht die een overheid heeft kan alleen worden 

verklaard doordat redelijk denkende mensen akkoord zijn gegaan dat deze macht nodig is om 

orde te scheppen. Als er geen hogere bron bestaat voor ons wettelijk systeem, welke hogere 

orde hebben de grotverkenners dan aangesproken om vanuit te handelen? De laatste zin is een 
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lastige, het is bedoeld als een retorische vraag om aan te tonen dat het recht bestaat vanuit het 

hogere recht, zie p. 1856.  

 

Men leeft onder de opvatting dat het menselijke leven van de hoogste waarde is, in dagelijkse 

omstandigheden. Deze opvatting is echter fictie en de casus is hier het bewijs van. Bij het 

uitgraven van de grotverkenners zijn al tien mensen gestorven. De mannen die begonnen met 

uitgraven wisten echter dat dit gevaarlijk was en toch is deze reddingsmissie doorgezet.  

 

Het eerste argument wordt afgesloten halverwege p. 1857  (p. 14). Hierna begint meteen het 

tweede argument voor vrijspraak van de mannen.  

 

2.2.3 Tweede argument 

Voor het tweede argument neemt Foster hypothetisch aan dat het geldende recht wel van 

toepassing was in de situatie van de grotverkenners. Foster gebruikt hiervoor een retorisch 

trucje: ‘Ervan uitgaande dat de wet door vijfhonderd ‘voet’ steen heen kan penetreren om zijn 

regels op te leggen aan de verhongerende mannende in hun ondergrondse gevangenis.’ Foster 

zegt dit op deze manier om aan te duiden dat hij het hier mee oneens is, maar dat hij dit aanneemt 

puur om zijn tweede argument op te bouwen.  

 

Dat de mannen het recht hebben geschonden is vrij duidelijk. Men kan echter de letter van de 

wet schenden zonder het recht te schenden. In principe wordt hier een beroep gedaan op het 

ontbreken van wederrechtelijkheid. Iets is wel in strijd met de wet, maar in bepaalde situaties 

kan dit niet worden aangenomen. Denk bijvoorbeeld aan een taxichauffeur die te hard rijdt 

terwijl de bijrijder hem bedreigt met een pistool. Hij overtreedt hier de wet ten aanzien van de 

snelheidsbeperkingen, maar zal hier niet voor gestraft worden door de uitzonderlijke situatie. 

De wederrechtelijkheid ontbreekt namelijk in deze situatie. 

 

De wet is nooit letterlijk toegepast. Het is al lang geaccepteerd dat het doden van iemand ten 

behoeve van zelfverdediging geaccepteerd is, ook al zwijgt de bewoording van de wet over 

deze uitzondering. De zelfverdedigingsuitzondering is niet overeen te stemmen met de 

letterlijke woorden van de wet, maar wel met het doel van het wetsartikel.  

 

Zelfverdediging moet ook worden toegepast in deze casus met als gevolg dat het wettelijke 

artikel waarin doding verboden is niet kan worden toegepast.  

 

Conclusie: De mannen moeten worden vrijgesproken.  

 

2.3 Judge Tatting 

p. 1859 tot en met 1863 | p. 19 tot en met 26 

 

De overwegingen van Judge Tatting behoren niet tot één van de stromingen van deze week. Net 

als Judge Truepenny heeft Judge Tatting wel weer een unieke kijk op de zaak.  
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Normaliter kan Tatting het emotionele van het intellectuele scheiden. Bij deze zaak heeft 

Tatting daar naar eigen zeggen meer moeite mee. Tatting vervolgt met het uiten van kritiek op 

het natuurrecht van Foster. Tatting acht het niet duidelijk waarom het recht niet gold in deze 

situatie. Omdat de mannen honger hadden? Omdat het gesteente zo dik was? Daarnaast vindt 

Tatting het onduidelijk op welk moment het geldende recht vervangen werd door het 

natuurrecht. Er zitten veel fouten in de redenering van Foster volgens Tatting.  

- Zou een van de mannen, die 21 zou worden gedurende zijn tijd in de grot, in de ogen 

van het recht niet volwassen zijn geworden? Volgens Foster geldt namelijk het 

geschreven recht niet in de grot.  

 

2.3.1 Verwerping eerste argument 

Tatting stelt kritisch dat onder het natuurrecht van Foster is toegestaan dat een man een 

overeenkomst kan sluiten die resulteert in zijn eigen dood. Wat als één van de contractpartijen 

zich terug wil trekken? Dan kan hij dat blijkbaar met zijn dood bekopen. Dat laatste zegt Tatting 

verwijzend naar het gegeven dat Whetmore zich nog wilde terugtrekken voordat de 

grotverkenners gingen dobbelen. Volgens het recht van Foster hebben de overige mannen 

Whetmore met kracht op zijn verbintenissen uit dit contract gewezen. Dat is het type 

natuurrecht dat Foster voorstelt volgens Tatting. Om al deze redenen verwerpt Tatting het eerste 

argument van Foster.  

 

2.3.2 Verwerping tweede argument 

Het tweede argument is volgens Tatting samen te vatten dat een wet niet zo kan worden 

toegepast dat de toepassing hiervan in strijd komt met het doel van de wet. Tatting verwerpt dit 

als volgt: het hoofddoel van het strafrecht is om af te schrikken, het toepassen van de wet in 

deze situatie resulteert in een strijd met dit doel. Het Wetboek van Strafrecht werkt namelijk 

niet afschrikkend op mensen die zich in een leven-of-dood situatie bevinden. 

 

Een wet moet wel worden toegepast in het licht van z’n doel. Eén van de doelen van het 

Wetboek van Strafrecht is afschrikking, maar er zijn meer doelen dan alleen afschrikking. Een 

ander doel is namelijk vergelding en weer een ander doel is het terugbrengen van de schuldige 

in de samenleving. Daarnaast kan ook het zelfverdedigingsargument alternatief worden 

geïnterpreteerd. Bij zelfverdediging ontbreekt de wil van de verdachte in de zin van een “wilfull 

act”. Deze mannen in de grot hebben niet alleen “wilfully” gehandeld, maar hier ook lang over 

nagedacht.  

 

Om terug te komen op de afschrikkende werking is Tatting van mening dat de uitspraak wel 

degelijk een afschrikkende werking kan hebben, mochten de rechters besluiten om de mannen 

schuldig te bevinden voor moord. Als de mannen hadden geweten dat ze door hun daden als 

‘moordenaars’ zouden worden aangemerkt, dan hadden ze waarschijnlijk nog een paar dagen 

gewacht voordat ze Whetmore hadden gedood om te overleven. Tatting stelt wel dat het 

afschrikkende element in deze zaak minder sterk is. Het is immers een zeer onwaarschijnlijke 

situatie.  
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Tatting illustreert daarna allerlei alternatieve scenario’s waarin de mannen om andere redenen 

hadden besloten om Whetmore te doden. Op deze manier probeert Tatting aan te tonen dat ook 

de vraag naar de reikwijdte van een eventuele uitzondering op moord niet wordt beantwoord in 

de argumentatie van Foster.  

 

Tatting eindigt door te zeggen dat hij extreem veel moeite heeft gehad met deze zaak. Hij is 

enerzijds geneigd om de overwegingen van Foster te accepteren. Hij wordt hierbij anderzijds 

tegengehouden omdat de argumenten intellectueel niet steekhoudend zijn. Aan de andere kant, 

als deze mannen veroordeeld worden voor moord, waar zijn de overledenen behorend tot de 

reddingsbrigade dan voor gestorven? Het is eigenlijk spijtig dat de openbare aanklager 

(Openbaar Ministerie) überhaupt heeft besloten te vervolgen. Het was beter geweest om deze 

mannen niet te vervolgen. Omdat Tatting niet tot een fatsoenlijke conclusie kan komen, doet 

hij iets ongehoords en trekt zich terug van de uitspraak.  

 

Conclusie: Tatting doet geen uitspraak.  

 

2.4 Judge Keen 

p. 1863 tot en met 1868 | p. 27 tot en met 34 

 

2.4.1 Rechtspositivisme  

In de overwegingen van Judge Keen zijn heel duidelijk de opvattingen van het 

rechtspositivisme terug te vinden. De opvattingen die kenmerkend zijn voor het 

rechtspositivisme zijn:  

- Recht en moraal moeten bij de toepassing van het recht van elkaar gescheiden worden. 

Er is geen ruimte voor het aanspreken van het persoonlijke rechtvaardigheidsgevoel bij 

het toepassen van het recht.  

- Binnen het rechtspositivisme wordt veel gewicht toegekend aan objectiviteit. Door zich 

strikt aan de letter van de wet te houden lopen het rechtsoordeel en de persoonlijke 

mening van de rechter niet door elkaar heen. 

- Er bestaat een duidelijke scheiding bij het rechtsoordeel tussen de rechterlijke macht en 

het politieke beleid. De rechter zou geen instructies moeten krijgen vanuit de politiek, 

met uitzondering van de wetteksten uiteraard.  

 

2.4.2 Overwegingen 

Judge Keen begint zijn stuk meteen door aan te stippen dat de vraag of genade zou moeten 

worden verleend één is voor de Chief Executive en niet voor de rechters. Hieruit blijkt dat Judge 

Keen zich graag aan de procedurele regels houdt en hier veel waarde aan hecht. Instructies 

vanuit de rechterlijke macht naar het bestuur zijn volgens hem niet toelaatbaar. Met deze 

opmerkingen richt hij zich in het specifiek op Judge Truepenny, die hier eerder wel op 

aanstuurde.  

 

Judge Keen deelt zijn eigen mening door te zeggen dat hij de grotverkenners volledige genade 

zou toekennen als hij Chief Executive zou zijn. Deze heren hebben immers al genoeg geleden 

(p. 1863-1864). Judge Keen stipt desondanks expliciet aan dat de beslissing volledig zal 
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berusten op het geschreven recht (‘which must be controlled entirely by the law of this 

Commonwealth’). Hij zou dus begrip hebben voor een kwijtschelding van de straf als hij in de 

schoenen van het bestuur zou staan. In zijn taak als rechter zal hij echter het recht naar letter 

van de wet volgen. 

 

Dit geeft blijk van een duidelijk rechtspositivistische overweging. De rechter geeft namelijk 

expliciet aan dat de rechter zich enkel op het geschreven recht kan beroepen en dat de rechter 

zich niet kan mengen met de uitvoerende macht.  

 

De tweede vraag, als opvolging van de eerste vraag naar genade (‘clemency’) – of wat de 

mannen gedaan goed of slecht te noemen is – wuift Judge Keen weg. Hierover hoeft hij in zijn 

rol als rechter geen uitspraak te doen. Die vraag is niet relevant voor een rechter, die gezworen 

heeft om het recht van het land toe te passen. De enige vraag die volgens Keen gesteld moet 

worden is of de verdachten willens en wetens Whetmore van het leven hebben beroofd in de 

zin van het Amerikaanse Strafrechtelijke wetboek.  

 

Volgens Keen wordt deze zaak als ‘lastig’ gezien omdat men niet in staat is om het morele 

aspect van het wettelijke aspect te scheiden. Volgens hem vinden de andere rechters het gewoon 

‘niet leuk’ dat het recht eist om deze grotverkenners te veroordelen.  

 

Keen erkent dat een harde beslissing nooit een populaire beslissing zal zijn. Met name in de 

ogen van mensen die enkel kijken naar de korte-termijn gevolgen van de beslissing en niet de 

lange termijn gevolgen van het niet toepassen van het geschreven recht (‘power of 

dispensation’, p. 1867) in een specifieke casus. Volgens Keen zou het niet toepassen van het 

recht meer schade aanrichten dan een kille uitspraak in deze specifieke casus. Een harde 

uitspraak zal mensen wijzen op hun verplichtingen jegens het geschreven recht, dat gemaakt is 

om deze mensen te beschermen.  

 

Conclusie: Grotverkenners zijn schuldig aan moord en moeten worden veroordeeld.  

 

2.5 Judge Handy 

p. 1868 tot en met 1874 | p. 35 tot en met 44 

 

2.5.1. Rechtsrealisme 

In de overwegingen van de Judge Handy zijn de opvattingen van het rechtsrealisme terug te 

vinden. Tot de theorie van het rechtsrealisme behoort:  

- Een visie op het recht als sociale praktijk. Het recht functioneert in dienst van de 

maatschappij en de opvattingen van de maatschappij over het recht zijn essentieel.  

- De mogelijkheid van een wisselwerking tussen de politiek en het recht.  

 

Judge Handy begint zijn stuk door aan te geven dat de andere rechters erin geslaagd zijn om 

een verduisterend gordijn van legalismen op te werpen bij de behandeling van de zaak.  
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- Judge Handy noemt zichzelf een ‘officer of the government’. Hierin komt terug dat het 

rechtsrealisme de mogelijkheid van een verbinding tussen rechtspraak en politiek voor 

accepteert.  

De vraag wat er moet gebeuren met de overlevende grotverkenners is volgens Handy een 

praktische vraag Deze moet niet worden beantwoord met abstracte theorieën, maar met 

menselijke realiteiten (p. 1868-1869). Voordat Handy op de vraag in wil gaan komen er 

algemene opmerkingen. Deze kunnen als volgt worden samengevat:  

- Het hebben van een overheid is mensenwerk, mensen worden geleid door mensen en 

niet door woorden op papier.  

o In dit stukje tekst gaat een kritiek richting het rechtspositivisme schuil. Volgens 

het rechtspositivisme moet boven alles waarde worden toegekend aan de letter 

van de wet. 

- Goed besturen (van een land) vereist dat de bestuurders de gevoelens en de opvattingen 

van het volk begrijpen.  

- Het behandelen van een zaak resulteert helaas in het creëren van abstracties door 

rechters en advocaten. Volgens Handy kunnen deze abstracties het best worden gebruikt 

als instrumenten. Als hoofdnorm moet de ‘goede bestuurder’ worden genomen, deze 

bestuurder selecteert procedures en beginselen die aansluiten op een casus. Deze selectie 

vindt plaats met het meest geschikte resultaat als einddoel.  

o Volgens Handy is het voordeel hiervan dat er efficiënt en flexibel gewerkt kan 

worden.  

 

2.5.2 Belangrijk citaat 

Een zinsnede, waarin vanuit het rechtsrealisme duidelijk kritiek wordt geuit op het natuurrecht 

en het rechtspositivisme, is de volgende (p. 1869-1870 | p. 37 ):  

 

“Once drive a sufficient wedge between the mass of people and those who direct their legal, 

political, and economic life, and our society is ruined. Then neither Foster’s law of nature nor 

Keen’s fidelity to written law will avail us anything.” 

 

Drijf eenmaal een voldoende grote wig tussen de massa van het volk en zij die richting geven 

aan het juridische, politieke en economische leven van die massa, en onze samenleving is 

geruïneerd. Dan zullen noch Fosters natuurrecht, noch Keens trouw aan het geschreven recht 

ons enig niet kunnen bieden.  

 

Het citaat komt erop neer dat zonder overeenstemming (of harmonie) tussen overheid en volk 

alles in elkaar stort. Wanneer dat gebeurt, biedt noch het natuurrecht noch het rechtspositivisme 

een uitweg.  

 

2.5.3 De beslissing 

Op p. 1870 komt Handy eindelijk aan zijn beslissing toe. Een belangrijk onderdeel van de 

argumentatie van Handy is dat in de publieke opinie negentig procent van het volk van mening 

is dat de grotverkenners vrijgesproken zouden moeten worden. Dit had echter ook al voorspeld 

kunnen worden met het gebruik van gezond verstand.  
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Met dit in het achterhoofd is het volgens Handy duidelijk wat er moet gebeuren, met name om 

een gezonde verstandhouding tussen overheid en maatschappij te behouden. Handy 

onderschrijft dat de andere rechters de keuze om de publieke opinie te betrekken bij de 

beslissing zullen afkeuren. Als men de situatie bekijkt, zijn er eigenlijk maar drie manieren 

waarop een man vrijgesproken kan worden. In de manieren zit een bepaalde volgorde in de zin 

dat er eerst gekozen kan worden door de aanklager om de zaak niet bij de rechter te krijgen. De 

rechter kan er dan voor kiezen om iemand vrij te spreken. Als de rechter de verdachte 

veroordeeld, kan de Chief Executive er voor kiezen om de straf kwijt te schelden.  

1) Door een keuze van de openbare aanklager om niet te vervolgen.  

2) Door een vrijspraak van een rechter.  

3) Door een vrijspraak of strafvermindering vanuit het bestuur.  

 

Handy stelt hardop de vraag of men kan beweren dat deze beslissingen worden genomen binnen 

een systeem dat menselijke fouten uitsluit. Dit wordt gesteld als retorische vraag, het antwoord 

is volgens Handy nee. Tatting stelde nog voor dat de aanklager de zaak helemaal niet voor had 

mogen dragen. Handy haalt dit aan en haalt uit naar de ‘zwakte’ van Truepenny en Tatting.   

 

‘(…), though like Tatting, he wants no personal part in it.’ 

Handy richt zich dan wederom op de gehouden enquête en licht toe waarom men eigenlijk niet 

eens waarde kan hechten aan de overige tien procent die zou willen dat grotverkenners wel 

veroordeeld worden. Volgens Handy bestaat deze groep uit mensen die denken dat 

“Speluncean*” “cannibal” betekent. Handy weet echter zeker dat zelfs binnen deze tien procent 

(net als de overige negentig) niemand het logisch had gevonden om eerst de grotverkenners te 

veroordelen om ze dan ‘aan de strop’ vrijgesproken te laten worden door het bestuur.  

- Deze volgorde was geopperd door Truepenny die aan de Chief Executive genade had 

verzocht. Genade is enkel nodig indien de grotverkenners daadwerkelijk worden 

veroordeeld.  

 

*= Dit woord wordt eigenlijk niet of nauwelijks gebruikt in de Engelse taal, men kan zich 

afvragen of dit überhaupt een woord is. Het woord spelunk betekent ‘grot/grotonderzoek’, 

speluncian lijkt een fictieve vervoeging van dit woord. De kern binnen het verhaal is dat (minder 

intelligente) mensen denken dat het gaat om kannibalistische verkenners, terwijl het gaat om 

grotverkenners.  

 

De derde van de eerdere genoemde opties acht Handy onwaarschijnlijk. Volgens hem is de 

(fictieve) Chief Executive een oude man van principes. Handy beweert zelfs te weten dat de 

Chief Executive de straf niet zal kwijten indien deze wordt opgelegd. Met name wordt dit 

aangekaart als kritiek op Judge Truepenny. Deze rechter kwam namelijk tot de conclusie dat de 

Chief Executive verplicht was om na de veroordeling van de grotverkenners de straffen kwijt 

te schelden. Handy wil Truepenny er op wijzen dat dit niet zal gebeuren.  

 

Handy spreekt zijn ergernis uit naar de onkunde van de andere rechters en alle andere 

betrokkenen om hun gezond verstand te gebruiken (p. 1873 | p. 42).  
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Conclusie: De grotverkenners zijn onschuldig en zullen moeten worden vrijgesproken.  

 

Onderwerp 3: Overzicht 

Rechter Pagina’s Stroming Conclusie 

Truepenny p. 1851-1854 

 

- Schuldig, maar 

kwijtschelden van 

straf.  

Foster p. 1854-1859 Natuurrecht Niet schuldig, 

vrijspraak door 

rechter. 

Tatting p. 1859-1863 - Geen uitspraak 

Keen p. 1863-1868 Rechtspositivisme Schuldig 

Handy p. 1868-1874 Rechtsrealisme Niet schuldig, 

vrijspraak door 

rechter. 

 


