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Een Platoonse afterparty 
Thomas Mertens*

Na het voorspel en de hoofdgerechten nu eindelijk de afterparty: is 
er een rode draad te ontdekken in de negen bijdragen over recht en 
seksualiteit die dit jaar in Ars Aequi verschenen, of was er eerder 
sprake van een staalkaart? Wie kan ons bij het beantwoorden van deze 
vraag beter behulpzaam zijn dan Plato? ‘Zijn’ Socrates gaat er immers 
prat op nergens verstand van te hebben behalve van ‘eros’.

Dit jaar is het op 
de kop af 2400 jaar 
geleden dat het 
gesprek over eros, 
waaraan Plato 
later zijn beroemde 
Symposium wijdde, 
plaatsvond.1 Het 
kan dus moeilijk 

aangeschreven. Nodig voor de voortplanting, 
maar wat eros betreft werd de herenliefde, 
en dan in het bijzonder die tussen een wat 
oudere en een wat jongere heer, als ideaal 
beschouwd.

Nadat de redactie van Ars 
Aequi de Rode Draad van 
dit jaar – gewijd aan recht 
en seksualiteit – opende met 
‘een Platonisch voorspel’, 
moet ik wel afsluiten met 
een Platoonse afterparty

In 416 v.C. vond ten huize van Agathon, die de 
dag tevoren de eerste prijs had gewonnen in 
een wedstrijd voor de beste tragedie, inder
daad een afterparty plaats. Direct aanslui
tend aan de prijsuitreiking had men die 
overwinning uitvoerig gevierd met slempen 
en brassen. Die avond was zo wild verlopen 
dat iedereen de dag daarna nog ‘brak’ was en 
geen zin had om wederom een drankgelag aan 
te richten. In plaats van huiswaarts te keren 
koos men voor een ‘rustiger’ gezelschapsspel, 
namelijk het beurtelings houden van een lof
rede op ‘eros’. En het is op deze tweede avond 
dat Socrates zich bij het gezelschap voegt. 

anders: nadat de redactie van Ars Aequi de 
Rode Draad van dit jaar – gewijd aan recht 
en seksualiteit – opende met ‘een Platonisch 
voorspel’, moet ik wel afsluiten met een 
Platoonse afterparty. Ik kies daarbij bewust 
voor ‘Platoons’ en niet voor ‘Platonisch’, omdat 
‘Platonisch’ zoals in ‘Platonische liefde’ de 
connotatie heeft van een bloedeloze, steriele 
aangelegenheid te zijn, terwijl in het meest 
‘Platoonse’ gedeelte van het Symposium 
de loftrompet wordt gestoken over ‘Eros’ 
als een actief streven naar schoonheid en 
onsterfelijkheid. Opmerkelijk hierbij is dat 
Plato niet enkel via Socrates, zijn normale 
spokesperson, tot ons spreekt, maar ook via 
een vrouw, te weten Diotima van Mantinea, 
wier historische bestaan overigens helemaal 
niet vaststaat. Opmerkelijk omdat de overige 
bijdragen aan dit Atheense symposium door 
mannen worden uitgesproken. In die dagen 
hadden vrouwen nauwelijks een stem en 
ook in erotische zin stonden zij niet hoog 

* Prof.dr. T.J.M. Mertens is 
als hoogleraar rechts
filosofie verbonden aan de 
Radboud Universiteit.

1 Zie bijv. de recente uitgave: 
Platoonse liefde. Het Sym-
posium en de Phaedrus 
van Plato (vertaald en 
toegelicht door Charles 
Hupperts), Budel: Damon 
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Plato’s tekst op de stan
daard manier die ook bij 
Hupperts terug te vinden 
is.
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De rode draad van deze afterparty werd dus 
gevormd door ‘eros’ en, zoals het bij een goed 
symposium betaamt, brengen de sprekers 
verschillende aspecten van dat fenomeen naar 
voren. Zo ook belicht de Rode Draad van Ars 
Aequi verschillende aspecten van recht en 
seksualiteit. Laat ik proberen die twee rode 
draden met elkaar te verknopen. Dat is min
der onaannemelijk dan wellicht op het eerste 
gezicht lijkt. Immers, het juridische aspect 
blijft bij Plato bepaald niet onder belicht en 
‘zijn’ Socrates beschouwt zich als een specia
list op het terrein van eros (177e1). Toch 
stuit het leggen van een dergelijk verband op 
problemen, zowel aan de zijde van Plato als 
aan die van Ars Aequi. Wat Plato betreft: in 
mijn studietijd was het nog usance om binnen 
het Symposium een onderscheid te maken 
tussen het nietfilosofische en het filosofische 
gedeelte. Van de zeven gepresenteerde rede
voeringen zou alleen die van Socrates, die 
daarin vooral weergeeft wat Diotima hem 
vertelde, filosofisch relevant zijn. De andere 
redevoeringen zouden slechts de opmaat of 
de omlijsting van de eigenlijke Platoonse eros 
vormen. Tegenwoordig acht men een derge
lijke prioritering niet meer zo waarschijnlijk; 
veel meer zou ‘eros’ een heel divers fenomeen 
zijn waarover vanuit verschillende gezichts
punten het nodige gezegd kan worden.2 

Onze rode draad is een 
soort staalkaart van de 
manieren waarop het recht 
omgaat, of niet omgaat, met 
problemen en uitdagingen 
die te maken hebben met de 
mens als ‘erotisch wezen’

Heterogeniteit is ook niet vreemd aan de 
bijdragen aan ‘onze’ rode draad. Er is geen 
duidelijke protagonist aan te wijzen aan wie 
we achteraf de positie van Socrates/Diotima 
kunnen toeschrijven. Het is ook duidelijk 
dat de contribuanten aan Ars Aequi anders 
dan de gesprekspartners van Plato’s Sympo-
sium, niet aan een gemeenschappelijke tafel 
hebben gezeten; evenmin hebben zij zich 
laten leiden door de bekende metafoor van de 
niet zo lang geleden overleden Dworkin.3 Zij 
beschouwden zichzelf niet als schrijvers van 
een vervolgverhaal – inderdaad van een rode 
draad – waarbij de laatste schakel voortbouwt 
op de vorige. Eerder is onze rode draad een 
soort staalkaart van de manieren waarop het 

recht omgaat, of niet omgaat, met problemen 
en uitdagingen die te maken hebben met de 
mens als ‘erotisch wezen’.

Als we willen weten hoe 
het recht moet omgaan 
met seksualiteit, dan 
dient de juridische, ja zelfs 
mensenrechtelijke norm 
van gelijke behandeling 
leidend te zijn

Als er inderdaad sprake is van een ‘rode 
staalkaart’, welke stalen komen we dan te
gen? En ontbreken er stalen? Laten we maar 
beginnen met wie ‘de Phaedrus’ van onze rode 
draad zou kunnen zijn. In Plato’s Symposium 
komt Phaedrus, de retoricus – misschien het 
beste te vertalen met advocaat – als eerste 
aan het woord. Hij beklaagt zich erover dat 
er zo weinig lofredes op eros bestaan, terwijl 
eros toch een van de alleroudste goden is 
en aan ons mensen grote weldaden bereidt. 
Zonder eros geen schaamte voor wat schande
lijk en eerzucht voor wat eervol is, en zonder 
schaamte en eer geen samenleving. In onze 
rode staalkaart is de retoricus en advocaat 
goed herkenbaar. Maar het pleidooi betreft 
dan niet ‘eros’, maar ‘gelijke behandeling’. Als 
we willen weten hoe het recht moet omgaan 
met seksualiteit, dan dient de juridische, ja 
zelfs mensenrechtelijke norm van gelijke 
behandeling leidend te zijn. Dat er nooit 
gediscrimineerd mag worden, staat voorop 
in een aantal bijdragen. De bijdrage over de 
asielproblematiek en seksuele geaardheid 
stipuleert niet alleen dat iemand tegenwoor
dig ook vluchteling kan zijn in de zin van 
het Vluchtelingenverdrag op grond van zijn 
of haar (of inter)seksuele geaardheid, maar 
houdt er ook een pleidooi voor dat uiteindelijk 
de bepaling van iemands seksuele geaard
heid (gelijkelijk) toekomt aan elke persoon 
zelf, en niet aan de staat tot wie het asiel
verzoek wordt gericht.4 Iedereen moet gelijk 
behandeld worden, welke seksuele geaard
heid een persoon ook heeft. Een soortgelijke 
benadering vinden we in de bijdrage over 
sekseregistratie.5 Tot nu toe was het vanzelf
sprekend om personen in de burgerlijke stand 
en de basisregistratie te registeren als ofwel 
mannelijk ofwel vrouwelijk, maar daarmee 
wordt de groep van personen met een inter
sekse conditie in een hokje gedwongen waarin 
zij zich niet thuisvoelen. Aangezien er geen 

2 Zie bijv. C. Horn (red.), 
Platon: Symposion, Berlin: 
Akademie Verlag 2012; 
J.C. Woods, The Disguished 
Lover: Eros and the Ladder 
of Loves, CreateSpace 
Independent Publishing 
Platform 2010. 

3 Zie: R. Dworkin, Law’s Em-
pire, Cambridge: Harvard 
University Press, 1986. 

4 T.P. Spijkerboer, ‘Uit de 
kast, maar ook uit de 
brand?’, AA 2016, p. 668
672 (AA20160668). 

5 M. van den Brink, ‘Mag 
het een hokje meer zijn?’, 
AA 2016, p. 774780 
(AA20160774). 
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maatstaf bestaat om altijd eenduidig vast te 
stellen tot welk geslacht iemand behoort, is 
het uit oogpunt van gelijke behandeling beter 
om personen niet langer als ofwel mannelijk 
ofwel vrouwelijk te registreren.

In een van de andere bijdragen wordt wel 
een kanttekening geplaatst bij deze deïficatie 
van ‘gelijke behandeling’.6 De Algemene wet 
gelijke behandeling bestaat immers al ge
ruime tijd en het principe van seksegelijkheid 
is een gevestigd fundamenteel beginsel van de 
Europese Gemeenschap. Maar zie: de feite
lijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
zowel op de werkvloer als in het privéleven, 
duurt voort. Is het daarom niet de hoogste tijd 
om (de assimilerende werking van) ‘gelijke be
handeling’ achter ons te laten en te verruilen 
voor ‘Ander Recht’ (met hoofdletters)? Dat zou 
het recht zijn van vrouwen om anders te zijn 
en toch een autonoom en menswaardig leven 
te leiden. Daarmee kan toch niemand het 
oneens zijn?! Tegelijk kan men zich afvragen 
wat dat alles eigenlijk met seksualiteit of eros 
te maken heeft. Het gaat daarbij toch juist 
niet om gelijk of gelijkelijk anders behandeld 
te worden, maar om de relatie met een unieke 
ander? 

In een van de andere bijdragen 
wordt wel een kanttekening 
geplaatst bij deze deïficatie 
van ‘gelijke behandeling’

Dat leidt tot een tweede kanttekening bij ‘ge
lijke behandeling’, ontleend aan de bijdrage 
van Aristophanes, de komediedichter, aan 
Plato’s Symposium.7 Volgens hem is eros niet 
een godheid zoals Phaedrus betoogde, maar 
een middel om kortstondig te ontsnappen aan 
het noodlot dat de goden over ons mensen 
hebben afgeroepen. Vroeger immers, zo wil 
de mythe, waren er geen twee geslachten, 
maar drie: een mannelijk, een vrouwelijk 
en een uit die twee samengesteld geslacht. 
Verder waren mensen toen bolvormig, met 
vier armen en benen. In die paradijselijke 
toestand waren zij zo gelukkig dat de goden 
jaloers werden en hen daarom doormidden 
sneden, ‘zoals men morellen doorsnijdt om 
ze in te maken’ (190e1). Men zou ons men
sen eens wat bescheidenheid en godsvrucht 
bij brengen! De goden bereikten echter het 
tegendeel: mensen werden diep ongelukkige 
wezens en dreigden weg te kwijnen, zodat de 
goden tot een nieuwe fysieke ingreep ge
noodzaakt waren. Op grond daarvan werden 

dergelijk ‘verdeelde’ mensen in staat gesteld 
om zich tijdelijk met hun oorspronkelijke 
wederhelft te herenigen. Eros is dus volgens 
Aristophanes het voor de mens noodzake
lijke verlangen naar zijn of haar wederhelft. 
Aangezien er oorspronkelijk drie geslachten 
waren, zijn er dus ook drie vormen van 
hereniging mogelijk. Bij Aristophanes geen 
discriminatie van homo’s en lesbiennes. Van 
alle verhalen binnen het symposium is dit 
wel het bekendste en meest romantische, 
maar het heeft ook een tragische ondertoon. 
Niet alleen rennen wij mensen als gekken 
rond op zoek naar onze wederhelft, maar ook 
is elke hereniging van korte duur; bovendien 
kan elke helft zich vergissen. Het verlangen 
naar de oorspronkelijke heelheid heft dus 
het fundamentele gebrek niet op, met alle 
frustratie van dien, al helemaal als we ons 
vergissen in onze erotische partner. 

Niet alleen rennen wij mensen 
als gekken rond op zoek 
naar onze wederhelft, maar 
ook is elke hereniging van 
korte duur; bovendien kan 
elke helft zich vergissen

Daarmee bereiken we Pausanius. Aan hem 
zijn algemene loftuitingen aan het adres van 
eros niet besteed. Als jurist is hij overtuigd 
van het adagium: ’s lands wijs, ’s lands eer. Je 
gaat even de grens over en mensen regelen 
hun erotische verhoudingen anders. Hij is het 
oneens met zowel Phaedrus als Aristophanes. 
Eros is niet één ding, maar twee: er is een 
hemelse eros die gericht is op de ziel en een 
vulgaire eros enkel gericht op het lichame
lijke. De laatste eros is die van ‘mensen van 
laag allooi’ (181b1); en volgens die opvatting 
is voor een minnaar alles geoorloofd. Aan 
Pausanius ‘ontlenen’ we dus de uitdrukking 
‘all is fair in love and war’. Deze vulgaire eros 
is goed herkenbaar in de bijdrage waarmee de 
Rode Draad opende. Ben je teleurgesteld in je 
geliefde? Was zij of hij toch niet de gezochte 
wederhelft? Ben je in het diepst van je ziel 
gekwetst? Dan is het tijd voor wraak! Dat 
gaat tegenwoordig een stuk gemakkelijker 
dan 2400 jaar geleden, ook al werd er toen al 
heel wat afgeroddeld. Waarschijnlijk behoort 
je exgeliefde tot het vulgaire gedeelte van de 
mensheid en was zij of hij op een extatisch 
moment zo in de ban van de (vulgaire) eros 
(of van jou natuurlijk) dat je pikante opnames 
mocht maken, uiteraard alleen voor eigen 

6 H.M.T. Holtmaat, ‘Sekse
discriminatie en de blij
vende noodzaak van Ander 
Recht’, AA 2016, p. 467472 
(AA20160467). 

7 Zie www.youtube.com/
watch?v=YDvMRvWjI9Q.
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gebruik. Komt dat even goed uit! Hup, even 
de beelden uploaden op MyEx.com. Daarmee 
heeft Phaedrus gelijk: eros is inderdaad nauw 
verbonden met eer en schaamte. Toch stelde 
deze bijdrage de jurist in mij teleur. Want de 
conclusie luidt dat het bestaande recht bij het 
oplossen van dit probleem maar weinig kan 
uitrichten. Om de opmerking dat een interna
tionale aanpak ‘onontbeerlijk’ is,8 moest ik wel 
even lachen. De Platonist in mij zegt dat het 
erotische heil alleen maar van een fatsoen
lijke opvoeding te verwachten is of van een 
overwinning op het technische denken. 

De vulgaire eros is goed 
herkenbaar in de bijdrage 
waarmee de Rode Draad 
opende. Ben je teleurgesteld 
in je geliefde? Was zij of 
hij toch niet de gezochte 
wederhelft? Ben je in het 
diepst van je ziel gekwetst? 
Dan is het tijd voor wraak!

Ook de opening van de andere bijdrage die 
in het teken van de vulgaire eros staat, deed 
mij glimlachen: ‘de wereld van prostitutie is 
voor veel mensen een volstrekt andere wereld 
dan waarin zij leven’.9 Typisch Pausanius, 
dacht ik. Prostitutie is iets voor het vulgaire 
deel van de mensheid, keurig gescheiden 
van alle ‘nette mensen’. Maar is dat echt zo? 
Ik herinner me een loslippige Amsterdamse 
wethouder; ik herinner me ook een eveneens 
tamelijk loslippige (lees: veel schrijvende) 
Martha Nussbaum volgens wie er helemaal 
niet zoveel verschil bestaat tussen de wereld 
van de prostitutie en die van ‘ons’. Is prostitu
tie dan geen verwerpelijke vorm van ‘objec
tificatie’? Volgens Nussbaum valt dat nog te 
bezien. Er bestaan verschillende vormen van 
‘objectificatie’ en sommige daarvan vinden wij 
helemaal niet problematisch.10 Verkopen wij 
juristen niet allemaal ons lichaam (wij zijn 
immers ons brein) aan onze werkgever, of dat 
nu een advocatenkantoor is of een juridische 
faculteit? Wiens brood men eet, diens woord 
men spreekt. Er zijn te veel gelijkenissen 
tussen allerlei eerbare beroepen en het beroep 
van prostituee om een scheiding tussen beide 
werelden (en vormen van eros) voetstoots aan 
te nemen. 

Het is dus niet zeker dat we bij (alle) 
prostitutie te maken hebben met vulgaire 
eros, maar dat is ongetwijfeld wel het geval 

bij seksueel misbruik, zeker wanneer dat 
kinderen betreft. Over het thema ‘kind 
en seksualiteit’ zou trouwens nog wel een 
aparte Platoonse bijdrage te schrijven zijn. 
De wijze waarop vandaag de dag over seks 
met kinderen wordt gedacht, staat niet 
alleen haaks op hoe daarover in Plato’s tijd 
werd gedacht (lees maar eens de laatste 
redevoering uit het Symposium, die van 
Alcibiades), maar ook op hoe daar kort 
geleden nog bij ons over werd gedacht. In de 
late jaren 70 van de vorige eeuw kon de alom 
gerespecteerde PvdAsenator Brongersma 
pleiten voor een tolerante houding ten 
aanzien van seksuele contacten tussen 
minderjarigen en tussen meerderjarigen en 
minderjarigen zonder dat dit tot veel ophef 
leidde. Tegenwoordig is van enig begrip 
voor seksueel contact tussen jongeren en 
volwassenen geen sprake. De stichting 
Martijn die daarvoor opkwam, is op grond van 
een uitspraak van de Hoge Raad van 2014 
definitief verboden.11 En ik vermoed dat de 
in mijn ogen tamelijk middelmatige roman 
Een klein leven van Hanya Yanagihara haar 
hoge verkoopcijfers te danken heeft aan de 
ruime plaats die wordt ingeruimd voor het 
beschrijven van het seksueel misbruik dat de 
protagonist als kind moet ondergaan;12 een 
vorm van ‘tragiporno’ las ik ergens temidden 
van de vele Amazonreviews. 

De wijze waarop vandaag de 
dag over seks met kinderen 
wordt gedacht, staat niet alleen 
haaks op hoe daarover in 
Plato’s tijd werd gedacht, maar 
ook op hoe daar kort geleden 
nog bij ons over werd gedacht

De bijdrage over seksueel misbruik laat niet 
alleen zien dat daarvoor tegenwoordig een 
grote gevoeligheid bestaat, maar ook dat 
die gevoeligheid terugwerkende kracht kan 
hebben, op grond van zogenaamde positieve 
verplichtingen. Staten hebben de plicht om 
kinderen en jongeren actief te beschermen 
tegen seksueel misbruik; als een staat in het 
verleden die plicht heeft geschonden, dan kan 
hij voor de geleden schade eventueel aanspra
kelijk worden gesteld. Seksueel misbruik is 
dus niet enkel een strafrechtelijke aangele
genheid tussen dader en slachtoffer, maar kan 
ook leiden tot civiele (staats)aansprakelijk
heid.13

8 S. van der Hof, ‘Wraak
porno op internet. Een 
verkenning van de 
(on)mogelijkheden voor 
een strafrechtelijke 
aanpak’, AA 2016, p. 5459 
(AA20160054), op p. 59. 

9 C.P.M. Cleiren & J.M. ten 
Voorde, ‘Prostitutie en 
souteneurschap in het 
strafrecht: rechtsbelangen 
in beweging’, AA 2016, 
p. 398405, op p. 398 
(AA20160398).

10 Zie bijv. ‘“Whether from 
Reason or Prejudice”: 
Taking Money for Bodily 
Services’, in: M. Nussbaum, 
Sex and Social Justice, 
Oxford: Oxford University 
Press 1999, p. 276298. 

11 HR 18 april 2014, ECLI: 
NL: HR: 2014: 948. 

12 H. Yanagihara, Een klein 
leven, Amsterdam: Nieuw 
Amsterdam 2016. 

13 R.S.B. Kool, ‘Aanspra
kelijkheid voor seksueel 
misbruik in het licht van 
de positieve verplichtingen: 
vervlechting van domei
nen’, AA 2016, p. 132140 
(AA20160132).



rode draad980  Ars Aequi december 2016 arsaequi.nl/maandblad  AA20160976

Met de drie bijdragen over wraakporno, 
prostitutie en misbruik die ik met Pausanius 
verbond en die samenhangen met de schade 
als gevolg van eros, bereiken we Plato’s vol
gende spreker: Eryximachus, de arts. Uiter
aard kan de arts in een vertoog over eros of in 
een staalkaart over recht en seksualiteit niet 
ontbreken. Of ze nu vulgair is of niet, eros kan 
inderdaad leiden tot allerlei soorten ongemak, 
variërend van gekrenkte eer en liefdes verdriet 
tot lichamelijke ongemakken en ongewenste 
zwangerschappen. Eryximachus gaat ervan 
uit dat het bereik van eros veel groter is dan 
Phaedrus en Pausanius aannamen. Zo is eros 
bijvoorbeeld ook essentieel voor muziek – im
mers, wie houdt er niet van muziek, ook al is 
die meestal vulgair? – omdat muziek geken
merkt wordt door een harmonie van de tegen
delen van hoog en laag. Eros staat verder 
ook centraal in de geneeskunde die goede en 
slechte invloeden met elkaar in balans moet 
brengen. Eros lijkt voor Eryximachus zoiets te 
zijn als kosmisch levensbeginsel. 

De drie bijdragen aan de rode staalkaart 
van Ars Aequi die ik nog niet noemde, 
staan overigens niet alleen in het teken van 
Eryximachus, maar maken ook de overgang 
mogelijk naar Socrates, de centrale figuur 
van het Symposium. Dat volgt uit het feit 
dat eros met het (menselijk) leven te maken 
heeft. Of moeten we misschien zeggen ‘had’? 
Tot voor kort stond vast: zonder seksueel 
contact geen voortplanting. Maar het een 
impliceert nog niet het ander. Zo is er een 
lange weg te gaan tussen seksueel contact 
cum bevruchting en de geboorte van een kind. 
De zwangerschap kan ongewenst zijn, met 
de behoefte tot gevolg om de zwangerschap 
af te (laten) breken. Maar wie moet dat dan 
doen? Tot voor kort was abortus in de meeste 
landen verboden en zochten ongewenst 
zwangere vrouwen hulp bij vrouwen zoals 
Vera Drake.14 In Nederland is het afbreken 
van een zwangerschap niet strafbaar indien 
aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een 
daarvan is dat de ingreep wordt verricht door 
een instelling met een speciale vergunning. 
Nu een zwangerschap in bepaalde gevallen 
in een heel vroeg stadium ook kan worden 
afgebroken door middel van de abortuspil, 
stelt zich de vraag of ook de huisarts zo’n 
pil zou moeten kunnen voorschrijven. De 
meningen zijn verdeeld.15 

Verder: tegenwoordig is voorplanting 
mogelijk zonder seksueel contact. Hoe de 
samenleving daar afstammingsrechtelijk 
mee moet omgaan, is voorwerp van de 
werkzaamheden van de Staatscommissie 

Herijking Ouderschap. In een van de 
leukste colleges die ik ooit meemaakte, heeft 
een bevriend lid van die commissie mijn 
‘filosofie van eros’studenten meer dan twee 
uren volledig in zijn ban gehouden met de 
vraag hoeveel varianten van moederschap 
en vaderschap er juridisch tegenwoordig 
mogelijk zijn. Afgelopen september is in 
Mexico het eerste kind geboren met drie 
biologische ouders, met behulp van een 
omstreden methode.16 De situatie wordt er 
dus niet gemakkelijker op. 

Afgelopen september is in 
Mexico het eerste kind geboren 
met drie biologische ouders, 
met behulp van een omstreden 
methode. De situatie wordt 
er niet gemakkelijker op

In twee bijdragen van de Rode Draad wordt 
voor deze spannende problematiek aandacht 
gevraagd. Ten eerste: hoe zit het met de 
rechtspositie van de biologische vader, nu 
de traditionele band tussen biologische en 
juridische vader door middel van het huwelijk 
is verbroken en ook het onderscheid tussen 
wettige en onwettige kinderen is vervallen?17 
Die vraag is dringend, omdat kinderen tegen
woordig het recht hebben om te weten van 
wie ze afstammen. Moet daarom het afstam
mingsrecht niet meer gewicht toekennen 
aan het biologische vaderschap, al dan niet 
het gevolg van donorschap? Met name is de 
rechtspositie van de vader zwak als de niet 
met hem gehuwde moeder van zijn kind hem 
niet als vader wil erkennen of het kind door 
een ander laat erkennen. Dergelijke zaken 
waren vroeger misschien nog wel te billijken 
op grond van het belang van het kind bij het 
hebben van een juridische vader en vanwege 
de onmogelijkheid om het biologische vader
schap onomstotelijk vast te stellen. Maar dat 
laatste is niet meer het geval. 

De zaak wordt nog gecompliceerder als 
we, ten tweede, verder kijken dan het al dan 
niet technologisch bemiddelde vaderschap. 
Bij voortplanting hoeft tegenwoordig 
helemaal geen seks meer te pas te komen. 
Voortplanting kan onderdeel zijn van 
medischtechnologische handelingen, 
variërend van medische assistentie en 
technologisch bemiddelde voortplanting tot 
beslissingen omtrent selectie (van embryo’s 
of genetisch materiaal) bij voortplanting. In 
de fraaie, daaraan gewijde bijdrage wordt 

14 https://en.wikipedia.org/
wiki/Vera_Drake. 

15 J. Legemaate, ‘De huisarts 
en de abortuspil: een grens 
over?’, AA 2016, p. 887892 
(AA20160887).

16 www.bbc.com/news/
health-37485263.

17 W.M. Schrama, ‘Over va
ders, seks en afstamming: 
het afstammingsrecht 
voor verwekkers kritisch 
beschouwd’, AA 2016, 
p. 212218 (AA20160212).



rode draad Ars Aequi december 2016  981arsaequi.nl/maandblad  AA20160976

terecht gesproken over een ‘uitbarsting van 
verantwoordelijkheid’.18 Immers, bij al deze 
vormen van kunstmatige voortplanting 
zijn meer partijen betrokken dan enkel de 
ouders. De vragen die worden opgeroepen, 
zijn adembenemend: zo heeft de arts die bij 
de voortplanting betrokken is, zijn eigen 
verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van 
het kind dat geboren gaat worden. Maar 
hoe kun je rekening houden met het belang 
van een kind dat er nog niet is (en dus per 
definitie geen belang lijkt te kunnen hebben)? 
We lopen hier aan tegen wat sinds Parfit 
het ‘nonidentity’probleem heet.19 En als 
er een selectie van eigenschappen van het 
toekomstige kind heeft plaatsgevonden, kan 
dat kind dan later misschien zijn ouders 
aansprakelijk stellen voor de gemaakte 
keuzes? Of – nog complexer – wat als het 
kind al dan niet op grond van dergelijke 
overwegingen meent dat ‘nietzijn’ te 
prefereren was geweest boven ‘zijn’? Dergelijk 
‘wrongful life’claims zijn notoir berucht,20 
maar ze lijken onvermijdelijk te worden. 

Bij al deze vormen van 
kunstmatige voortplanting 
zijn meer partijen betrokken 
dan enkel de ouders. De 
vragen die worden opgeroepen, 
zijn adembenemend

Met die fascinerende vragen, waarmee de 
samen leving zich als geheel moet bezig
houden, zijn we ogenschijnlijk ver verwijderd 
van Plato en Socrates. Maar die indruk is 
onjuist. Plato breekt in zijn Politeia als een 
van de eersten een lans voor een eugenetica 
van staatswege. Mede daarom wordt hij 
vaak als een vijand van de open samenleving 
voor gesteld. De bijdrage over technologisch 
be middelde voortplanting merkt terecht 
op dat de eugenetische gedachte tamelijk 
gemeengoed was in de eerste helft van de 20e 
eeuw, en niet alleen bij de nazi’s voorkwam. 
Dat blijkt ook uit het fraaie The Gene van 
Siddartha Mukherjee.21 Maar we kunnen ook 
gewoon bij het Symposium blijven. Daarin 
reageert Socrates eerst kort op het louter 
begrippelijke betoog van gastheer Agathon 
om vervolgens toe te komen aan de waarheid 
omtrent eros (199b1). 

In tegenstelling tot de eerdere sprekers 
stelt Socrates dat eros helemaal geen god is, 
maar een demon, een ‘tussending’. Immers, 
eros is altijd gericht op iets wat ontbreekt; wie 

van eros in de ban is, is gericht op iets wat hij 
of zij niet heeft. Eros is dus een verlangen dat 
wijst op een gebrek. Maar wat is dat gebrek? 
In eerste instantie lijkt het een gebrek te 
zijn aan schoonheid. En inderdaad, meent 
niet iedereen die verliefd is, dat degene die 
begeerd wordt, mooi is? Maar schoonheid, zo 
vervolgt Socrates, is niet datgene waaraan 
het ons fundamenteel ontbreekt. Dat is 
onsterfelijkheid. Veel mensen zoeken de 
opheffing van dat gebrek in het hebben van 
nageslacht. Vanuit Platoons perspectief is 
het dus niet verwonderlijk dat het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens onlangs het 
recht op voortplanting heeft erkend;22 en waar 
natuur of seksuele geaardheid daarvoor een 
obstakel vormen, moet technologie soelaas 
bieden. 

Mensen kunnen het gebrek aan 
onsterfelijkheid niet enkel opheffen door 
middel van nageslacht, maar ook door te 
streven naar eer en door echte schoonheid. 
Dat laatste is enkel – zo lees ik Plato’s 
tekst – weggelegd voor de weinigen die de 
zogenaamde ladder van Diotima willen 
beklimmen. Zij moeten dan bij machte zijn om 
niet langer gefixeerd te zijn op de schoonheid 
van een individueel lichaam, maar die te 
verruilen eerst voor de schoonheid van de 
ziel, dan voor de schoonheid van wetten 
en publieke instellingen om ten slotte ‘het 
uitgestrekt oppervlak’ van de schoonheid 
(210d3) te bereiken, waar schoonheid 
eeuwig is, vrij van alle ontstaan en vergaan. 
Uiteindelijk is eros daarop gericht: ‘eeuwige 
schoonheid’ maakt het leven van een mens de 
moeite waard. 

Aan het eind van de Rode Draad van 
2016 belanden we zo bij een metafysische 
beschouwing. Die kan toch weinig betekenis 
meer hebben voor een seculiere samenleving 
als de onze? Maar toch: Plato’s Symposium 
wordt al 2400 jaar gelezen, en dat zal nog wel 
even zo blijven, vermoed ik, als de mensheid 
zichzelf tenminste tijd van leven gunt. De 
filosoof Samuel Scheffler heeft onlangs een 
interessant antwoord proberen te geven op 
de vraag waarom dat zo is.23 Hij doet dat 
door middel van een gedachtenexperiment. 
Stel je voor dat je wist dat de wereld kort 
na jouw natuurlijk overlijden zou ophouden 
te bestaan. Kortom, stel je voor dat er in 
collectieve zin geen leven na de dood zou zijn. 
Wat zou die wetenschap voor ons dagelijks 
handelen betekenen? Zouden we dan nog 
waarde hechten aan wat we doen? Zouden 
we ons nog inzetten voor het realiseren van 
mensenrechten of voor het ontwikkelen van 

18 B.C. van Beers, ‘Van slaap
kamer naar vruchtbaar
heidskliniek: Deseksuali
sering van voortplanting 
en de ‘uitbarsting van 
verantwoordelijkheid’, 
AA 2016, p. 298306 
(AA20160298).

19 D. Parfit, Reasons 
and Persons, Oxford: 
Clarendon 1984; Voor 
wie snel een idee wil 
krijgen: www.youtube.com/
watch?v=abPkNFzxeE4.

20 Van Beers 2016, p. 305. 
21 S. Mukherjee, The Gene: 

An Intimate History, New 
York: Scribner 2016. 

22 Ik verlaat me hier op Van 
Beers 2016, p. 300. 

23 S. Scheffler, Death and the 
Afterlife, Oxford: Oxford 
University Press 2013. 
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alternatieve energiebronnen, om maar iets te 
noemen, als we wisten dat er geen leven was 
na de dood? Volgens Scheffler zal veel van 
ons handelen niet langer betekenis hebben 
zonder onze overtuiging deel uit te maken 
van een steeds verdergaande menselijke 
geschiedenis. Zo zijn wij huidige mensen op 
een merkwaardige wijze ‘afhankelijk’ van 
degenen die er nog helemaal niet zijn. 

Wij huidige mensen zijn op 
een merkwaardige wijze 
‘afhankelijk’ van degenen die 
er nog helemaal niet zijn

In welke mate Schefflers gedachte van een 
leven na de dood overeenstemt met Socrates’ 
interpretatie van ‘eros’ als het streven naar 
schoonheid en onsterfelijkheid, valt natuurlijk 
nog te bezien. Maar de weg van Plato naar 
Scheffler opent wel nieuwe perspectieven, 

misschien wel naar een nieuwe rode draad. 
Als eros de kracht is die aan onze handelin
gen betekenis verleent over de grenzen van 
onze eigen dood heen, dan lijkt er ruimte te 
ontstaan voor onderwerpen die in de huidige 
staalkaart hebben ontbroken. Gedeeltelijk 
zullen die voortbouwen op wat in deze Rode 
Draad is besproken. Naast de vraag wat er ju
ridisch aan wraakporno te doen is, komt dan 
die naar de pornificatie van de samenleving. 
Naast een ‘Ander Recht’ die naar mysogenie 
en het gewone recht. Naast designer babies 
die naar een eventuele toekomst zonder men
sen met het Downsyndroom. Maar er dienen 
zich ook nieuwe onderwerpen aan: waarom 
heten van oudsher de oorspronkelijke wet
gevers, een Pericles, een Mozes of een Thor
becke, onsterfelijk te zijn? Waarom vereren 
we grote rechters? Meer algemeen: waarom 
houden we onze doden, op heel uiteenlopende 
manieren, in ere? Uiteraard ligt het initiatief 
daartoe, zo u wil: het voorspel, bij de redactie 
van Ars Aequi. 

•   Een fulltime advocaat
•   Een parttime advocaat

Hemony Advocaten heeft ruimte voor twee 
advocaten v/m met (bij voorkeur) een afgeronde 
stage en een eigen praktijk, voor gezamenlijke 
praktijkuitoefening op basis van kostendeling:

Hemony Advocaten bestaat sinds 1988 en heeft 
een solide naam opgebouwd in gedegen, sociale 
rechtshulp en mediation aan particulieren en 
bedrijven. Wij bieden een fijne werksfeer, een goed 
geoutilleerde en representatieve kantoorpraktijk 
en personele ondersteuning. Momenteel zijn acht 
advocaten werkzaam op het kantoor.

www.advocaten-hemony.nl
inlichtingen, reacties: Vincent Kuit

kuit@advocaten-hemony.nl  

Moeliker & Platteeuw Advocaten in Middelburg 
is in 2006 opgericht door twee ervaren 
advocaten. Het kantoor heeft een uitsluitend 
commerciële praktijk. Tot onze clientèle 
behoren particulieren, kleine, middelgrote en 
grote (internationale) ondernemingen alsmede 
instellingen in de (semi-)publieke sector.

De praktijk richt zich op een beperkt aantal 
specifieke rechtsterreinen, in het bijzonder het 
ondernemingsrecht, arbeidsrecht, insolventie- 
recht, onderwijsrecht, (ruimtelijk) bestuursrecht 
en de civiele procespraktijk. Wij beoefenen op 
professionele wijze de praktijk zonder dat dit 
ten koste gaat van een plezierige en informele 
werksfeer.

In verband met de groei van onze praktijk zijn 
wij op zoek naar een enthousiaste advocaat-
stagiaire en/of advocaat-medewerker 
die in staat is zelfstandig te werken, met name 
in de insolventie- en arbeidsrechtpraktijk. Wij 
bieden, naast goede arbeidsvoorwaarden, een 
aangename werkplek in een monumentaal 
pand in het centrum van Middelburg.

Uw sollicitatiebrief, vergezeld van een 
curriculum vitae, kunt u binnen twee weken na 
verschijning van dit blad richten aan Moeliker & 
Platteeuw Advocaten t.a.v. mr. J.A. Platteeuw, 
Hoogstraat 16, 4331 KR Middelburg, bij wie 
ook telefonische informatie kan worden 
verkregen.
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