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Van feestbundels word ik
knettergek. Alleen juristen
kennen dit verschijnsel. Biolo-
gen, economen en natuurkun-
digen kunnen naar een andere
dienstbetrekking overstap-
pen, jarig worden of het bijl-
tje erbij neergooien zonder
dat hun een feestbundel in de
maag wordt gesplitst. Een
boek met krampachtige
bijdragen is toch geen
cadeau?

Het allerergst zijn de titels.
Hoe is het mogelijk dat die
titels keer op keer de aller-,
aller-, maar dan ook áller-
flauwste woordspelingen
bevatten? Een hele kleine
selectie: 
* Te PAS, voor P.A. Stein, in

verband met zijn emeritaat.
Stein annoteert in de NJ
onder zijn initialen PAS, en
kennen we niet de uitdruk-
king te pas en te onpas? 

* Natuurlijk van belang, voor
P.C.E. van Wijmen, ex-advo-
caat en auteur van Bouw-
recht. Hij had veel te maken
met grondbeleid, onteige-
ning, ruimtelijke ordening,
zeg maar ‘natuur’, dat
natuurlijk van belang is.

* Gemotiveerd gehuldigd, voor
C.D. van Boeschoten, ex-
advocaat. Het is niet eens
een woordspeling, eigenlijk
is het niks: het boek bevat
bijdragen over de motive-
ringsplicht. Van Boeschoten
die ook niets van feestbun-
dels moest hebben, staat in
het Woord vooraf. Had naar
hem geluisterd!

* Privaatrecht en gros, voor
F.W. Grosheide, 25 jaar
verbonden aan het Molen-
graaff Instituut. Het Franse
en gros lijkt een beetje op
de naam van de jubilaris.

* Homo advocatus, voor G.
Spong, 25 jaar advocaat.
Spong is homoseksueel, zo
weten we allemaal, vandaar
deze nep-latinisering. Homo
betekent ook mens, ja ja, en
advocatus zal wel advocaat
betekenen.

* Een stellig annotator, voor J.R.
Stellinga, bij zijn aftreden
als voorzitter van de redac-
tie van de NJ/AB. Stellig,
omdat-ie Stellinga heet. 

* KriTies, liber amicorum voor
Ties Prakken, die vaak
kritisch is. 

Wat denken de uitvinders van
al die titels te bereiken? Dat
de lezer de bundel iedere keer
vanwege zijn leuke titel
gniffelend uit de kast haalt?
Een oproep aan alle toekom-
stige bedenkers van flauwe
titels voor feestbundels: hou
ermee op!

(Ik schreef deze bijdrage
anoniem want mochten ze bij
mijn afscheid niks beters
kunnen bedenken dan een
feestbundel, nou ja… niks is
wel heel erg kaal.)

Dood aan de 
woordspeligen
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