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In memoriam Rob Mok (1932-2019) 

 

Adrienne de Moor-van Vugt1 

 

Half juni hebben we afscheid genomen van Rob Mok, die op 7 juni 2019 in Ascona, 

Zwitserland is overleden. Hij is 87 jaar geworden. Rob was sinds 1967 aan de redactie van 

SEW verbonden, waarvan twaalf jaar als hoofdredacteur (1991-2002) en nog eens zeventien 

jaar als erehoofdredacteur. Voor dit In memoriam heb ik mij laten inspireren door de sprekers 

bij Rob’s afscheid, met name door Renée Mok, Chris Timmermans en Martijn Otten, en de 

beelden die zij hebben opgeroepen. 

 

Het is verleidelijk een levensverhaal te gaan vertellen, maar dat hebben anderen – en veel 

beter dan ik dat kan – al gedaan.2 Ik concentreer me op de betekenis die Rob heeft gehad voor 

SEW en voor de aandacht voor en de promotie van het Europese recht. In de tijd dat SEW 

werd opgericht (1952) en tot bloei kwam, vormde de redactie een hechte club. De sfeer van 

vriendschappelijkheid werd door Rob sterk gestimuleerd. Zelf was hij een van de trouwste 

bezoekers van de redactievergaderingen. Mok schreef in zijn Groningse afscheidsrede: ‘Ik 

geloof trouwens niet dat er ooit werk is geweest dat ik met zoveel plezier heb verricht als het 

redacteurschap, later hoofdredacteurschap, van SEW. Dit hing niet alleen samen met de aard 

van het werk, maar ook met de vriendschappelijke verhoudingen binnen de redactie en de 

kwaliteiten van de leden daarvan.’3 

 

Ook de partners werden betrokken bij het SEW-verbond, wat onder andere tot uitdrukking 

kwam bij de jaarlijkse feestvergadering. De redactie vergaderde over de kopij en aanverwante 

zaken, terwijl de partners eropuit trokken. ’s Avonds kwam het gezelschap weer bij elkaar 

voor het diner. Op de speeches die Rob hield tijdens de diners van de feestvergadering wordt 

nog steeds met veel bewondering teruggekeken. Zij waren erudiet, snedig en elegant. Rob 

genoot ervan als een grap of anekdote goed werd ontvangen. 

                                                           
1 Adrienne de Moor-van Vugt is staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, hoogleraar Bestuursrecht aan de 

UvA en hoofdredacteur van SEW. Deze bijdrage is ook verschenen in SEW 2019/112. 
2 Zie het ‘Juristenportret Prof. mr. M.R. Mok – Variaties in Allegro’ door R.P.J.L. Tjittes in RMThemis 2008, afl. 

6, p. 258-266. 
3 M.R. Mok, Pacta sunt servanda, ja toch?, afscheidscollege als hoogleraar in het recht van de economische 

ordening aan de Rijksuniversiteit Groningen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 25. 
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Deze cultuur van vriendschap en betrokkenheid diende een duidelijk doel. Bij de oprichting 

was de Europese gemeenschap zich aan het vormen. Degenen die zich het Europese ideaal 

aantrokken, moesten Europa uitdragen en relevant maken in een omgeving die Europa 

beschouwde als geruis op de achtergrond over kolen, staal en zakendoen. In de huidige tijd 

kan geen enkel rechtsgebied het Europese recht negeren, en moeten lastige vragen over 

interpretatie en toepassing in relatie tot het nationale recht worden beantwoord. In de begintijd 

moesten de juridische geesten nog rijp gemaakt worden voor de mogelijke impact van het 

gemeenschapsrecht. Die inspanning moest nog gedurende minstens veertig jaar worden 

volgehouden. 

 

Hoewel hij er zelf nooit over sprak, moeten zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog 

zeer traumatisch zijn geweest, én beslissend voor zijn trouw aan de Europese zaak. In het In 

memoriam voor Jim Polak schreef hij: ‘Ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog, als 

vervolgde, vervolger of toeschouwer, kan men het beste uit zijn hoofd zetten en achter een 

stevig slot wegbergen. Ik denk dat Jim dat kon en dat was benijdenswaardig.’4 

 

De E(E)G was voor Mok een noodzakelijke voorwaarde om versnippering van landen en 

volkeren en daarmee oorlog te voorkomen. Daarover schreef hij in 2000 in de Signalen: ‘De 

fundamentele beweegreden voor de Europese integratie was: [oorlogen] te voorkomen. Aan 

dat uitgangspunt gemeten is het Verenigd Europa in elk geval een succes. Gewapende strijd 

tussen EU-landen is ondenkbaar. De lidstaten beperken zich tot rundvleesoorlogen en zo, hoe 

irritant zulke verschijnselen ook zijn.’5 

 

Rob schreef vrijwel elk jaar bijdragen in SEW. Hij verzorgde jarenlang de wetgevingskroniek, 

samen met Henriëtte Akyürek-Kievits. Zijn andere bijdragen zijn gevarieerd. Het verbaast 

niet dat het vaak ging over het kartelrecht. Als Commissie-rapporteur in de landmark case 

Grundig-Consten leverde hij een belangrijke bijdrage aan de rechtspraak over de reikwijdte 

van art. 85 en 86 EEG. Hij schreef het gezaghebbende boek Kartelrecht.6 In SEW besprak hij 

                                                           
4 M.R. Mok, ‘In memoriam Jim Polak’, SEW 2015, afl. 1, p. 2. 
5 ‘Redactionele signalen’, SEW 2000, afl. 1, p. 1. 
6 Eerst druk 1962, met A. Mulder. Later ging het Kartelrecht. I, Nederland: de Mededingingswet heten (vijfde 

druk 2004, Deventer: Kluwer). 
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de belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak. Na de invoering van de Mededingingswet 

behandelde hij de vele aanpassingen die de wetgever nodig vond. Het buiten de wet plaatsen 

van cao’s en pensioenregelingen beschouwde hij als strijdig met het Europese recht.7 Over de 

voorstellen van de dereguleringscommissie voor de nationale kartelwetgeving was hij streng. 

Men had zich er onvoldoende rekenschap van gegeven dat als gevolg van het strenge 

Europese kartelrecht de nationale mogelijkheden om te komen tot positieve ordening uiterst 

beperkt zijn.8 Het Europese geweten van de Nederlandse kartelwetgever. 

 

Meer beschouwend waren zijn Signalen. Traditioneel opent de hoofdredacteur de nieuwe 

jaargang met een korte bijdrage. Mok gebruikte die gelegenheid meer dan eens om zijn licht 

te laten schijnen over de Europese toppen en de politieke ontwikkelingen in de Unie. Daarbij 

benoemde hij met vooruitziende blik de hobbels en pijnpunten die in de weg stonden aan 

verdere integratie: ‘het grootste probleem van de voortgang van de Europese integratie is 

momenteel waarschijnlijk de versterking van het maatschappelijk draagvlak’.9 In 2002, lang 

voor de term ‘Brexit’ werd gemunt, uitte hij kritiek op het fenomeen referendum: ‘zij vormen 

een uitlaatklep voor onlustgevoelens en daardoor hebben nee-zeggers al gauw een 

overwicht’.10 In diezelfde Signalen waarschuwde hij tegen de vergaande privatisering van 

nutsvoorzieningen, omdat die niet leidde tot betere dienstverlening. Als voorbeeld gebruikte 

hij zijn eigen ervaringen met de spoorwegen op zijn reizen naar Groningen. Voor zover 

Europese regelingen dwingen tot volledige privatisering, zouden ze volgens Mok moeten 

worden aangepast. De gemeenschappelijke markt en de concurrentie op die markt dienen in 

belangrijke mate de belangen van de consument. Wanneer het omgekeerde het geval blijkt, 

zoals in het VK en in Nederland, moet de Gemeenschap haar beleid bijstellen, aldus Mok.11 

 

Als hoofdredacteur las hij alles. Eens per maand toog redactiesecretaris Hans van den 

Oosterkamp en later Marleen van Oven-Eibergen naar de Hoge Raad om het komende 

nummer te bespreken. Hij becommentarieerde alle teksten, corrigeerde ze, kwam met 

inhoudelijke opmerkingen en tekstsuggesties en probeerde, indien nodig, zelf de auteur ervan 

                                                           
7 M.R. Mok, ‘Mededingingswet weer gewijzigd’, SEW 2008, afl. 6, p. 226-235. 
8 M.R. Mok, ‘Het paard achter de wagen. Deregulering en kartelwetgeving. (Nederland)’, SEW 1983, afl. 11, p. 

666-678. 
9 SEW 2001, afl. 1, p. 1. 
10 SEW 2002, afl. 1, p. 1. 
11 SEW 2002, afl. 1, p. 2. 
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te overtuigen dat het toch beter anders kon worden opgeschreven. Eerst vriendelijk, en als de 

auteur eigenwijs wilde zijn, indringend. Zelf was hij een meester in het compact formuleren. 

Dit komt bijvoorbeeld terug in titels van zijn bijdragen. Een mooie vind ik: ‘De winkeldeur op 

een kier: wijzigingen in de Winkelsluitingswet 1976 per 1 januari 1993’.12 

 

De juiste woorden gebruiken, de goede woorden vinden, dat was voor Rob Mok erg 

belangrijk. Daarbij vermeed hij jargon, technische uiteenzettingen en ander moeilijk 

taalgebruik. Gevraagd of de Hoge Raad zijn arresten niet wat toegankelijker zou moeten 

opschrijven, antwoordde Mok dat technisch taalgebruik soms onvermijdelijk is. Maar ‘toch 

geldt in het algemeen: hoe begrijpelijker, hoe beter’.13 Protagonist van de klare taal, nog voor 

er een bokaal voor was. De laatste jaren vonden de goede woorden hem steeds minder, zo 

memoreerde Martijn Otten bij het afscheid, en dat deed hem enorm verdriet. 

 

Met zijn vrouw Hennie kwam Rob ook na zijn pensionering ieder jaar naar de 

feestvergadering, deze reünie van oud-redactieleden. Als erehoofdredacteur had hij kunnen 

aansluiten bij het sociale programma, maar hij stond erop om de redactievergadering bij te 

wonen. Daar kregen we dan zijn ongezouten mening over de afgelopen nummers, de 

onderwerpen en het taalgebruik daarin. Hij stelde ook steevast nieuwe onderwerpen voor, 

zoals ‘ondermijning van de EU van binnenuit’, lang voordat de rechtsstaatskwesties met 

Polen en Hongarije hun weg vonden naar het Hof van Justitie. 

 

Het is passend deze bijdrage te besluiten met een citaat uit een artikel dat Rob voor SEW 

schreef over leeftijdsdiscriminatie en Europees recht. Rob liet zich immers niet tegenhouden 

door zoiets als pensioen of ouderdom. Het is kenmerkend voor zijn schrijfstijl, zijn juridische 

scherpte en zijn onderkoelde humor. 

 

‘Discriminatie op grond van leeftijd is om verschillende redenen een moeilijk hanteerbaar 

begrip. Anders dan geslacht of huidskleur is leeftijd geen inherente eigenschap van een mens, 

doch niet meer dan een per definitie voorbijgaande fase in een mensenleven. De overige 

                                                           
12 SEW 1993, afl. 1, p. 30-39. Andere voorbeelden zijn: , Kroniek van paniek, SEW 1974, afl. 2, p. 116-124, over 

de oliecrisis en Het paard achter de wagen (zie noot 8). 
13 Marcel van den Nieuwenhuijzen en Claudia Rijckenberg, ‘Over stinkende zaken en prettige ervaringen’, 

interview met prof. mr. M.R. Mok, AA 2006, afl. 4, p. 273-280 (277). 
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factoren zijn hetzij van fysieke of psychische aard (zoals geslacht, huidskleur, handicap of 

seksuele geaardheid), of zij berusten op overtuiging (m.n. godsdienst of politieke richting). 

Leeftijd is daarentegen geen kenmerk van een mens, maar, zoals gezegd, van een fase in zijn 

leven. Het is mogelijk van godsdienstige of politieke richting te wisselen, hetgeen incidenteel 

voorkomt. Het is zelfs mogelijk van geslacht te veranderen, maar dat gebeurt slechts in hoge 

uitzonderingsgevallen. Van leeftijd wisselt men voortdurend; dat verschijnsel geldt voor alles 

en heeft voor alle levende wezens waarneembare consequenties.’14 

 

We gaan hem enorm missen. 

                                                           
14 M.R. Mok, ‘Gelijke en ongelijke behandeling van personen van verschillende leeftijd in het recht van de EU’, 

SEW 2012, afl. 9, p. 336-344 (337). 


