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Voorwoord

Prof. mr.E.J. (Egbert) Dommering, die op 25 april 2008 officieel afscheid nam 

van de Universiteit van Amsterdam, is precies twintig jaar hoogleraar infor-

matierecht geweest. Na zijn benoeming als deeltijdhoogleraar in 1988 werd hij 

snel directeur van het Instituut voor Informatierecht (ivir), dat toen nog in 

statu nascendi verkeerde. Onder zijn leiding heeft het ivir zich ontwikkeld tot 

een onderzoeksinstituut dat in Nederland toonaangevend is, en in Europa en 

elders ter wereld een vooraanstaande positie inneemt.

Tegelijkertijd ontwikkelde het door Dommering vormgegeven informatie-

recht zich tot een rechtswetenschappelijke discipline die in toenemende mate 

erkenning verwierf in binnen- en buitenlandse wetenschappelijke fora. Dat 

in de afgelopen jaren steeds meer wetenschappelijke instituten, onderzoeks-

centra en tijdschriften zich met de naam ‘informatierecht’ of ‘information law’ 

zijn gaan tooien, is het ultieme bewijs van de grote betekenis die Dommering 

voor de ontwikkeling van het vakgebied heeft gehad.

Het informatierecht bestudeert het gehele proces van informatievoorziening 

vanuit juridisch perspectief: de voortbrenging, de verzameling en opslag, de 

distributie en het gebruik van informatie. In al deze fasen van de informatie-

voorziening spelen vragen van eigendom, vrijheid, privacy en openbaarheid 

een belangrijke rol. Als een ware homo universalis van het informatierecht 

heeft Dommering over al deze deelvragen gepubliceerd, in de vorm van baan-

brekende artikelen, in nationale en Europese handboeken, in annotaties voor 

de Nederlandse Jurisprudentie en in allerhande studies en rapporten. Een 

selectie van zijn belangrijkste artikelen en essays verschijnt later dit jaar bij 

Otto Cramwinckel Uitgever onder de titel Prometheus, over vrijheid en bezit van 

informatie.

Nauwelijks gehinderd door de lasten van het directeurschap en de door hem 

geliefde advocatuur, die hij nimmer volledig vaarwel zei, heeft Dommering 

niet minder dan twaalf promoties succesvol begeleid. Een belangrijk deel van 

de bijdragen aan dit liber amicorum is dan ook geschreven door zijn promoti. 

Daarnaast zijn bijdragen geleverd door Dommerings wetenschappelijke 

 collegae proximi – binnen de Universiteit van Amsterdam en daarbuiten – en 

door andere auteurs met wie Dommering in zijn wetenschappelijke loopbaan 

heeft samengewerkt of de degens heeft gekruist. 
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Dommerings algemene competentie op het terrein van het informatierecht 

wordt weerspiegeld in het brede spectrum aan onderwerpen van de bijdragen 

aan deze bundel. De artikelen raken aan alle thema’s die Dommering in zijn 

publicaties dierbaar zijn geweest: regulering van telecommunicatie (Van den 

Beukel, Sitompoel, Verberne) en media (De Cock Buning, Helberger), auteurs-

recht (Chavannes, Cohen Jehoram, Grosheide, Koelman, Spoor, Visser), open-

baarheid (Daalder, Van Eechoud, Hins, Ploem), reclamerecht (Gielen, Kabel), 

uitingsvrijheid (Van Cuilenburg, Jurgens, Korthals Altes, Voorhoof), kunst en 

recht (Kuitenbrouwer), theorie van het informatierecht (Larouche, Oskamp, 

Prins), de rol van de rechter (De Meij, Nieuwenhuis, Ottow, Vroom) en markt-

werking (Theeuwes, Vogelaar). 

Daarmee illustreert dit boek tevens de dynamiek van een zichzelf voortdurend 

vernieuwend vakgebied. De conceptuele benadering die het informatierecht 

kenmerkt en waarvoor Dommering altijd pal heeft gestaan, heeft het immuun 

gemaakt voor de slijtage waaraan ‘nieuwe’ vakgebieden nog al eens willen 

bezwijken. Het informatierecht staat midden in de (informatie)samenleving. 

Dommering heeft het maatschappelijk debat dan ook nimmer geschuwd, zoals 

blijkt uit zijn talloze publicaties in dagbladen, deelnames aan discussiebijeen-

komsten, studie- en adviescommissies en de voortdurende bereidheid om in de 

media tekst en uitleg te geven over informatierechtelijke actualiteiten.   

Eenzelfde onverslijtbaarheid kenmerkt de man die in deze feestbundel centraal 

staat. Dat Egbert Dommering op 11 april 2008 de pensioengerechtigde leeftijd 

heeft bereikt is nauwelijks voorstelbaar. Dat hij afscheid neemt van de acade-

mie evenzeer. Dat doet Egbert dan ook niet echt; als onbezoldigd – en hopelijk 

onbezorgd – hoogleraar zal hij aan het ivir (zijn kind) en de Universiteit van 

Amsterdam (zijn alma mater) verbonden blijven.

De samenstellers van deze bundel danken alle auteurs voor hun medewerking 

aan deze bundel, en spreken hun bijzondere dank uit aan Marcel Dellebeke die 

met grote inzet en precisie de bijdragen heeft gecorrigeerd.

Amsterdam, 25 april 2008

Nico van Eijk

Bernt Hugenholtz
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