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De toekomst  
van de rechtsstaat 
‘Dit is een aanslag op de rechtsstaat’, was de 
eerste reactie van minister Ferdinand Grapper-
haus van Justitie en Veiligheid op het nieuws 
dat advocaat Derk Wiersum was doodgescho-
ten op 18 september jl. Met deze moord zijn 
de rechtsstatelijke fundamenten aangetast, 
op een manier die Nederland nog amper 
kende. De aanslag was als een wake-up call. In 
de gesprekken die volgden in de media werd 
benadrukt hoe waardevol een onafhankelijke 
rechtsstaat is voor het functioneren van de 
democratische samenleving. 

De reacties op deze aanslag staan niet op zich-
zelf. De toekomst van de rechtsstaat maakt in 
Nederland veel emoties los. Het rommelt bij 
het Openbaar Ministerie. Rechters komen in 
opstand vanwege de vele bezuinigingen. Advo-
caten beschuldigen de Minister van Justitie van 
het verkwanselen van rechtsstatelijke princi-
pes. En de georganiseerde onderwereld onder-
mijnt de rechtsstatelijke bovenwereld, waarvan 
de aanslag op Derk Wiersum een dieptepunt 
was. Deze signalen beïnvloeden het gezag van 
de rechtsstaat in Nederland en, breder, in de 
Europese Unie. 

De rechtsstaat vormt het fundament onder 
onze democratische samenleving. Er staat daar-
om veel op het spel. Herman Tjeenk Willink 

wijst in deze idee op het belang van evenwicht 
en tegenwicht, macht en tegenmacht in de de-
mocratische rechtsorde. Om dat evenwicht te 
bewaren en tegenmacht te bieden is het nodig 
te weten wat de eigen en andermans functie 
– als politicus, als bestuurder, als ambtenaar, 
als rechter en ook als burger – inhoudt. In het 
verlengde hiervan waarschuwt Alex Brennink-
meijer er in zijn bijdrage voor dat de rechts-
staat geen speelbal wordt van de politiek. 

In deze idee staan wij stil bij kernbegrippen 
rond de rechtsstaat als onafhankelijkheid, en 
vertrouwen. Beide staan onder druk, vanuit de 
politiek en breder vanuit de samenleving. Het 
vertrouwen in de rechtsstaat wordt op de proef 
gesteld. Men twijfelt aan de onafhankelijkheid 
van rechters (‘D66 rechters’). De rechterlijke 
macht is minder gedemocratiseerd dan de  
wetgevende macht en de uitvoerende macht.  
In deze idee staat een aantal concrete voorstel-
len. Daniël Boomsma en Sjors Wijlhuizen plei-
ten voor democratisering van de rechtspraak 
door het invoeren van leken- en juryrecht-
spraak. Ruben Alderse Baas wijst op de druk op 
de gefinancierde rechtsbijstand en pleit ervoor 
om in de discussie over toegang tot het recht 
ook de positie en privileges van de advocatuur 
bespreekbaar te kunnen maken.

De normatieve constellatie van de rechtsstaat 
is volgens Helen Stout gericht op begrenzing 
van de uitvoerende macht. De afbrokkelende 
dominantie van die uitvoerende macht heeft 
gevolgen voor de manier waarop het ideaal van 
de rechtsstaat in de toekomst moet worden 
ingevuld. Juist voor sociaal-liberalen ligt 
hierin een opdracht besloten. Zij zouden hun 
oorspronkelijke rol van pleitbezorgers van de 
democratische rechtsstaat kunnen hernemen 
indachtig de woorden van de staatsrechtgeleer-
de, oud-senator en D66’er van het eerste uur, 
Jan Vis: ‘De democratische rechtsstaat is de 
enige staatsvorm, die tot vreedzame evolutie 
in staat is en daarvoor ook bedacht is’. In deze 
idee bieden wij daar de nodige bouwstenen 
voor aan. 

Joost Röselaers  hoofdredacteur idee 
joost.roselaers@d66.nl

VANDAAG DE DAG is het sociaal-liberalisme  
een brede politieke stroming met veel maatschap- 
pelijke invloed. Niet alleen D66 noemt zich soci-
aal-liberaal, maar ook Femke Halsema en Mark 
Rutte hebben opzichtig geflirt met het etiket. 
 
Van het algemeen kiesrecht tot de moderne 
verzorgingsstaat: sociaal-liberalen stonden aan 
de basis van vele revoluties in de Nederlandse 
politiek. Altijd met het doel om vrijheid mogelijk 
te maken voor zo veel mogelijk mensen. Zo wilde 
Samuel Sarphati met het Paleis voor Volksvlijt 
– afgebeeld op het omslag van dit boek – de 
vooruitgang van de industrialisatie toegankelijk 
maken voor rijk en arm. 
 
De canon van het sociaal-liberalisme vertelt voor 
het eerst de rijke geschiedenis van deze stro-
ming. Aan bod komen inspirerende toespraken, 
spannende Kamerdebatten en politieke verwor-
venheden die het werk zijn van sociaal-liberalen: 
van het befaamde Kinderwetje van Sam van 
Houten tot de strijd van Aletta Jacobs voor het 
vrouwenkiesrecht, en van de roep om referenda 
van Henri Marchant tot het eerste paarse kabinet 
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In de afgelopen veertig jaar heeft Herman Tjeenk 
Willink zich in al zijn functies (waaronder die van  
vicepresident van de Raad van State en voorzitter 
van de Eerste Kamer) ontpopt als een onvermoei- 
baar verdediger van de democratische rechtsstaat.  
In 2018 verscheen van zijn hand Groter denken, 
kleiner doen, waarin hij waarschuwt voor de  
uitholling van de democratische rechtsorde, na  
de ontzuiling en ontkerkelijking ‘ons enig overge- 
bleven gemeenschappelijk fundament’. 
interview door Daniël Boomsma & Joost Röselaers 

Waar komt uw fascinatie voor het functioneren van de overheid en 
rechtsstaat vandaan? “Eigenlijk heb ik altijd geweten dat ik in het open-
baar bestuur terecht zou komen. Bij mijn studiekeuze aarzelde ik tussen 
politieke wetenschap en rechten. Het werd – heel traditioneel – het 
laatste, met publiekrecht als hoofdvak. Waarom?”

Roeping misschien? “Dat klinkt wel erg verheven. Vergeet niet dat in de 
tijd dat ik opgroeide, de jaren vijftig, de overheid een belangrijke rol werd 
toegedacht in de wederopbouw van Nederland, niet alleen economisch 
maar ook maatschappelijk. Maatschappelijk opbouwwerk (later wel-
zijnsbeleid) kwam tot ontwikkeling. Armenzorg en liefdadigheid werden 
recht op bijstand. Er was een breed gevoel van gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid, hoe verdeeld we religieus en politiek ook waren. 
Ook de vernieuwingsbeweging van de jaren zestig – de tijd dat D66 ont-
stond – pleitte voor een krachtiger rol van de overheid bij het doorbreken 
van bestaande maatschappelijke verhoudingen. Werken bij de overheid 
sloot daarbij aan. Maar in terugblik valt ook op de grote rol die toeval in 
het leven kan spelen. Het was min of meer toeval dat ik begin 1970 in het 
secretariaat van de Commissie Interdepartementale Taakverdeling en 
Coördinatie terechtkwam en daarmee bij het Kabinet Minister-President. 
Eigenlijk heeft de vraag naar het functioneren van de overheid, democra-
tie en rechtsorde, me daarna niet meer losgelaten. Beschouw mijn boek 
Groter denken, kleiner doen maar als het sluitstuk daarvan.”

In uw Bart Tromplezing heeft het gesproken over het begrip ‘staat’ in 
Nederland. In Nederland spreken wij van ‘de overheid’. U stelt dat wij 
een onderontwikkeld staatsbegrip hebben. Hoe komt dat? “Nederland 
heeft nooit een sterke centrale staat gehad. Mede daardoor is het begrip 
‘staat’ altijd vaag gebleven, zoals we ook nooit goed hebben geweten wat 
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Wat bedoelt u daarmee? “Als verbindingen worden 
verbroken – zoals bij de ontzuiling het geval was – 
moeten posities opnieuw worden bepaald. Dat geldt 
zeker in het staatsbestel waar het om macht gaat en 
in een democratie waarin het primaat van de politiek 
geldt. Doordat de band tussen maatschappelijke or-
ganisaties en hun vaste achterban op het terrein van 
onderwijs, sociale zekerheid, volkshuisvesting losser 
werden werd de afhankelijkheid van de overheid 
groter, niet alleen financieel ook inhoudelijk. Hoe 
moest de politiek daarop reageren, zonder de van-
zelfsprekende legitimatie door een vaste politieke en 
maatschappelijke achterban? Wat hield die politieke 
functie eigenlijk in? Waarin verschilt de politicus – en 
de eisen die aan hem of haar worden gesteld – van de 
bestuurder? Wat moest de verbinding zijn tussen de 
overheid en de inmiddels geïndividualiseerde burger? 
Het collectieve, groepsgebonden – katholieke, pro-
testantse, socialistische – burgerschap viel immers 
uiteen. Allemaal vragen die de ontzuiling opriep, 
maar niet of nauwelijks werden gesteld. Daarom was 
het antwoord dat D’66 formuleerde – met de nadruk 
op de directe verkiezing van de minister-president 
en de invoering van een districtenstelsel – te beperkt. 
Een wijziging van het kiesstelsel heeft weinig zin zo-
lang de inhoud van de functie waarvoor verkiezingen 
worden gehouden onduidelijk blijft. Verbeteringen 
in de vertegenwoordigende democratie hebben maar 
beperkte betekenis als burgers zich maatschappelijk niet erkend en door 
de overheid niet gehoord voelen: ‘Geen vertegenwoordigende democra-
tie zonder maatschappelijke democratie’. En juist die maatschappelijke 
democratie werd door ontzuiling aangetast. Wat moest daarvoor in de 
plaats komen? Een staatsbestel dat ‘bedroevend functioneert’ (Appèl 
D’66) kan alleen verbeteren op grond van een duidelijke visie op de maat-
schappij waarin wij willen leven en de rol die daarbij aan de overheid 
wordt toegedacht. En dat is meer dan ‘maatschappelijke ontwikkelingen 
kritisch volgen en het ontstaan van nieuwe noden tijdig signaleren’ (Ap-
pèl D’66). Hoe belangrijk dat laatste ook is.”

U sprak erover dat het dak er nog is maar niet meer geschraagd wordt 
door de verdwenen zuilen. Wat is dan nog ons gemeenschappelijk 
fundament? “In een samenleving waarin de veelkleurigheid toeneemt, 
in een wereld die snel verandert, neemt de behoefte aan verbinding 
toe. Maar de traditionele verbindingen uit het verzuilingstijdperk zijn 
weggevallen. Het marktdenken tast verbindingen aan. Mensen dwingen 
in markttermen te denken en tegelijkertijd een beroep doen op solida-
riteit wringt. Concurreren en consumeren gaan moeilijk samen met 
samenwerking en solidariteit. En ten slotte werden verbindingen tussen 
overheid en burgers ook bewust doorgesneden bijvoorbeeld door het 
opheffen van gemeenten, sluiten van politiebureaus in de wijk, samen-

we met het begrip soevereiniteit aan moesten. De volkssoevereiniteit is 
nergens in de Grondwet verankerd. Als het begrip staat vaag is moet ook 
het begrip burger onscherp blijven. Misschien valt juist uit het ontbreken 
van een traditie van een sterke staat te verklaren dat sinds het kabinet 
Lubbers in het begin van de jaren tachtig, eigenlijk zonder veel debat de 
nadruk is gelegd op hetgeen de overheid – om financiële redenen – niet 
meer zou kunnen doen en niet op hetgeen een overheid in een demo-
cratische rechtsorde wel moet doen. De overheid werd minder vanzelf-
sprekend. Minder was beter. Meer ruimte voor de markt. Generaliserend 
gezegd, als je het maatschappelijk succesvol wilde zijn, moest je vanaf de 
jaren tachtig niet bij de overheid zijn maar in het bedrijfsleven.” 

Is het onderontwikkelde staatsbegrip ook de reden dat u over democrati-
sche rechtsorde spreekt? “De overheid staat niet alleen ten dienste van de 
democratische rechtsorde en bevordert deze maar neemt ook in haar ei-
gen functioneren de eisen van de democratische rechtsorde in acht: de-
mocratische legitimatie en publieke verantwoording, rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid. Noch het een noch het ander is vanzelfsprekend. Kern 
van het betoog in Groter denken, kleiner doen is nu juist dat het functione-
ren van de overheid zelf de laatste decennia de democratische rechtsorde 
heeft uitgehold. Als je alleen spreekt over democratische rechtsstaat is 
minder goed duidelijk te maken dat de overheid zich vaak in eigen staart 
bijt, zelf een bedreiging voor de democratische rechtsorde kan vormen. 
Daarmee worstelt bijvoorbeeld de Staatscommissie Parlementaire Demo-
cratie die alleen van democratische rechtsstaat spreekt.”

In uw boek zegt u: ‘Eigenlijk zijn we de ontzuiling nooit voorbijgekomen’. 
“In ons verzuilde staatsbestel was de overheid zowel maatschappelijk 
als politiek verankerd. Maatschappelijk verankerd via de verbinding met 
de verzuilde maatschappelijke instituties op godsdienstige of levensbe-
schouwelijke grondslag. Politiek verankerd via politieke partijen met een 
vaste, eveneens verzuilde achterban. Door de deconfessionalisering eerst 
en de ontideologisering daarna werden de verbindingen tussen maat-
schappelijke instituties en hun vaste achterban, tussen maatschappelij-
ke instituties en de overheid en tussen politieke partijen en hun achter-
ban losser. Daarmee werd de legitimatie van de ontzuilende overheid 
zwakker. Of zoals Hans van Mierlo het ooit formuleerde: het dak (het 
politieke bestel) is er nog, maar de zuilen waarop dat dak rust zijn aan 
erosie onderhevig. Daarom pleitte D’66 – de partij die een product van de 
ontzuiling was – voor een ‘radicale democratisering van de Nederlandse 
samenleving in het algemeen en van het Nederlandse politiek bestel in 
het bijzonder’. Op het laatste werd de nadruk gelegd want ‘radicale demo-
cratisering van de samenleving zal pas mogelijk zijn als er ingrijpende 
veranderingen in ons staatsrecht plaatsvinden’. Ook achteraf valt op hoe 
weinig fundamenteel toen is nagedacht over het staatsbestel, de rol van 
de staat, zijn verbinding met de samenleving en de mogelijkheden om 
daarin – van bovenaf – veranderingen aan te brengen. Er werd aan poli-
tieke partijen en politici een sturende rol toegedicht die de Nederlandse 
politiek nooit had hoeven spelen. Het politieke bestel moest ‘tot ontplof-
fing worden gebracht’… door het bestel zelf. Een irreële verwachting.”

Het functioneren 
van de overheid 
zelf heeft de 
laatste decennia  
de democrati-
sche rechtsorde  
uitgehold Het pamflet dat het  

initiatiefcomité D’66 in haar 
oprichtingsjaar presenteerde 
aan de Nederlandse kiezer. 
In het stuk stonden voor-
stellen voor democratische 
vernieuwing, waaronder  
de direct gekozen premier 
en een districtenstelsel.
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Een bekend citaat van Van Mierlo is: ‘We moeten de revolutie maken 
voordat die uitbreekt’. U haalde dit citaat meerdere malen aan. Wat treft 
u daarin? “Zelf ben ik dol op paradoxen en als er iets is waar Hans goed in 
was, is het dat. En daarover het debat aangaan. Wat me aanspreekt is de 
gedachte dat, als de democratische rechtsorde je lief is, tijdig het debat 
moet worden aangegaan over problemen die op ons afkomen. Als in een 
democratie het open politieke debat over de grote vraagstukken, met 
argumenten en tegenargumenten, ontbreekt en ook het publieke debat 
niet, of te laat, op gang komt, loopt de publieke opinie al gauw achter op 
de feiten, worden problemen te laat aangepakt (voorbeelden zijn de pen-
sioenleeftijd en het klimaatvraagstuk), voelen burgers zich overvallen 
door de forsere maatregelen die dan nodig zijn en ontbreekt het draag-
vlak voor die – onontkoombare – maatregelen. Er ontstaat onvrede en op 
die onvrede wordt door sommigen dan weer ingespeeld. Polarisatie als 
politiek verdienmodel, zoals Hans Goslinga dat onlangs verwoordde. Dat 
holt de democratische rechtsorde nog verder uit. Waartoe dat kan leiden 
is zichtbaar in Groot-Brittannië. Revolutie ontstaat wanneer mensen het 
belang, de meerwaarde van gemeenschappelijke spelregels niet meer 
zien. Als je het goede wilt behouden moet je tijdig veranderen en vastge-
roeste verhoudingen doelbewust doorbreken.”

Was dat niet precies wat D66 met de democratisering van het politieke 
bestel wilde bereiken? “De democratiseringsbeweging van de jaren zestig 
was breder dan D66 en was ook niet in de eerste plaats op het politie-
ke bestel gericht. Het doel was allereerst zeggenschap, meespreken en 
meebeslissen in de (eigen) instituties: universiteiten, ondernemingen, 
kerken en (andere) maatschappelijke organisaties. Daarvoor moesten 
niet alleen de oude regenten verdwijnen maar ook de vaak confessionele 
grondslag waarop die maatschappelijke organisaties waren gebouwd. 
Ook achteraf is het opmerkelijk dat D66 – althans bij mijn weten – bij die 
maatschappelijke beweging nauwelijks aansluiting vond en ook geen 
heldere visie ontwikkelde op de ‘civil society’ na het doorbreken van de 
confessionele hegemonie, Paars was de verlate politieke echo van een 
doorbraak die maatschappelijk al was gerealiseerd.”

Hoe stond u daar zelf tegenover? “In 1994 was ik voorstander van Paars, 
niet uit aversie tegen de christendemocratie, maar vanuit de gedachte 
dat democratie is ontstaan uit verzet tegen een natuurlijke recht op de 
macht en dat in de vertegenwoordigende democratie elke serieuze partij 
de macht moet kunnen verliezen. Door elkaar uit te sluiten droegen 
sociaaldemocraten en liberalen eraan bij dat gedurende zeventig jaar de 
christendemocraten een natuurlijk recht op de macht konden ontwik-
kelen. Zodoende handelden beide stromingen tegen hun gemeenschap-
pelijke democratisch uitgangspunt. Dat heeft D66 doorbroken. Maar 
de paradox is dat Paars I een succes werd op het terrein waarop de drie 
partijen verschillend dachten: de economie. Paars II werd een teleur-
stelling (en werd in 2002 afgestraft) door het gebrek aan aandacht voor 
de democratische rechtsorde waarvoor de drie partijen in verregaande 
mate uit dezelfde bron putten. Het begon in mijn ogen in 1998 direct al 
fout doordat het kabinet wel het 150-jarig bestaan van de grondwet van 

voegen van gerechten. Wat kwam daarvoor aan verbindingen terug? Een 
paar jaar geleden werd door sommigen wel gesuggereerd dat de gelijke 
positie van man en vrouw, het homohuwelijk en elkaar een hand geven 
ons zouden binden. Dat is historische onzin. Het zijn nieuwe waarden 
die langzamerhand tot gemeenschappelijke waarden moeten groeien. De 
suggestie was ook niet bedoeld om te binden maar om te scheiden. Mijn 
conclusie is dat de democratische rechtsorde waarschijnlijk het enige 
gemeenschappelijke fundament is dat we nog hebben. Zonder dat fun-
dament valt de boel uit elkaar. Het zijn, kan je zeggen, de spelregels voor 
de wijze waarop de overheid met ons en wij met elkaar omgaan. In haar 
functioneren heeft D66 voor die spelregels geregeld meer oog gehad dan 
andere partijen (en de overheid zelf). Die spelregels zijn gebaseerd op 
fundamentele beginselen en waarden, die in de loop van de eeuwen, met 
vallen en opstaan, gemeenschappelijke waarden zijn geworden: toleran-
tie, redelijkheid, rechtvaardigheid, mensenrechten. Die waarden worden 

bewaakt door staatkundige insti-
tuties en ambtsdragers, die elkaar 
in evenwicht houden en elkaars 
tegenwicht vormen. Evenwicht is 
de essentie van de trias politica. Dat 
evenwicht is verstoord. De politiek 
is nauw met het bestuur verknoopt 
geraakt en ook de rechterlijke 
macht ‘verbestuurlijkt’.”

De democratische 
rechtsorde is  
waarschijnlijk  
het enige  
gemeenschappelijke  
fundament dat  
we nog hebben

Waartoe  
de sluipende  
uitholling  
kan leiden  
is zichtbaar  
in Groot- 
Brittannië
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de onafhankelijkheid. Geen van de reorganisaties van de rechterlijke 
macht, waartoe in de afgelopen vijfendertig jaar politiek werd besloten, 
was gebaseerd op een opnieuw doordenken van de rol van het recht in de 
samenleving, de verschuivende machtsverhoudingen tussen wetgever, 
bestuur en rechter en de gevolgen daarvan voor de inhoud van de rech-
terlijke functie. Het is bemoedigend dat begin dit jaar de Eerste Kamer 
een motie Backer (D66) aannam waarin de regering wordt verzocht ‘[…] 
een visie op de toekomst van de rechterlijke macht als onderdeel van de 
trias politica te ontwikkelen en op korte termijn daarmee consistente be-
leidsmaatregelen voor te bereiden’. Maar wie moet die visie ontwikkelen 
op het departement van Justitie waar het rechtstatelijk besef is geëro-
deerd en onder wiens verantwoordelijkheid de bestuurlijke greep op de 
rechterlijke macht werd verstevigd? Zou D66 – met andere partijen – niet 
zelf een visie moeten formuleren?”

Nog even terug naar die verzuilde staat. In de zuilen speelden educatie 
een grote rol. Verantwoordelijkheid en burgerschap werden als het ware 
aangeleerd. Moet de staat die taak overnemen van de zuil? “Tijdens de 
verzuiling ging het om het groepsgebonden ‘burgerschap’. Dat is iets 
anders dan het individuele (staats-)burgerschap dat nu aan de orde is, 
het burgerschap als ‘publiek ambt’. Dat moet geleerd worden. Terecht 
legt de Commissie Remkes dan ook de nadruk op de versterking van de 
democratische kennis en vaardigheden binnen en buiten het onderwijs. 
In mijn woorden: ‘De spelregels voor de wijze waarop de overheid met 
ons en wij met elkaar omgaan’. Daarbij zou het helpen als we binnen en 
buiten het onderwijs minder slordig zouden zijn op de eigen, ook recen-
te geschiedenis, de eigen instituties, de eigen taal, de eigen traditie van 
burgerparticipatie, de eigen culturele diversiteit en de kunsten in eigen 
land. Maar de overheid moet niet gaan voorschrijven hoe burgers hun 
‘publieke ambt’ invullen. Burgerschap betekent ruimte om je naar eigen 
inzicht in te zetten voor de publieke zaak. ‘Wij burgers constateren een 
probleem, we hebben een idee hoe dat probleem kan worden opgelost 
en de overheid draagt daar zo nodig aan bij. Uiteraard binnen de grenzen 
die democratie en recht trekken. Dat is wat ik maatschappelijke demo-
cratie noem. Dé opgave is om ook die burgers die zich niet gezien of 
gehoord voelen of niet goed van de tongriem gesneden zijn, te bereiken 
en de mogelijkheid te geven als burger mee te doen. Anders blijven de 
mogelijkheden tot burgerparticipatie beperkt tot diegenen die de weg 
toch al kennen. Deze maatschappelijke democratie is dus iets anders 
dan ingaan op het aanbod van de overheid om te participeren: ‘Als u wilt, 
kunt u meepraten’. Participatie is geen aanbod. Dat is weer die overheid 
als bedrijf met een nieuw ‘product’ ten behoeve van de ‘klant’. Daarvoor 
worden ook nu weer, geheel in de ‘traditie’ van de afgelopen decennia, 
consultants ingehuurd. Dat is niet de paradigmawisseling die ik bedoel.” 

Uw analyse stemt niet vrolijk over de toekomst van de democratische 
rechtsorde. Blijft u een optimist? “Mijn boek is geschreven uit optimis-
me en daarvoor is ook aanleiding. Steeds meer mensen raken ervan 
overtuigd dat het functioneren van de overheid moet veranderen omdat 
de problemen waarmee bijvoorbeeld de belastingdienst en het UWV wor-

1848 herdacht maar niet het 200-jarig bestaan van de grondwet van 1798. 
De meest inhoudelijke grondwet die we ooit hadden. De enige grondwet 
waarin de volkssoevereiniteit was verankerd. 1998 was ook het jaar dat 
D66 zich met het etiket sociaalliberaal tooide en vatbaar bleek voor het 
neoliberale denken en het New Public Management. De PvdA begon de 
‘derde weg’ te bewandelen met de bedoeling om ‘(neo) liberale ideeën te 
gebruiken om socialistische doelstellingen te bereiken’. En de liberalen 
raakten gefixeerd op de markt en het individu en verwaarloosden de 
liberale gedachte dat de organisatie van ‘het sociale’ nodig is ter bescher-
ming van de individuele burger tegen de eigen dynamiek van markt en 
overheid. En zo resulteerde de democratiseringsbeweging uit de jaren 
zestig per saldo in de vervanging van de regenten door een nieuwe elite 
van managers, terwijl de ruimte die de verzuilde organisaties achter-
lieten door marktpartijen werd ingenomen. Met de onvrede die daarte-
gen in 2002 zo pregnant naar buiten kwam, is daarna zo goed als niets 
gedaan.”

In het Thorbecke-debat in Zwolle betoogde u dat er een paradigma- 
wisseling nodig is. Wat bedoelt u daarmee? “Sinds de jaren tachtig zijn 
we met de overheid een weg ingeslagen die doodloopt. De nadruk werd 
gelegd op een overheid die ten dienste staat van de economische wel-
vaart via de private sector. Die overheid moest zelf als bedrijf gemanaged 
worden, met producten en klanten, kosten en baten. Als gevolg van  
verzelfstandiging en privatisering van publieke taken gingen publieke  
en private verantwoordelijkheden door elkaar lopen, met als gevolg meer 
regels en controlemechanismen, een soms dramatisch gebrek aan in-
houdelijke deskundigheid op de departementen en een grotere afhanke-
lijkheid van de overheid in haar eigen functioneren van private partijen. 
De maatschappelijke schade van deze opvatting over de overheid wordt 
te groot. Er gaan in het functioneren van de overheid dingen mis die in 
een democratische rechtsorde niet mis mogen gaan. Het vertrouwen van 
burgers in de overheid slinkt. We moeten dus terug naar een overheid 
die ten dienste staat van de democratische rechtsorde. En dat betekent 
dat we alsnog de vragen moeten stellen die we veertig jaar geleden, toen 
de ontzuiling doorzette, hebben laten liggen. Wat bedoelen we bijvoor-
beeld als we zeggen dat de democratische rechtsorde een normatief 
concept is dat ‘insluit’, niet uitsluit? Wat is de eigen functie van de poli-
tiek, politieke partijen en Kamers? Wat is de betekenis van individueel 
burgerschap en wat moet je daarvoor kennen en kunnen?”

Is het ook aan rechters om een rol in deze paradigmawisseling te spelen? 
“Zeker. Naar de mate waarin politiek en bestuur het laten afweten komt 
de bewaking van de waarden van democratie en rechtsorde steeds meer 
bij de rechter te liggen. Zo is het bijvoorbeeld een veeg teken dat de rech-
ter zich gedwongen ziet allerlei ruimtelijke projecten te blokkeren omdat 
de overheid zich niet heeft gehouden aan de eigen regels respectievelijk 
aan de regels waaraan zij zich in Europees verband zelf heeft gecom-
mitteerd. Zoals het een veeg teken is dat veel rechters zich gedwongen 
zien openlijk verzet aan te tekenen tegen de ‘verbestuurlijking’ van de 
rechterlijke macht. Die tast de inhoud van hun functie aan en bedreigt 
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stelen geen toevallige incidenten zijn. Als professionals op de werkvloer 
meer dan dertig procent van hun tijd aan administratie moeten besteden 
is er iets goed mis. En de rechterlijke functie houdt echt meer in dan 
zoveel mogelijk zaken in zo kort mogelijke tijd afdoen. Daarnaast zijn er 
steeds meer burgers die initiatieven nemen in het algemeen belang en 
zich daarbij niet door de overheid uit het veld laten slaan. En ten slotte 
is er de ‘plicht’ om optimistisch te zijn. De democratische rechtsorde 
gaat ervan uit dat de meeste burgers het goede willen en te vertrouwen 
zijn. Een meerderheid, blijkt uit cijfers van het SCP, maakt zich dan ook 
zorgen over de verscherping van de maatschappelijke tegenstellingen. 
Het alternatief voor de democratische rechtsorde is ook onaantrekkelijk: 
degene die het meeste geld, de grootste mond of de meeste kracht bezit 
krijgt het voor het zeggen. De noodzaak van de paradigmawisseling biedt 
ook D66 de kans de eigen geboortepapieren uit 1966 tegen het licht te 
houden, te erkennen dat het spoor van de vertegenwoordigende demo-
cratie te smal was, omdat zonder maatschappelijke democratie de verte-
genwoordigende democratie niet tot wasdom komt. De nadruk moet ook 
meer dan aanvankelijk liggen op de inhoud van de verschillende func-
ties dan op wijziging van bestaande structuren. In een democratische 
rechtsorde gaat het immers steeds om evenwicht en tegenwicht, macht 
en tegenmacht. Om dat evenwicht te bewaren en tegenmacht te bieden is 
het nodig te weten wat de eigen en andermans functie – als politicus, als 
bestuurder, als ambtenaar, als rechter en ook als burger – inhoudt. Als 
daarmee nu eens zou worden begonnen. Zo zou D66 zijn oorspronkelijke 
rol kunnen hernemen indachtig de woorden van de staatsrechtgeleer-
de, oud-senator en D66’er van het eerste uur, Jan Vis: ‘De democratische 
rechtsstaat is de enige staatsvorm, die tot vreedzame evolutie in staat is 
en daarvoor ook bedacht is.” 1
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Uitdagingen van de rechtsstaat
Dat de rechtsstaat geen dogmatisch gesloten begrip is heeft natuurlijk 
veel nadelen, maar ook een belangrijk voordeel. De rechtsstaat heeft 
adaptief vermogen. Hij kan zich ontwikkelen wanneer de omstandig-
heden substantieel wijzigen. De rechtsstaat is als het ware een volle 
gereedschapskist waarmee we ook nieuwe klussen kunnen klaren. De 
nieuwe, grote uitdaging voor de Nederlandse rechtsstaat, is dat er andere 
machtscentra zijn ontstaan naast de overheid, die het leven van burgers 
in belangrijke mate beïnvloeden. Historisch gezien waakt de rechtsstaat 
over de vrijheden van burgers door de overheid aan banden te leggen, 
maar wat als bedreigingen voor die vrijheden van elders komen? De 
vragen die in dit verband kunnen worden opgeworpen zijn: (a) waar be-
vinden deze centra zich en in welke gedaante manifesteren ze zich en (b) 
hoe deze nieuwe centra in de klauwen te houden? Twee ontwikkelingen 
verdienen bijzondere aandacht: privatisering en liberalisering van vitale 
sectoren en investeringsbescherming in het internationale recht. 

Privatisering en liberalisering van vitale sectoren
De overheid heeft zich, onder de modieuze vlag van New Public Ma-
nagement, teruggetrokken uit sectoren die eerder vanwege de publieke 
belangen die ermee gemoeid zijn, in overheidshanden waren. Dan heb-
ben we het over vitale sectoren zoals bijvoorbeeld de nutssectoren (zoals 
energie, openbaar vervoer en posterijen). Wat nutsbedrijven voortbren-
gen is essentieel voor het functioneren van de samenleving. Een modern 
land kan gewoon niet zonder, zo eenvoudig is het. Zonder verantwoorde 
verwijdering en verwerking van afval bijvoorbeeld zouden steden en dor-
pen verworden tot stinkende vuilnisbelten. Zo’n situatie zou bovendien 
acuut levensgevaar opleveren, gegeven de grote risico’s voor de volksge-
zondheid. We weten allemaal wat stroomstoringen doen, ze kunnen het 
hele leven tijdelijk platleggen, bruggen die niet meer open of dicht kun-
nen, ziekenhuizen die hun OK moeten sluiten en bedrijven hun deuren 
voor hun afnemers. Op dit moment moet een betrekkelijk ‘dun’ systeem 
van publiekrechtelijke vergunningen en privaatrechtelijke contracten 
ervoor zorgen dat private nutsbedrijven doen wat ze moeten doen. 
Ondanks dit normale regime worden deze bedrijven toch anders geperci-
pieerd dan een ‘normaal bedrijf’. In Den Haag ontstaat bijvoorbeeld grote 
commotie als er problemen ontstaan op het spoor of als buitenlandse 
overname van een Nederlands energiebedrijf mede de overname van 
de door dat bedrijf in handen zijnde kerncentrale impliceert. Er is dus 
iets bijzonders aan de hand met deze bedrijven. Waarom niet daarnaar 
te handelen en een consequente lijn hanteren? Transparantie, publieke 
verantwoording, evenwichtige belangenafweging, zouden wenselijk  
zijn. Een mogelijkheid om deze waarden te realiseren is verruiming 
van het bereik van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Nutsorgani-
saties die geheel privaatrechtelijk zijn ingebed zouden moeten worden 
opgenomen in het publiekrechtelijke systeem van de Awb dat geldt voor 
‘normale’ bestuursorganen. Hoewel vaak functioneel en zinvol vormt  
het gescheiden optrekken van de vakgebieden privaatrecht en publiek-
recht in dit verband eerder een obstakel voor een adequate rechtsbe-
scherming dan een stimulans. 

Het verschijnsel rechtsstaat is reëel en ongrijpbaar tegelijk.  
Vrij naar de Franse rechtsgeleerde Georges Burdeau: ‘niemand heeft 
ooit de rechtsstaat gezien’. Er zijn weliswaar duidelijk waarneembare 
elementen, zoals rechters in zwarte toga’s die vonnissen wijzen, een 
omvangrijk boekwerk, de Grondwet, waarin de grondrechten van burgers 
zijn opgenomen en de stempas die iedere staatsburger om de zoveel tijd 
krijgt toegezonden. Maar afgezien van deze visualisaties blijft de rechts-
staat een gedachtenconstructie, een fictie. Ongrijpbaar, polymorf. Het is 
dan ook niet vreemd dat de rechtstaat veel definities kent. Deze blijken 
vaak aanzienlijk van elkaar te verschillen, zo heeft de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid ooit geïnventariseerd. Treden we buiten 
de landsgrenzen, wordt het begrip rechtsstaat ook wel gebruikt om de 
superioriteit van een westers staatsmodel te beargumenteren, bijvoor-
beeld ten opzichte van een Afrikaans of Aziatisch land dat niet aan de 
voorwaarden van ‘onze rechtsstaat’ zou voldoen. Wie kent het stads-
staatje Singapore niet? Een ongekend succesvolle groei-economie met 
welvaart voor alle inwoners, waar eens bittere armoede heerste. Volgens 
de ‘rechtsstaatpuristen’ een verwerpelijke dictatuur zonder burgerlijke 
vrijheden. Onderwijs en gezondheidszorg (volgens sommigen de beste 
gezondheidszorg ter wereld) zijn daar gratis, maar dat doet er niet toe. 
De oude koloniale mogendheden verdienen een dikke boterham aan de 
export van de rechtsstaatsgedachte. Er is een ware ‘rechtsstaatindustrie’ 
ontstaan. Om een indruk te krijgen, met de export van de rechtsstaat 
zijn jaarlijks wereldwijd miljarden dollars gemoeid. Maar ook al is de 
rechtsstaat een theoretische constructie en kunnen de idealen waar deze 
voor staat, een dankbare vermomming vormen voor platvloersheid en 
eigenbelang, daarmee is niet gezegd dat we de rechtsstaat dan maar bij 
het grofvuil kunnen zetten.
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Investeringsbescherming in het internationale recht
Het volkenrecht kent van oudsher handelsverdragen gericht op het 
bevorderen van internationale economische groei door handelsbarrières 
tussen staten weg te nemen. NAFTA (North American Free Trade Agree-
ment), eCT (Energy Charter Treaty) en het nog ‘hangende’ TTIP (Tran-
satlantic Trade and Investment Partnership) behoren tot een nieuwe 
generatie handelsakkoorden. Deze gaat verder dan de oude en is gericht 
op het creëren van een gunstig internationaal investeringsklimaat onder 
meer door investeringen te beschermen. Het gaat er dan om dat buiten-
landse bedrijven erop kunnen vertrouwen dat investeringen in een 
gastland gepleegd, veilig zijn en niet zomaar kunnen worden wegge-
nomen of teniet gedaan. De nieuwe generatie verdragen roept nieuwe 
vragen op. Hoe ver moet de bescherming van buitenlandse investeerders 
gaan, bijvoorbeeld wanneer milieuregels de vestiging of uitbreiding van 
een vervuilende industrie in de weg staan? Uit de geschillenbeslechting-
spraktijk van NAFTA en eCT blijkt dat die bescherming erg ver gaat, te 
ver. Vanwege de tekstuele overeenkomst van de verdragen kan op goede 
gronden worden aangenomen dat de praktijk die zich bij NAFTA en eCT 
heeft ontsponnen, tevens van belang is voor TTIP, in welk opzicht zij een 
voorspellende waarde kan hebben.

Wanneer buitenlandse investeerders tegenover een staat komen te staan, 
pleegt de arbiter (de aangewezen geschillenbeslechtingsinstantie in het 
internationale investeringsrecht) zich op de effecten van een overheids-
maatregel te concentreren. Het antwoord op de vraag of er sprake is 
van ‘indirecte onteigening’ (de juridische ingang voor een schadever-
goedingsprocedure) hangt uitsluitend af van het antwoord op de vraag 
of het overheidshandelen negatieve invloed heeft op de buitenlandse 
investering. Als dat zo is, is er reden tot schadevergoeding, ongeacht 
de motieven van de overheid. De reden waarom een bepaalde maatre-
gel wordt genomen, bijvoorbeeld ter uitvoering van een wettelijke taak 
(bescherming milieu of voedsel- of arbeidsveiligheid bijvoorbeeld) doet 
er niet toe. Hoewel de praktijk van de investeringsarbitrage betrekkelijk 
complex en niet altijd even consistent is, wordt algemeen aangenomen 
dat deze benadering, ook wel ‘sole effect’-doctrine genoemd, dominant 
is. Hiertegenover staat de ‘police powers’-doctrine, waarbij de nadruk ligt 
op de gerechtvaardigdheid van het overheidshandelen uit het oogpunt 
van behartiging van het algemeen belang. Wanneer de overheid op goede 
gronden optreedt, kan dat nooit leiden tot indirecte onteigening en de 
daarmee verband houdende verplichting tot het betalen van een schade-
vergoeding.

Als TTIP ongewijzigd zou worden ingevoerd lopen Nederlandse over-
heden het risico tot hoge bedragen aan schadevergoeding te worden 
veroordeeld wanneer zij plannen van buitenlandse investeerders door-
kruisen. Dat het mogelijk om de uitvoering van wettelijke taken gaat of 
de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden doet er niet toe. De 
hegemonie van de ‘sole effect’-doctrine, met alle gevolgen voor het al-
gemeen belang van dien, doet het ergste vermoeden. Publieke belangen 
kunnen eenvoudig worden weggedrukt, ook al is bescherming geborgd 

Schaliegas Quebec 
voorbeeld van de consequenties van  
de ‘sole effect’ doctrine

Het Amerikaanse olie- en gasconcern Lone Pine Re-
sources Inc. heeft in de periode tussen 2006 en 2011 
een aantal vergunningen aangevraagd en gekregen 
voor het opsporen en winnen van gas en olie op 
verschillende plaatsen in de provincie Quebec. Eén 
van deze plaatsen betreft de bodem onder de Sint 
Laurens rivier waarin zich grote voorraden schalie-
gas bevinden, die Lone Pine eruit wil halen. De Sint 
Laurens rivier is met een lengte van 1140 km één 
van de langste rivieren van Canada. Het verbindt de 
omvangrijke meren van Canada met elkaar en is eco-
logisch van grote betekenis. De rivier ontspringt bij 
Lake Ontario en mondt met een breed estuarium uit 
in de Atlantische Oceaan. Dit estuarium is vermaard 
als ontmoetingsplaats van walvissen.

Aan de winning van schaliegas zijn belangrijke risi-
co’s voor het milieu verbonden. Schaliegas zit diep in 
de aarde, in de poriën van ondergrondse steenlagen. 
Om schaliegas uit de bodem te kunnen halen moet 
een speciale techniek worden toegepast, ‘hydraulic 
fracturing’, waarbij onder grote druk een mengsel 
van water, zand en chemicaliën in de bodemlaag 
wordt geïnjecteerd. Deze techniek, ook wel ‘fracken’ 
genoemd, is niet zonder risico. Bij elke boring wordt 
een of meer malen ‘gefrackt’. Per frack gaan miljoe-
nen liters chemisch verontreinigd water de bodem 
in, die vervolgens weer naar boven worden gezogen 
samen met – en daarom is het allemaal begonnen –  
opgeloste belletjes schaliegas. Na afvang van het gas 
blijft hoog verontreinigd frackwater over dat niet 
zelden weer terug in de bodem wordt gepompt. Er 
kan bij fracking diep onder de grond veel mis gaan, 
dat bovendien aan iedere waarneming is onttrok-
ken. Lekkage van frackwater uit de boorschacht 
kan zware verontreiniging van bodem, grondwater, 
natuur en landbouwgrond tot gevolg hebben. Zou 
een dergelijke verontreiniging plaatsvinden dan zijn 
er geen remedies. De enige effectieve reinigings-
methode is afgraven, maar dat is alleen tot een be-
paalde diepte haalbaar. Bij het fracken zelf ontstaan 
seismisch waarneembare schokgolven, waardoor de 
boortunnel kan worden beschadigd en chemicaliën 

in de bodem weglekken. Ook bestaat het risico dat 
frackvloeistof in reeds bestaande breuken in de on-
dergrond terecht komt. Deze breuken kunnen in be-
weging komen en (zware) aardbevingen tot gevolg 
hebben. Daarnaast bestaan bij de schaliegaswinning 
de ‘gewone’ risico’s van inklinking en bodemdaling 
die zich ook bij aardgaswinning kunnen voordoen.

Onder grote politieke druk startte de regering 
van Quebec in 2010 een brede maatschappelijke 
discussie over schaliegaswinning onder de leiding 
van Bureau d’audiences publiques sur l’environment 
(BAPE). Op basis van de aanbevelingen van BAPE 
kondigde de minister van natuurlijke hulpbronnen 
op 9 november 2010 een moratorium af, waardoor 
alle activiteiten met betrekking tot schaliegas in 
de Sint Laurens rivier moesten worden gestaakt, 
ook die waarvoor aan Lone Pine eerder vergunning 
was verleend. Op 12 mei 2011 heeft de regering van 
de provincie Quebec een wetsvoorstel ingediend 
inhoudende de intrekking van alle vergunningen 
betreffende mijnbouwactiviteiten in de Sint Laurens 
rivier zonder schadeloosstelling van de vergunning-
houders. Blijkens de toelichting beoogt het voorstel 
de bescherming van mens en milieu tegen de mo-
gelijk schadelijke gevolgen van schaliegaswinning. 
Het voorstel kreeg kracht van wet op 13 juni 2011. De 
provincie van Quebec heeft eigen wetgevende be-
voegdheden. Canada is een federatie, bestaande uit 
tien, in hoge mate autonome, provincies die elk over 
een eigen regering en parlement beschikken. Binnen 
het grondwettelijk kader zijn de Canadese provincies 
soeverein en beschikken over eigen jurisdictie, waar 
de federale regering geen zeggenschap over heeft.

Lone Pine liet het er niet bij zitten. Het bedrijf diende 
op 8 november 2012 een klacht in tegen de staat Ca-
nada wegens schending van de rechten die Lone Pine 
als buitenlandse investeerder op basis van NAFTA toe-
kwam. De schadeclaim bedraagt 118.9 miljoen dollar. 
Canada verweert zich door te wijzen op zijn rechten 
als staat om naar eigen inzicht wetten in het alge-
meen belang vast te stellen. Wetgeving betreft een 
legitieme uitoefening van de bevoegdheden van een 
soevereine staat en kan om die reden nooit onrecht-
matig zijn. Het arbitrage tribunaal waaraan de zaak is 
voorgelegd heeft nog geen beslissing genomen.

Hoe ver moet 
de bescherming 
van buitenland-
se investeerders 
gaan, bijvoor-
beeld wanneer 
milieuregels 
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industrie in de 
weg staan?
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in de wet. Bovendien ontberen binnenlandse investeerders deze ‘privile-
ges’, waardoor het argument dat het allemaal zo goed is voor de economi-
sche ontwikkeling van het land toch een beetje wordt afgezwakt.

Een mogelijke uitweg is behalve aanpassing van de verdragstekst het 
weghalen van geschillen met buitenlandse investeerders uit de sfeer 
van de arbitrage en onderbrengen bij de gewone rechter, die uit de aard 
van zijn taak gehouden is recht te spreken. De rechter is gehouden tot 
een evenredige belangenafweging met inachtneming van het volledige 
corpus iuris. In het Nederlandse bestuursrecht bestaat er slechts in geval 
van onevenredige schade aanleiding voor schadevergoeding. Binnen het 
normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico val-

lende schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Aan het deelne-
men aan de maatschappij is inherent dat rekening moet worden gehou-
den met overheidsmaatregelen die kunnen leiden tot een herschikking 
van rechten en plichten. De overheid mag haar beleid te allen tijde 
wijzigen mits zij zorgvuldig met de belangen van betrokkenen omgaat, 
bijvoorbeeld door bij intrekking van een vergunning betrokkenen de tijd 
te gunnen om zich op de nieuwe situatie in te stellen. Alleen wanneer 
het om onevenredige, buiten het maatschappelijk risico vallende en 
op een beperkte groep personen of bedrijven drukkende schade gaat, is 
de overheid gehouden tot compensatie. Daarvan is in ieder geval geen 
sprake bij risicoaanvaarding, die zich voordoet wanneer een bepaalde 
maatregel voor een redelijk denkend en handelend persoon redelijker-
wijs voorzienbaar was en hij er ten tijde van zijn investering rekening 
mee kon houden. De gedupeerde die verzuimd heeft om rekening te 
houden met het intreden van een bepaald risico moet de schade die hij 
lijdt zelf dragen. Ook meer algemeen komt schade ten gevolge van een 
schadeoorzaak die redelijkerwijs voorzienbaar was niet voor vergoeding 
in aanmerking.

Het juiste gereedschap
De normatieve constellatie van de rechtsstaat is gericht op begrenzing 
van de macht van de overheid. De overheid is haar dominante positie 
ten aanzien van de uitvoering van taken waarbij publieke belangen zijn 
betrokken, aan het verliezen. In dit veranderende krachtenveld kristalli-
seren zich belangrijke nieuwe afhankelijkheidsrelaties van burgers  
– zo lang het exclusieve domein van de overheid en haar organen – uit. 
De afbrokkelende dominantie van de overheid heeft gevolgen voor de 
manier waarop het ideaal van de rechtsstaat in de toekomst moet worden  
ingevuld. Eerder is gesteld dat de rechtsstaat een volle gereedschapskist 
is waarmee ook nieuwe klussen kunnen worden geklaard. Het is zaak  
om het juiste gereedschap eruit te halen en te gebruiken. 1
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Toen ik in 1987 promoveerde op de betekenis van onafhankelij-
ke rechtspraak in de democratische rechtsstaat vormde een belangrijk 
onderdeel van mijn analyse dat de spanning zou toenemen tussen de 
rechter en het ‘democratisch bestuur’ bestaande uit regering en parle-
ment. Aanleiding en opzet van dit special over de rechtsstaat bevestigen 
deze analyse. De probleemstelling van dit special luidt: ‘Het vertrouwen 
in de rechtsstaat is niet hoog en zeker niet onder lager opgeleiden. Men 
twijfelt aan de onafhankelijkheid van rechters (‘d66 rechters’). De rech-
terlijke macht lijkt minder gedemocratiseerd dan de wetgevende macht 
en de uitvoerende macht. Moet hier verandering in komen? Wat draagt 
bij aan (herstel van) vertrouwen en borging van onafhankelijkheid in de 
rechtsstaat?’ 

Bij lezing van deze woorden was mijn eerste vraag of de uitspraken dat 
het vertrouwen in de rechtsstaat niet hoog is en dat men twijfelt aan de 
onafhankelijkheid van rechters gebaseerd zijn op gedegen onderzoek of 
voortvloeien uit veelgehoorde ‘praatjes’. Ik zou graag een fact check zien 
van deze uitspraken. Deze – niet getoetste – uitspraken vormen vervol-
gens de basis voor de stelling dat de rechterlijke macht minder gedemo-
cratiseerd ‘lijkt’ dan de wetgevende en de uitvoerende macht. Reden voor 
de vraagstelling ‘moet hier verandering in komen?’ 

Ik heb geen enkele politieke affiliatie, maar ik voel me ongelukkig bij 
deze vraagstelling van idee, omdat naar mijn mening op vage gronden 
een vraag wordt opgeworpen naar de democratisering van de recht-

Tegenkrachten zijn in een evenwichtige democratie  
hoogst noodzakelijk. Dat kan alleen als de rechtsstaat 
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Dat neemt niet weg dat de kern van de rechtsstaat duidelijk contouren 
heeft: de overheid, de staat, is gebonden aan het recht, in het bijzonder 
mensenrechten, er is een scheiding tussen bestuur en rechtspraak en 
een ieder heeft toegang tot een onafhankelijke onpartijdige rechter om 
zijn rechtspositie als gelijkwaardige burger veilig te stellen. Op de ratio-
nale van deze korte beschrijving valt moeilijk af te dingen. 

De afgelopen decennia hebben zich in Europa (en elders) moderne staten 
ontwikkeld, waarbij de samenwerking tussen wetgeving en uitvoering 
– gelet op de complexiteit van de veelvormige overheidstaak – steeds 
intensiever is geworden. In Nederland draagt onder andere het gedetail-
leerde regeerakkoord bij tot de hechte band tussen regering en parle-
ment, die zich zelfs tot in de Eerste Kamer uitstrekt. Zo ontwikkelde de 
trias politica (wetgever, bestuur en rechter, drie organen, drie gescheiden 
functies) zich tot een een duas politica. In dit tweepolig systeem – demo-
cratisch bestuur tegenover rechter – zal de druk op de rechter als gezegd 
toenemen. 

Nederland kent van oudsher geen sterke rechterlijke macht. Er zijn 
drie onafhankelijke rechterlijke kolommen, de Hoge Raad, de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de gewone rechterlijke 
macht die via de Raad voor de Rechtspraak georganiseerd is. We kennen 
geen constitutionele rechter. De financiering van de rechtspraak via 
de justitiebegroting draagt niet bij aan onafhankelijkheid. De zwakke 
vormgeving van de Raad voor de Rechtspraak heeft zijn weerslag gehad 
op verdere verzwakking van de rechtspraak. Naar mijn oordeel hebben 
rechters goede redenen om ontevreden te zijn over het beheer van de 
rechtspraak. Gelet op de grote inzet van deze beroepsgroep – er wordt 
structureel overgewerkt – verdienen zij beter.

Het primaat van de politiek bestaat niet
De grote waarde van de democratische rechtsstaat is gelegen in het 
systeem van tegenkrachten dat erin besloten ligt. Zowel in de natuur als 
in de samenleving – en in de menselijke constitutie – vormen dynami-
sche tegenkrachten de belangrijkste waarborg voor sterke systemen. In 
de moderne democratische rechtsstaat ligt voor veel onderwerpen het 
initiatief bij het democratisch bestuur, dat als wetgever de institutione-
le vormgeving, het budget en de inhoud en het functioneren van veel 
staatsfuncties kan bepalen. Dit hoort bij de rol van het democratisch 
bestuur. De bevoegdheden van het democratisch bestuur zijn echter 
begrensd. Deels door de regels van ons constitutionele bestel, deels als 
gevolg van Europese en internationale samenwerking. De belangrijkste 
begrenzing vloeit voort uit grondrechten en beginselen van behoorlijk 
bestuur. 

Het is de taak van de onafhankelijke rechter in de rechtsstaat om onder 
toepassing van nationaal, Europees en Internationaal recht, in concrete 
zaken grenzen te stellen aan het handelen van het democratisch bestuur. 
Idealiter zou daaraan ook constitutionele rechtspraak toegevoegd moe-
ten worden, maar de Nederlandse (Grond)wetgever staat daar afwijzend 

spraak. Een vraag die Europees gezien zeer gevaarlijke kanten heeft. De 
Poolse regering heeft immers bij Europese Hof van Justitie aangevoerd 
dat de door deze rechter gewraakte Poolse ingrepen in de rechterlijke 
organisatie noodzakelijk waren om de rechterlijke macht te democratise-
ren. De benoeming van rechters is in Polen gepolitiseerd en nu de PIS de 
meerderheid heeft, worden PiS rechters benoemd. Op die manier wordt 
de onafhankelijkheid van de rechter verpulverd. Is dat democratische 
legitimatie van rechters? 

Uit het Continu onderzoek Burgerperspectieven van het SCP blijkt al 
jaren dat de rechtspraak het hoogste vertrouwen geniet in onze samen-
leving en regering en parlement structureel het laagste. Een relevante 
vraagstelling zou dus eerder zijn: hoe kan het vertrouwen in regering 
en parlement vergroot worden? Daarbij markeer ik dat slechts 315.019, 
omgerekend 2,3% van de kiesgerechtigde Nederlanders lid zijn van een 
politieke partij. De steun voor de democratie onder de bevolking is groter 
dan 95%, maar de steun voor ‘de politiek’ is aanzienlijk lager. 

Het is daarom onverstandig om democratie en politiek met elkaar te 
vereenzelvigen. De democratie wordt als institutie slechts ‘bewoond’ 
door politici, die zich al dan niet goed kunnen gedragen, door meer of 
minder trouw te zijn aan democratische deugden, zoals waarheidsliefde. 
Blijkens de stemming in onze samenleving zijn burgers weinig tevreden 
met het gedrag van politici. Als de vraagstelling van dit special de demo-
cratisering van de rechtspraak betreft, zou het dan in feite niet gaan om 
de politisering van de rechtspraak?

En zou het kunnen zijn dat het lage vertrouwen in regering en parle-
ment gerelateerd is aan de druk die op de rechtspraak ligt? Bovendien, 
als Wilders, die zelf voorwerp is van strafvervolging, bij voortduring de 
rechtspraak en de rechtsstaat beschimpt, ‘neprechters’, ‘nepparlement’, 
vormt dat een basis om te zeggen dat lager opgeleiden minder vertrou-
wen hebben in rechters? Of vloeit het lagere vertrouwen eruit voort dat 
in onze complexe samenleving lager opgeleiden moeite hebben om ‘het 
systeem te begrijpen’ en veelal wantrouwender in de samenleving staan. 
Of is van belang dat Baudet rechtspraak als elitair wegzet en Cliteur als 
FvD senator ernaar streeft om de onafhankelijke rol van de rechter en 
van adviesinstanties zoveel mogelijk te bepreken zo niet af te schaffen? 
De agressieve acties die PiS in Polen onderneemt tegen de onafhanke-
lijke rechter – met inbegrip van het op billboards langs de weg verdacht 
maken van rechters aldaar – staan allen in het teken van het ‘democrati-
seren van de rechtspraak’. Willen we die kant op?

De plaats van de rechter in de democratische rechtsstaat
Terug naar het fundament. Naar zijn aard is het begrip rechtsstaat om-
streden – en dat doet recht aan het bijzondere karakter van de democra-
tische rechtsstaat als dynamisch systeem. De kern van de zaak is dat de 
kracht en waarde van de rechtsstaat schuilt in een voortdurend – en zo 
mogelijk zuiver – debat over de actuele betekenis van de rechtsstaat als 
institutie. De rechtsstaat is een ideaal dat een zekere dynamiek laat zien. 

Een relevante 
vraagstelling  
zou dus eerder 
zijn: hoe kan  
het vertrouwen  
in regering  
en parlement  
vergroot worden 

Naar mijn  
oordeel hebben 
rechters goede 
redenen om  
ontevreden  
te zijn over het 
beheer van  
de rechtspraak



27De toekomst van de rechtsstaat 26idee oktober 2019 Alex Brenninkmeijer · De rechtsstaat als speelbal van de politiek

een open samenleving. Een debat dat dynamiek vertoont en geen vaste 
uitkomst heeft. Zo valt Baudet het ‘partijkartel’ aan en spreekt Wilders 
over nep-parlement en komt de staatscommissie Remkes met voorstel-
len ter versterking van de representatieve democratie. Maatschappelijke 
discussie ontstond over de Urgenda-uitspraken en over de stikstofuit-
spraak van de Raad van State. Noodzakelijke discussies, die laten zien dat 
de politiek – niet altijd – het laatste woord heeft.

Druk op de rechtspraak
Democratie en rechtspraak houden elkaar in een – dynamisch – even-
wicht. Daarom zit er spanning in het systeem, spanning die noodzake-
lijk is. De democratie wordt bevolkt door politici, de rechtspraak door 
rechters. Rechters en politici hebben een verschillende oriëntatie en het 
is mijn ervaring: een fundamenteel verschillende manier van denken. In 
de politiek gaat het veelal om het verwerven van macht en het doorzetten 
van ideeën, rechters hebben een primaire professionele juridische oriën-
tatie op een goede rechtsbedeling en rechtsontwikkeling en macht speelt 
in hun werk een verwaarloosbare rol. Kern van de zaak is dat rechtspraak 
en politiek een verschillende grondslag hebben, die tot verschillende 
vormen van democratische legitimatie leidt. Vanuit de politiek is onder 
meer met de vorming van de Raad voor de Rechtspraak een wat wel is 
genoemd ‘court pakking plan’ de rechtspraak in de greep van de politiek 
gebracht. Justitieminister Opstelten presenteerde in 2012 de nieuwe 
presidenten van de gerechten alsof hij de leiding had over de rechterlijke 
macht, net als over het OM en over de Nationale Politie. Een miskenning 
van de functie van onafhankelijke rechtspraak in een moderne democra-
tische rechtsstaat.

De democratische legitimatie en het vertrouwen in de rechtspraak kan 
versterkt worden door de scheiding tussen politiek en rechtspraak zo 
duidelijk mogelijk te maken en de rechterlijk functie te versterken. Dit 
vooral nu het functioneren van regering en parlement steeds sterker 
verweven raakt en de tegenkracht vanuit de Tweede en de Eerste Kamer 
verzwakt is. In de duas politica zijn het evenwicht van machten en het 
voortbestaan van de noodzakelijke tegenkracht van onafhankelijke en 
onpartijdige rechtspraak gediend met een heldere rolverdeling. Helder-
heid die gediend is met de bereidheid van politici om afstand te houden 
van de rechtspraak. Politici moeten met deugdzaamheid de democra-
tie dienen, dat is iets anders dan overal een politiek stempel op willen 
drukken. Tegenkrachten in een evenwichtige democratie zijn hoogst 
noodzakelijk. In de democratische rechtsstaat vervult de rechter – naast 
de rekenkamer en de ombudsman en andere onafhankelijke adviesin-
stanties – de meest cruciale rol als tegenkracht. Dat kan alleen als de 
rechtstaat geen speelbal van de politiek wordt. 1

tegenover. Moet de rechter bij het vervullen van zijn toetsende taak 
‘democratisch gelegitimeerd zijn’, zoals de vraagstelling van dit special 
luidt? Dit brengt ons bij de vraag wat onder democratische legitimatie 
verstaan moet worden.

Wat is democratische legitimatie?
In het publieke en politieke debat wordt het complexe vraagstuk van de-
mocratische legitimatie veelal gereduceerd tot verkiezingen of referen-
da, kortom, democratische legitimatie vindt via het rode potlood plaats. 
Democratische legitimatie heeft echter een veel bredere betekenis. 
Vergelijken we onze samenleving met die in Turkije, Rusland of China, 
dan is duidelijk dat de druk die op de individuele vrijheid van burgers 
op verschillende manieren wordt uitgeoefend, tot gevolg heeft dat in die 
landen een open democratische samenleving die gebaseerd is op een 
levendig en onbevangen debat in meer of mindere mate een illusie is. 
In de autocratie worden zowel de democratische discussie ondersteund 
door mediadebat als partijvorming belemmerd, waardoor de macht in de 
autocratie absolute trekken krijgt. Uit deze omschrijving blijkt dat demo-
cratie niet primair en alleen het kiesrecht betreft, maar vooral vrijheid 
in de samenleving. Zo kenmerken Nederlanders als hen ernaar gevraagd 
wordt democratie overwegend als vrijheid, vrijheid om iets te vinden en 
dat ook te zeggen. Zo beschouwd is onze samenleving doortrokken van 
democratische processen. Een vitale democratie is niet alleen gebaseerd 
op de instituties en procedures verbonden met kiesrecht en het rode 
potlood. Alle belangrijke maatschappelijke onderwerpen vormen bij 
voortduring voorwerp van maatschappelijk debat en dat debat bepaalt 
voor een belangrijk deel de democratisch legitimatie van besluitvorming 
in onze samenleving.

Op gespannen voet hiermee staat de reductie van democratische le-
gitimatie tot de regel dat de meerderheid (50% plus één) beslist. Dit 
vormt op dit moment de politieke realiteit in zowel de Tweede als Eerste 
Kamer. Wellicht vormt de – niet – afschaffing van de dividendbelasting 
een heldere illustratie. Een wetgevende maatregel die was afgesproken 
in het regeerakkoord werd al dan niet tegen wil en dank gesteund door 
de regeringspartijen. De druk die uitging van het maatschappelijk debat 
was echter groot en uiteindelijk ging de maatregel niet door. Zo werkt 
onze democratie. Als we kijken naar rechterlijke besluitvorming, dan 
blijkt ook rond rechtspraak in individuele zaken, maar ook als het om de 
richting van de rechtspraak gaat een voortdurend maatschappelijk debat 
gaande.

Dit debat betreft niet alleen (destijds) omstreden onderwerpen als 
gedogen van drugs, euthanasie, abortus en stakingsrecht, maar ook de 
zwaarte van rechterlijke straffen. De wetgever heeft bepaalde maatrege-
len genomen, maar het is aantoonbaar dat de rechter de maatschappelij-
ke wens van het strenger straffen gevolgd heeft. Heeft deze ontwikkeling 
democratische legitimatie? Het lijkt mij wel. Kortom, democratische le-
gitimatie betreft méér dan het rode potlood, méér dan de regel 50% plus 
één, democratische legitimatie vindt zijn fundament in het vrije debat in 
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de correctie op de benadeling van een individuele burger/belastingbe-
taler weegt zwaarder. Zo hoort het ook te zijn als we ons rechtvaardig-
heidsgevoel als gedeelde waarde willen koesteren. De Regering heeft nu 
aangepast wetgeving aangekondigd die hier aan tegemoet komt.

Talloze projecten in ons land liggen thans stil vanwege een uitspraak 
over het naleven van stikstofnormen door van de Raad van State als 
hoogste bestuursrechter. De rijksoverheid, gemeenten, projectontwikke-
laars – of andere partijen met macht en invloed – konden lange tijd doen 
alsof het afsnijden van bochtjes in de naleving wettelijke normen best 
verantwoord was, maar dan is er toch op een dag de rechter die toch het 
algemeen belang bewaakt. 

De rechtstaat is in mijn opvatting overigens een ruimer begrip dan alleen 
de relatie tussen staat en burger. Macht is immers niet alleen geconcen-
treerd bij de staat. Ook andere krachten in de samenleving kunnen macht 
uitoefenen. In het essay over de Richtingwijzer ‘Koester de grondrechten 
en gedeelde waarden’ hebben de auteurs van de Van Mierlo Stichting dat 
helder gesitueerd onder het begrip Mensen Onderling. Een mededin-
gingsautoriteit als de Autoriteit Consument en Markt treedt bij uitstek 
in die (hier: economische) relaties. Maar ook die interventies zijn voor 
correctie door de rechter vatbaar, bijvoorbeeld wanneer er onterecht kar-
telboetes zijn opgelegd. Economische machten zijn er in alle soorten en 
maten, zoals van multinationals, kartels van bouwbedrijven, datagebruik 
enz. Als partijen zich beweging binnen de normen van het materiele 
recht zou het goed moeten gaan, maar dat gaat het niet altijd goed. Geluk-
kig is er de mogelijkheid tot correctie of geschilbeslechting via de rechter.

Opvattingen over rechtvaardigheid zijn niet statisch en ontwikkelen 
zich. In opgaande lijn als er een functionerende democratische rechts-
orde heerst, waarin de wetgever binnen die orde wetgeving produceert 
en de rechtspraak functioneert. Maar ook in neergaande lijn als die even 
of structureel niet goed functioneert. Die rechtsorde is een belangrijk 
funderend element van de trias politica. Daarom is de vraag van aanzien-
lijk belang: staat onze rechtsstaat nog fier rechtop? Het is tijd voor een 
analyse van de toestand in peiljaar 2019. 

De vraag of de rechtsstaat er goed voor staat is in Europa zeer actueel. De 
eerbiediging van de rechtsstaat heeft een prominente plaats gekregen in 
de debatten van het Europees Parlement in de zittingsperiode 2014–2019 
en in de programma’s van de voorzitterschappen van de Europese Raad. 
De eerbiediging van de rechtsstaat was ook een belangrijk thema in de 
campagne voor de Europese verkiezingen van 2019. Wij denken dan dat 
het alleen over Polen en Hongarije gaat, maar het is van evenveel belang 
voor Nederland.

Het is een slecht cliché om te stellen dat de rechtsstaat in de recente 
jaren onder druk stond. Dat is immers de natuurlijke situatie. De kern 
van de rechtstaat is dat recht daadwerkelijk boven macht gaat. Elke 
machthebber heeft belang bij een onsje minder recht en sommigen zelfs 
bij algehele rechteloosheid. Een gebrekkige rechtstaat kan gemakkelijk 
ontaarden in een dictatuur. Van dictaturen zijn er meer dan van functio-
nerende rechtsstaten. Simpel omdat er maar weinig machthebbers zich 
wensen te onderwerpen aan het recht, tenzij ze door tegenmacht daartoe 
gedwongen worden. 

De rechtsstaat is van niet te onderschatten belang voor al die sociaal- 
liberalen die de Richtingwijzer “Koester de grondrechten en gedeelde 
waarden” serieus nemen. Een voorbeeld: de rechter besliste onlangs nog 
dat de fictieve rente die de fiscus placht te heffen over vermogen (Box 3) 
de toets der kritiek niet kon doorstaan. Dat is niet de eerste keer dat de 
fiscus op de vingers wordt getikt. Jammer voor de Rijksbegroting, maar 
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en de politie. Minder moeite hadden zij met de uitbreiding van transac-
tiebevoegdheden van het Openbaar Ministerie, met de inbreuk op privacy 
ten behoeve van opsporingsdiensten en met de impact is van het Euro-
pees opsporingsbevel dan met het faciliteren van de zittende magistra-
tuur. Er is ook niet onbelangrijke tegendruk. Onlangs besloot een rechter 
in de Bondsrepubliek dat een officier van justitie geen magistraat is. Die 
uitspraak heeft grote impact op het de uitvoering van het Europees op-
sporingsbevel dat waarschijnlijk ook in ons land nu bij de rechter-com-
missaris zal worden belegd in plaats van tot nu toe, bij de officier van 
justitie. In het kader van de rechtsbescherming is dat een vooruitgang. 

Ten tweede is er de toegenomen complexiteit van wetgeving èn toena-
me van wetgeving uit internationale bronnen. Er gaat zelden iets af, er 
komt vooral veel bij. In de Eerste Kamer zien we het langs komen, en 
constateren wij de mate van gedetailleerdheid en de verwevenheid van 
vraagstukken. Er zit veel uitvoeringswetgeving vanuit de Europese Unie 
bij, waar de Nederlandse regering de mogelijkheid ziet om er nog wat in 
te vlechten of aan toe te voegen. Meer en complexere wetgeving (heeft U 
wel eens met de wetgeving over financiële transacties te maken gehad?) 
betekent meer kans op strijdige belangen, meer interpretatievragen en 
meer potentiele conflicten zowel tussen burgers als tussen burger en 
overheid. Politieke tegendruk zie ik vooralsnog niet uit de verf komen, 
eerder het tegendeel. 

Tenslotte wordt er structureel te weinig geld op de begroting Justitie en 
Veiligheid (die staat voor de rechtspraak) beschikbaar gesteld. De rech-
ters klagen en niet zonder reden. Er is het drama van een veel te grote 
ambitie tot digitalisering van de rechtbanken, waardoor de structurele 
tekorten in de rechtspraak verder zijn vergroot. De gefinancierde rechts-
hulp (ook wel de sociale advocatuur genoemd) staat ook al jaren onder 
druk. We zijn hier door jarenlange bewuste rantsoenering van de rechter-
lijke macht en rechtshulp op neo-liberale ideologische gronden echt wel 
in de gevarenzone beland. 

Deze drie geschetste ontwikkelingen tezamen geven al het antwoord 
op de hierboven gestelde vraag: nee, de rechtstaat staat niet fier recht-
op, er zijn serieuze problemen. Tegendruk tegen het uitdijend complex 
van veiligheidsinterventies ligt politiek en maatschappelijk het moei-
lijkst. De AIVD en andere diensten hebben altijd aanvullende wensen en 
vanuit hun logica zijn die te begrijpen. Maar de balans moet wel worden 
bewaakt. Gelukkig is er in de civil society, het Europees parlement en in 
D66 veel expertise en tegendruk. 

Dat betekent soms actief ingrijpen en tegendruk zetten om een trend te 
keren. Een politiek steuntje in de rug is noodzakelijk en sociaal-liberalen 
zullen daarbij alert moeten zijn als de schragende partij van het Kabinet 
Rutte III die het meeste de rechtsstaat koestert. 1 

 
De bijdrage die een functionerend rechtssysteem levert aan het welbe-
vinden in de samenleving wordt in ons land vanzelfsprekend gevonden. 
Dat is het geenszins. Mijn werkervaring in veel landen zonder functi-
onerende rechtsstaat heeft mij het unieke karakter van de rechtsstaat 
geleerd door het ontbreken ervan te ervaren. En ook het belang ervan 
voor de welvaartsontwikkeling. Vaak worden corruptie en mensenrech-
ten genoemd als de kwalijke uitwassen van falende staten. Maar de rem 
die een slecht functionerend rechtssysteem zet op economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen wordt nogal eens onderschat. Grote en 
kleine commerciële transacties zijn afhankelijk van een toegankelijk en 
rechtvaardig systeem van geschilbeslechting. Dat vertegenwoordigt een 
enorme economische waarde. 

Terug nu naar het machtsmonopolie van de staat, aan de hand van een 
persoonlijke ervaring. Bent u ooit weleens gebeld door de politie dat 
uw zoon in bewaring is genomen op verdenking van beroving? Ik wel. 
Je hoopt oprecht dat het niet waar is. In beginsel ga je er vanuit dat de 
politie zijn werk onbevooroordeeld en professioneel doet. Maar als je 
naar het politiebureau fietst ben je toch vol twijfel of dat deze keer ook zo 
gaat. Of er niet in de ijver om de dader te vinden de verkeerde is aange-
houden. Bij de confrontatie met het slachtoffer bleek inderdaad al snel 
de vergissing. We konden samen naar huis na wat bange uren. 

Hier ging het goed, maar U en ik weten ook dat het gedrag de politie ook 
wel eens door tunnelvisie wordt beheerst. 

In een rechtsstaat wordt gelukkig excessief geweld van politie of leger 
bestraft door de rechter. De rechter kan een verbod toewijzen dat de 
staat als bestuursorgaan geen vergunning mag afgeven om gif te laten 
storten in een natuurgebied. Een onafhankelijke rechter – en niet een 
hoger overheidsorgaan – mag oordelen over de rechtmatigheid van een 
bestuursdaad door (lagere) overheden. Terzijde: dat hebben we aan de 
Europese rechter te danken, want tot die tijd besliste gewoon het hogere 
orgaan (de staat over de Provincie bijvoorbeeld). Civiele aansprakelijk-
heid van de staat voor zijn eigen onrechtmatig handelen jegens burgers 
is inmiddels ook geldend civiel recht. Dat is niet altijd zo geweest, het 
leerstuk van de onrechtmatige overheidsdaad is gevormd als rechters-
recht. De Hoge Raad besliste dit ten koste van de staat. 

Zo ontwikkelde de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid 
zich in ons land geleidelijk, maar gestaag ten gunste van de burger. De 
status quo in ons land is het bewijs van werkende checks and balances. 
Dat brengt ons terug bij de kernvraag: staat onze rechtsstaat nog fier 
rechtop? 

Ik zie ten minste drie zorgelijke ontwikkelingen die elkaar versterken. 

Allereerst heeft opsporing en preventie van terrorisme de wind in de 
zeilen. Wie kan daar nu op tegen zijn? We zien hoe door opeenvolgende 
VVD-ministers crime-fighters zijn omgegaan met de rechtspraak, het OM 
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De rechtsstaat is een in de loop van de historie geconstrueerd 
huis met vele kamers. De Trias is één van de bekendste. Wie ook maar 
iets zeggen wil over macht en tegenmacht verwijst ernaar. Montesqui-
eu’s idee dat hij overigens deels ontleende aan John Locke is een vat 
vol argumenten. Nu eens staat de Trias voor scheiding van organen en 
functies, dan weer voor checks and balances. Het feit dat de Nederlandse 
staatsrechtelijke ordening op twee benen hinkt, draagt bij aan het veel-
vormige karakter van de Trias. Enerzijds geldt de idee van scheiding. Het 
parlement geldt als autonoom en zelfstandig. De rechter mag dan ook 
niet toetsen of wetten van het parlement grondwettelijk gezien wel door 
de beugel kunnen. Verder moet de rechter vooral de wet toepassen. De 
rechter vindt het recht, maar vormt het niet. Aan de andere kant oefenen 
regering en Staten-Generaal gezamenlijk de wetgevende functie uit, een 
vorm van checks and balances. 

De praktijk is nog weer genuanceerder. Zo ‘maakt’ de rechter wel dege-
lijk recht via interpretatie, toepassing van beginselen en afweging. Toen 
parlement en regering er niet in slaagden om de euthanasiewetgeving 
te vernieuwen, adopteerde de Hoge Raad beleidsregels die door medici 
en het OM waren ontwikkeld. De wetgever, geleid door Els Borst volgde 

Ooit bedacht om de macht van koningen te breken, 
moet de Trias Politica het thans opnemen tegen een 
machtige overheid die door de democratie vele taken 
erbij heeft gekregen. Dat vraagt om versterking van 
het wetgevingsproces, niet per se om ingrepen in de 
representatie. 
Door Carinne Elion 

naderhand. Zelfs laat de wetgever de invulling van open normen opzet-
telijk over aan de rechter. Ook bij wetgeving is de praktijk anders dan de 
leer. Waar de Grondwet droomt dat regering en parlement schouder aan 
schouder mooie wetten in het algemene belang maken, wordt het leeu-
wendeel van de wetgevingsarbeid door de regering verricht. 

Die afwijkingen van het model laten zien dat een institutionele ordening 
als de Trias Politica een constructie is van de werkelijkheid, maar er niet 
mee samenvalt. Dat betekent echter ook dat als werkelijkheid en orde-
ningsprincipe te ver uiteen gaan lopen, zo’n principe verandert in een 
ongeloofwaardige fictie. Laten we kijken naar moderne ontwikkelingen.

Bestuurlijk overwicht
Allereerst heeft Montesquieu’s uitvinding van scheiding en spreiding 
van macht ook buiten de staatsrechtelijke ordening furore gemaakt. 
Scheiding van petten en interne checks and balances vormen de rode 
draad van de diverse governance- en integriteitscodes. Ik ga er hier niet 
verder op in.  

Een tweede verschijnsel is dat er feitelijk veel meer dan drie machten 
in de kamer van de Trias huizen. Ambtenaren, pers, lobby-organisaties 
en grote ondernemingen oefenen invloed uit op het staatsbestuur. Dat 
vraagt om kritische beschouwing. Scheiding van petten is niet evident 
in een land waar iedereen aan de top elkaar kent. Daarnaast geldt dat als 
Grote onderneming & Co zich de bewoners van die deftige 18e eeuwse 
triaskamer mogen noemen, dat wel verantwoordelijkheden met zich 
brengt. Dreigen met emigratie van de hoofdvestiging als er niet wat 
wordt gedaan aan de dividendbelasting past niet bij de Trias. Invloed 
moet tegenmacht zijn, geen overmacht.

Als we letten op de verhouding tussen de drie traditionele staatsmach-
ten, wetgever, bestuur en rechter, zien we tekenen van slijtage. In landen 
als Polen en Hongarije is dat manifest. Democratisch verkozen bestuur-
ders helpen de trias politica om zeep via een serie maatregelen die elk op 
zich misschien niet verontrustend zijn, maar bij elkaar van de bestuur-
der een ‘democrator’ maken (vergelijk Marijke Malsch). In Nederland 
wordt de balans op een andere manier verstoord. De positie van het 
bestuur, de uitvoerende macht, is zodanig versterkt dat men kan spre- 
ken van een duas of zelfs unitas politica (vergelijk Alex Brenninkmeijer).

De kern van het executieve overwicht ligt bij de ‘verbestuurlijking’ en 
‘vernetwerking’, namen die net zo onooglijk en ongrijpbaar zijn als 
de verschijnselen zelf. Hoe zit dat? Omwille van verantwoording zijn 
bestuurlijke processen van nature gericht op rationele verantwoording. 
Bovenop deze Weberiaanse bureaucratische logica echter hebben het  
geloof in beheersbaarheid (management) en dat in marktwerking de 
logica van het resultaat en die van het product gelegd. Daarnaast is het 
bestuur gedecentraliseerd. Het vanuit de Trias gezien dienend en uit-
voerend bestuur is daardoor opgedeeld in een serie op zichzelf gerichte 
machtscentra die aan elkaar verantwoording afleggen over producten  
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van het eU-recht versterkt. Verder is de Straatsburgse jurisprudentie, 
niettegenstaande de marge die het hof aan landen laat, van grote invloed 
op de bescherming van grondrechten. De derde ontwikkeling ligt in het 
bestuursrecht. Waar voorheen de bestuursrechter besluiten van over-
heidsorganen marginaal toetste, bekijkt hij de bestuurlijke afweging nu 
ook inhoudelijker, medieert hij of komt hij met een oplossing. 

De positie van de rechter is dus enigermate versterkt. Die versterking kan 
het instituut ook verzwakken. Als de rechter wordt geroepen om te oor-
delen in politiek en maatschappelijk geladen zaken (Wilders, Urgenda), 
brengt hem dit in het schootsveld van een gemediatiseerde politiek. Ver-
der kan de genoemde kaderwetgeving de rechter verzwakken. Kaderwet-
geving is lastig toetsbaar: de normen zijn of te vaag of zo specifiek uit-
gewerkt door lagere instanties dat er weinig ruimte is voor rechterlijke 
afweging. Toekenning van taken aan bestuurlijke organisaties (OM e.a.) 
doet eveneens afbreuk aan de positie van de rechter. Verruwing van het 
politieke klimaat leidt soms tot rechtstreekse aanvallen op de rechter. 

De logica van de Trias
Kortom, met het toegenomen bestuurlijk overwicht en beroep op de 
rechter lijkt de Trias een tweeluik te zijn geworden. De reflex is om de 
wetgevende macht te versterken via ingrepen in de representatie (o.a. 
referenda, direct verkozen bestuurders). Deze ideeën kunnen echter in 
de huidige context van verpersoonlijking, verbestuurlijking en media-
tisering averechts werken. Belangrijker is dat mankementen in de Trias 
volgens de logica van de Trias moeten worden opgelost, niet via die van 
de representatieve democratie. Montesquieu’s uitvinding draait om 
voorkoming van willekeur via tegenmacht en transparantie. Dat vraagt 
om versterking van functies, niet per se van organen. Het is daarom zaak 
om de legislatieve functie te versterken door verbetering van de kwaliteit 
van wetgeving (zorgvuldige omgang met kaderwetgeving met het oog op 
rechterlijke afweging, een senaat die zich aan zijn taak houdt), verbete-
ring van de totstandkoming (inspraak, consultatie) en betere ondersteu-
ning van Tweede-kamerleden. Consciëntieus en consistent bestuur en 
goede wetgeving voorkomen een beroep op de rechter als redmiddel  
voor een politiek zonder invloed. Dat immers zou van de Trias pas echt 
een politieke fictie maken. 1

en resultaten, zaken die relevant zijn vanuit het eigen systeemdoel (von-
nissen, bekeuringen). De externe doelen waartoe het systeem op aarde is 
(legitimiteit, handhaving), verdwijnen zo uit beeld. Bovenal worden zo 
politiek relevante keuzes teruggebracht tot een optrek- en aftelsom. 
 
De wet als instrument
De overheersende positie van het bestuur zien we terug in de totstandko-
ming van moderne wetgeving. Idealiter is er een balans. De regering staat 
voor verantwoordelijkheid en het parlement voor vertegenwoordiging. 
In de praktijk echter regeert het verantwoordelijkheidsdenken. Begrijpe-
lijk, want het land roept om daadkracht en maatregelen. Het leidt ertoe 
dat besluiten en wetgeving op monistische wijze worden afgekaart door 
regering en coalitie-fracties, soms geholpen door een constructieve 
oppositie. Wie zich verzet is met ‘verantwoordelijkheidsvakantie’. Het 
feit dat de premier zichtbaarder is en langer zit, vergroot de invloed van 
de regering. Dit beïnvloedt de stijl van de politiek. De politicus die het 
gefragmenteerde electoraat wil tonen dat hij ‘visie’ heeft, moet in de 
verbestuurlijkte politiek waar het draait om cijfers achter de komma, ge-
bruik maken van alle mogelijkheden die de media bieden. Het optreden 
van de leden van de legislatieve wordt gekenmerkt door een focus op de 
persoon, emoties en incidenten. 

De verbestuurlijking beïnvloedt ook de kwaliteit van wetgeving. De 
bestuurlijke logica is zichtbaar in de vorm van wetgeving. Kaderwetge-
ving met brede aspiratieve normen draagt lagere wetgevers op om deze 
te implementeren en over de resultaten te rapporteren. Ook inhoudelijk 
weerspiegelen veel wetgevingsvoorstellen het bestuurlijk effectiviteits-
streven of juist de politieke reactie erop. Veel wetsvoorstellen zijn reac-
ties op incidenten. Wetgeving is eerder instrument voor effectief bestuur 
of spraakmakende politiek dan de reflectie van intrinsieke normen van 
rechtvaardigheid. Een voorbeeld is de Wet OM-afdoening, waarbij de OvJ 
de bevoegdheid heeft om strafbeschikkingen uit te vaardigen. Recent 
onderzoek wijst op beperkte resultaten, of zelfs grote gebreken. Daar-
naast zijn er de transacties (bijv. Libor, ING). Vanwege zowel de rechtsor-
de als de rechtsbescherming van verdachte was een proces op zijn plaats 
geweest. 
 
Zichtbaarder rechter
De verbestuurlijking, de instrumentele inzet van wetgeving en de medi-
atisering van de politiek hebben gevolgen voor de rechter, van oudsher 
de zwakste macht van de Trias. Zijn relatieve onzichtbaarheid werkt 
beschermend en legitimerend en geeft hem de ruimte tot zorgvuldig 
manoeuvreren bij zijn onvermijdelijk rechtsvormende werk, waardoor 
dit binnen de grenzen van de Trias blijft. Verschillende ontwikkelingen 
noodzaken de rechter echter tot een actievere houding. Zo weet de maat-
schappij de weg naar de rechter steeds beter te vinden om het bestuur op 
de vingers te tikken. De cassatie-zaak van Urgenda wordt wat dit betreft 
een testcase. Urgenda wijst op een tweede ontwikkeling. De invloed van 
het Europese recht (eU, eVRM) geeft de rechter een spilfunctie in een 
gelaagde rechtsorde. Zo heeft de jurisprudentie van het eU Hof de positie 
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‘In iedereen  
zit nog altijd een  

vleugje liefde’

Geert Corstens · Vergeving: herstel in plaats van straf 

Strafrechtspleging is volgens voormalig voorzitter 
van de Hoge Raad Geert Corstens ‘een redelijk onbe-
schaafde beweging’. In een politiek-maatschappelijk 
klimaat waarin hard wordt geroepen om vergelding 
en begrip is voor eigenrichting, pleit hij voor verge-
ving in plaats van straf. ‘Misdaad en straf’ moet wat 
hem betreft plaats maken voor ‘misdaad en leven na 
de misdaad’. ‘Voor berouw, gevolgd door vergeving 
en herstel en verzoening moet meer plaats worden 
ingeruimd.’ 
Door Geert Corstens 

Het onderwerp van deze bijdrage sluit aan op het motto van mijn 
handboek over het Nederlands strafprocesrecht: ‘There but for the grace 
of God, goes John Bradford’. Dat betreft het oude verhaal van de Engelse 
hofprediker uit de zestiende eeuw, John Bradford, die bij het zien van  
het naar de executieplaats geleiden van ter dood veroordeelden uitriep:  
‘There but for the grace of God goes John Bradford’. Die uitlating kan 
worden verstaan in de trant van: als ik uit anderen of in een ander milieu 
was geboren of als ik op een cruciaal moment in mijn leven een andere 
keus had gemaakt, had ik misschien ook wel tot die ter dood veroordeel-
den behoord. Natuurlijk, voor een absurd doorgevoerd determinisme is 
geen plaats, maar toch, dit besef noopt tot bescheidenheid en kan ook 
stimuleren tot vergeving. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid van 
mensen voor hun daden niet weggepoetst, maar wel gerelativeerd.

Als strafrechter houd je je met vergelding bezig. Er is een strafbaar feit 
gepleegd. De officier van justitie vervolgt de verdachte en de rechter 
berecht de zaak en komt, als het feit is bewezen en daad en dader straf-
baar zijn, meestal tot bestraffing. In de straf komt de afkeuring van het 
gepleegde strafbare feit tot uitdrukking. De rechter doet dat als over-
heidsinstantie en treedt daarmee op namens de samenleving. Hij neemt 
daarin een aparte positie in, hij is wetgever noch bestuurder. Hij is on-
afhankelijk, hoeft niemand te gehoorzamen. Ook als het bestuur in een 
geschil is betrokken, stelt hij zich zelfstandig op. Hij dient onpartijdig te 
zijn en te waken tegen vooringenomenheid. Dat zijn in de rechtsstaat es-
sentiële elementen voor een eerlijke berechting. Ook om die reden wordt 
de toegang tot onafhankelijk en onpartijdige rechters als het vierde 
element van de rechtsstaat gezien. Daarnaast staan als bestanddelen: de 
gebondenheid van allen aan het recht, het machtsevenwicht in de staat 
en de eerbiediging van mensenrechten. 
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hoopt langs die weg tot een zeker herstel van de relatie met de dader. De 
vraag gaat over het herstel van die relatie in plaats van bestraffing. Her-
stel valt niet noodzakelijkerwijs samen met vergeving. Er kan vergeving 
zijn zonder herstel en herstel zonder vergeving. Ik beperk mij nu tot 
herstel dat samenvalt met vergeving. 

Meest spectaculaire voorbeeld van vergeving vind je in de verhalen over 
Zuid-Afrikanen die slachtoffer waren van apartheid. Het einde daarvan 
had alles in zich om te resulteren in een ‘bijltjesdag’: afrekenen met je 
tegenstanders, hen aan den lijve laten voelen wat ze jou hebben aan-
gedaan, geweld uitoefenen. Toch slaagde Nelson Mandela erin, onder 
andere via de zogenaamde Waarheids- en verzoeningscommissies onder 
leiding van bisschop Desmond Tutu, dit te voorkomen. Zijn inspannin-
gen leidden tot een zeker herstel van de volledig verstoorde verhoudin-
gen. Natuurlijk zijn er kanttekeningen te plaatsen, maar het resultaat 
was overwegend positief. Een andere vraag is of op termijn de verhou-
dingen goed zullen blijven. Maar ook al zou het antwoord op die vraag 
negatief zijn, dan nog is veel bereikt in de jaren na de afschaffing van de 
apartheid.

Maar niet iedereen kan dit opbrengen. Antjie Krog schrijft in De kleur van 
je hart over een Zuid-Afrikaanse moeder die zei, nadat ze was gecon-
fronteerd met het doden en de braaiing van haar zoon: ‘Voor Mandela en 
Tutu is het makkelijk te vergeven… zij leiden een gelouterd bestaan. In 
mijn leven is er niets, helemaal niets veranderd sinds mijn zoon door de 
barbaren is verbrand… Niets. Daarom kan ik niet vergeven.’ 

Een ander voorbeeld van vergeving en daarmee van een aanzet tot herstel 
is nog altijd de houding van de man die na de aanslag op Wehrmacht-of-
ficieren in 1944 in Putten gevangen werd genomen en daarna afschuwe-
lijk behandeld. Bij die razzia van oktober 1944 kwamen uiteindelijk 552 
mensen om het leven. Jannes Priem schrijft: ‘Ik ben niet vergeten wat 
mij allemaal tijdens de oorlog is aangedaan. Maar ik heb het de daders 
wel vergeven’. 

Zo, zeker in het voorbeeld van Zuid-Afrika, werd de weg geopend naar de 
opbouw van een nieuwe samenleving. Dat betekende herstel niet alleen 
van persoonlijke verhoudingen, maar ook herstel van een immense 
scheur in de samenleving.

Vergeven en vergeten
Vergeven betekent niet vergeten. In het Edict van Nantes van 1598, be-
doeld om een einde te maken aan de bloedige strijd tussen katholieken 
en protestanten in Frankrijk, stond dat de herinnering aan alle dingen 
die aan weerszijden zijn voorgevallen uitgedoofd en ingeslapen zal 
blijven als iets wat niet is gebeurd. Hier wordt iets voorgeschreven dat 
moeilijk is op te brengen. Men kan niet voorschrijven de herinnering uit 
te bannen, net te doen alsof er niets is gebeurd. Dat lijkt te gelden voor 
zowel collectieve gebeurtenissen als voor private kwesties. Zand erover 
is soms een goede daad. Maar dat moet je wel kunnen. Dit opbrengen 

Rechtsorde: deuk en herstel 
Die afkeuring door middel van straf is gelegitimeerd door de schuld 
van de dader: het feit kan op zijn conto worden geschreven. Hij heeft de 
moord, de diefstal, de fraude gepleegd en er zijn geen verontschuldigen-
de factoren komen vaststaan. Tegenover het kwaad van de dader staat 
de negatieve overheidssanctie. Tegenover het begane onrecht staat een 
intentionele leedtoevoeging: vergelding. Vergelding is metafysisch. Je 
kunt vergelding niet meten. Je probeert wel het aangerichte kwaad in 
een redelijke verhouding te laten staan tot het opgelegde kwaad. Dat is 
vergeleken bij lynchpartijen, eigenrichting, een grote vooruitgang. De 
moeilijke meetbaarheid van de twee kwaden blijft wel staan, maar door 
een eenvoudige diefstal niet met een levenslange opsluiting te bestraffen 
betracht je rechtvaardigheid. Voormalig strafrechthoogleraar Maarten 
Vrij sprak in dit verband van het herstellen van de deuk die in de rechts-
orde is geslagen door het strafbaar feit. Dan staan twee abstracte groothe-
den tegenover elkaar: de in de rechtsorde door bijvoorbeeld een moord 
geslagen deuk en het herstel daarvan door een bestraffing.

Men kan daarop ook kritiek hebben: waarom bovenop het aangedane 
kwaad een nieuw kwaad stapelen? Zelf heb ik lang geleden eens te berde 
gebracht dat om die reden strafrechtspleging als een redelijk onbeschaaf-
de beweging moet worden aangemerkt. Dat leidde bij de aanwezigen tot 
sterke, emotioneel geladen afkeuring. Ik voegde er wel aan toe dat we 
vooralsnog het met de strafrechtspleging zullen moeten stellen bij gebrek 
aan alternatief. Filosoof Martha Nussbaum lijkt in Woede en vergeving 
(2016) deze gedachte ook aan te hangen: waar vergelding en wraak slechts 
uit zijn op het laten lijden van de dader, moet daarvoor geen ruimte zijn. 
Zij acht het slechts legitiem ruimte te laten voor transitiewoede in de 
vorm van: ‘Wat een schande. Daar moet iets aan gedaan worden’. 

We zitten dan in de sfeer van preventietheorieën: we kijken naar het doel 
van de straf. Aanhangers van vergelding als doel van de straf zullen zin 
en doel met elkaar laten samenvallen: de straf geeft uitdrukking aan de 
afkeuring en dat is dan ook het doel ervan. Anderen zien in de straf (ook) 
een middel om aan de dader en potentiële daders duidelijk te maken 
dat men soortgelijk handelen in de toekomst achterwege moet laten. 
Men spreekt van speciale en generale preventie. Voor mij is dit de meest 
menselijke benadering: de straf is gericht op voorkoming en zal in de 
uitvoering daarop moeten zijn gericht. Dat is ook een argument tegen 
levenslange gevangenisstraf. 

Vergeving en herstel
Bij vergeving gaat het ook om herstel van de relatie tussen dader en 
slachtoffer. Dat is iets anders dan het zojuist beschreven metafysische 
herstel van de deuk in de rechtsorde. Vergeving is een persoonlijke daad 
van degene die door het strafbaar feit is getroffen. Strafrechtjurist Jac-
ques Claessen schrijft over ‘het door het slachtoffer van moreel onrecht 
(gedeeltelijk) afzien van vergelding (uiterlijke kant) door negatieve 
gevoelens jegens de dader (gedeeltelijk) te boven te komen (innerlijke 
kant)’. Hij of zij ziet af van zijn of haar gevoelens van wraak en wrok en 
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Vergeven betekent een breuk maken tussen verleden en toekomst: we 
gaan verder, abstraheren van het verleden, laten het verleden niet einde-
loos doorwerken, ook al zullen we het niet vergeten en dus blijven her-
inneren. Je zou, met filosoof Paul Ricoeur, ook kunnen zeggen dat je het 
verleden anders gaat beleven. Met vergeven doorbreken we de keten van 
wraakoefeningen, vergeldingen en eindeloze rancunes en maken we niet 
alleen voor de ander, maar ook voor onszelf ruimte voor de toekomst. 
Zoals de rechtsfilosoof Kinneging zei: wie kan vergeven, kan ondanks 
alles het mooie in de ander zien. Wie niet kan vergeven, ziet dat mooie 
niet meer. De Leuvense oud-hoogleraar Burggraeve zei: ‘Met vergeving 
zet je een komma, geen punt.’ 

Vergeving in plaats van straf?
Voor vergeving mag zeker een plaats worden ingeruimd. Vergeving zal 
in een beperkt aantal gevallen bestraffing kunnen voorkomen. Verge-
ving kan, maar moet nooit. We moeten nadenken over het zetten van 
een nieuwe stap in de strafrechtspleging. Voor berouw, gevolgd door 
vergeving en herstel en verzoening moet meer plaats worden ingeruimd. 
Bestaande initiatieven verdienen verdere ondersteuning. In art. 51h van 
het Wetboek van Strafvordering is sinds 1 januari 2012 voorgeschreven 
dat het openbaar ministerie bemiddeling bevordert tussen het slachtof-
fer en de verdachte. Als dit tot een overeenkomst tussen de verdachte en 
het slachtoffer heeft geleid, houdt de rechter, als hij een straf of maat-
regel oplegt, daarmee rekening. Ook bevordert het openbaar ministe-
rie volgens deze regeling bemiddeling tussen de veroordeelde en het 
slachtoffer als het slachtoffer dat wil. Vergeving komt naast vergelding 
en soms in plaats van vergelding een plaats toe. Vergeving doorbreekt de 
keten van misdaad en vergelding, vergelding is goed, vergeving in plaats 
daarvan of in aansluiting daarop is mooier. Maar vergeving is zeker niet 
altijd mogelijk of haalbaar. Vergelding zal ook op langere termijn haar 
plaats behouden. De behoefte aan bestraffing van ernstige misdaden zit 
diep in ons. Vooralsnog zie ik het verlaten daarvan niet als een realiteit, 
hoe onbeschaafd het stapelen van kwaad op kwaad ook mag zijn. De 
voormalige Rotterdamse hoogleraar strafrecht Louk Hulsman propageer-
de in de jaren tachtig van de vorige eeuw de afschaffing van het straf-
recht. Uiteindelijk kreeg hij weinig voet aan de grond. Het lijkt daarom 
vruchtbaarder te pogen de herstelgedachte door aansprekende initiatie-
ven zoals confrontaties van daders met slachtoffers te stimuleren en aan 
de samenleving te laten zien dat dit ook een methode is om met crimi-
naliteit om te gaan. Het zal moeilijk zijn ook bij ernstige delicten een 
dergelijke handelwijze ingang te doen vinden. Het vereist een mentale 
omscholing die ons losmaakt van het automatisme van de koppeling 
van de begrippen misdaad en straf en daarvoor in de plaats ruimte biedt 
voor het koppel misdaad en leven na de misdaad. In politieke kringen 
zou meer ruimte daarvoor moeten ontstaan. Voorts zou de term ‘crimi-
nelen’ moeten worden uitgebannen. Die term identificeert mensen met 
de daad of daden die ze hebben gepleegd, alsof hun hele bestaan wordt 
gekenmerkt door de daad of daden die ze ooit hebben gepleegd. Mijn 
contra-stelling is: er bestaan geen ‘criminelen’. In iedereen zit altijd nog 
een vleugje liefde. 1

als het gaat om zeer ingrijpende gebeurtenissen kan nauwelijks worden 
verlangd. De ouder die een kind heeft verloren: ‘zand erover’ kan niet 
het antwoord daarop zijn. Dat zand zal snel wegwaaien op de wind van 
de nu eenmaal blijvende emotie. Datzelfde zal ook gebeuren als het gaat 
om collectieve gebeurtenissen als de holocaust en andere vormen van 
genocide. Dat geldt ook voor slavernij zoals die tot ver in de 19e eeuw in 
de Verenigde Staten bestond. Soms zal de tijd wonden een beetje kunnen 
helen, maar vergeten, nee, dat zal bij gebeurtenissen die jou en je familie 
in je diepste wezen hebben geraakt, niet gemakkelijk geschieden. Profes-
sor Veraart haalde een treffende zin van Cees Nooteboom aan: ‘herinne-
ring is een hond die gaat liggen waar hij wil’. Op de burgerbegraafplaats 
in Oosterbeek staan op een koperen band langs een aantal graven de 
woorden van de joodse mysticus Baal Sjem Tov vermeld: ‘vergeten is bal-
lingschap, herinneren is bevrijding’. Hij gaat dus nog iets verder: verge-
ten leidt tot ballingschap, tot niet bevrijd worden.

Gebeurtenissen uit het verleden moet je niet wegstoppen. Je moet ze een 
plaats geven. De Duitsers hebben hiervoor een mooie term: Vergangen-
heitsbewältigung. Géraldine Schwarz schrijft hierover in De geheugenlo-
zen (2019). Ze vergelijkt de wijze waarop dat in verschillende Europese 
landen na de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Nederland komt er daarin 
niet al te best uit. Pas onlangs hebben de gemeenten Den Haag en Am-
sterdam compensatie geboden aan nazaten van joden die uit de concen-
tratiekampen terugkeerden en werden geconfronteerd met vorderingen 
voor achterstallige canons van erfpacht en met straatbelastingaanslagen 
met betrekking tot hun door de nazi’s geroofde woningen. De Nederland-
se spoorwegen zetten nu, na ongeveer 75 jaar, ook stappen.

Vergeven en niet vergeven
Tegenover vergeven staat niet vergeven. Níét vergeven kan verlammend 
werken. Verlammend voor degene die iets heeft misdaan, maar net zo 
verlammend voor degene aan wie iets is aangedaan. De boosdoener 
blijft achter met het gevoel dat hij de ander heeft aangevallen, heeft 
beroofd, misschien wel heeft gedood. Het slachtoffer is niet over zijn 
eigen schaduw heen gesprongen, leeft met de kwetsuur voort, staat in 
grote spanning tot de dader. Zoals Marc Marie Huybregts een aantal jaren 
geleden zei: vergeven doe je ook voor jezelf. Of, zoals de Franse schrijver 
Éric-Emmanuel Schmitt over de moeder van de jonge vrouw die door een 
seriemoordenaar om het leven is gebracht zegt: ‘Elle aussi prisonnière, 
elle tournait en rond dans une cellule.’ 

Je zou kunnen stellen dat door te vergeven je jezelf bevrijdt uit een 
gevangenis van haat en bitterheid, je verlost jezelf van wraakgevoelens. 
Vergeven doe je ook voor jezelf, niet alleen voor de dader. Of, zoals voet-
baller Clarence Seedorf, waarschijnlijk naar aanleiding van spreekkoren 
tegen zwarte spelers in voetbalstadions zei: ‘Vergeven is niet zwak. Wie 
vergeeft wil niets op zijn hart hebben en maakt het probleem tot het 
probleem van de ander. Of zoals te lezen valt in het relaas van hoogleraar 
Pumla Goboda-Madikizela uit Kaapstad: ‘I cannot and will not return the 
evil you inflicted on me. […] And that is the victim’s triumph’. 
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Nederland kent als één van de weinige rechtsstaten 
in Europa geen vorm van leken- of juryrechtspraak. 
Er valt op principiële en praktische gronden best  
wat te zeggen om het ook in het Nederlandse rechts-
systeem te introduceren. Het zou de legitimiteit van 
rechterlijke macht ten goede komen, burgerschap 
bevorderen en het maatschappelijk perspectief in de 
rechtszaal brengen.
Door Daniël Boomsma & Sjors Wijlhuizen

Nederland kent in tegenstelling tot veel andere Europese rechts-
staten geen jury of lekenrechtspraak. Onder juryrechtspraak verstaan we 
dat in overwegend strafzaken niet-juristen oordelen of een verdachte 
schuldig is, of de eis van de aanklager moet worden toegewezen (ju-
ryrechtspraak) en eventueel ook wat de strafmaat dient te zijn (leken-
rechtspraak). Hoe komt dat? Lang speelde de vraag over de wenselijkheid 
andere Europese landen in deze te volgen nauwelijks. De staatscommis-
sie-Cals/Donner stipte het begin jaren zeventig nog wel aan, maar bleef 
summier: ‘Juryrechtspraak behoort niet tot de Nederlandse traditie’.

In 2005 deed toenmalig Tweede Kamerlid Joost Eerdmans van de Lijst 
Pim Fortuyn in de nasleep van de Fortuyn-revolte een poging een debat 
los te maken. Volgens Eerdmans zouden Nederlandse burgers de gemid-
delde strafmaat vaak als te mild ervaren. Burgers laten participeren in 
de rechtszaal zou daar verandering in kunnen brengen. Bovendien vond 
Eerdmans dat de Nederlandse rechtspraak een gebrek aan democrati-
sche legitimatie kende, en bijgevolg een tanend vertrouwen en een kloof 
tussen burger en recht.

In de nasleep van het debat dat Eerdmans begon, sprak de Tweede Kamer 
zich in 2006 uit voor een onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijk-
heid van juryrechtspraak. In opdracht van toenmalig minister Donner 
van Justitie voerde voormalig advocaat en emeritus strafrechtprofessor 
Theo de Roos dat onderzoek uit. Hij richtte zich op lekenrechtspraak 
in vijf landen in de Europese Unie en concludeerde dat er geen actuele 
noodzaak bestond voor invoering van jury of lekenrechtspraak in Neder-
land. Sindsdien is het erg stil rond het onderwerp. Toch is er voldoende 
reden om het debat erover opnieuw aan te zwengelen. Er valt namelijk 
op principiële en praktische gronden best wat te zeggen voor een vorm 
van jury- of lekenrechtspraak in het Nederlandse rechtssysteem.

Historisch perspectief
De historische ontwikkeling van lekenrechtspraak laat zien dat er meer-
dere vormen van lekenrechtspraak te onderscheiden zijn. De belang-
rijkste daarvan zijn het Angelsaksische, het Assisen- en het gemengde 
model. Die modellen zijn respectievelijk te vinden in Engeland, België en 
Frankrijk en Duitsland.

Door de geschiedenis heen hebben systemen van professionele,  
leken- en gemengde rechtspraak elkaar afgewisseld. Het onderscheid 
tussen leek en professional was ook lang niet zo eenduidig als tegen-
woordig. De macht om recht te spreken was vaak voorbehouden aan no-
tabelen, die geen specifieke juridische achtergrond hadden. Het allereer-
ste gebruik van lekenjury’s wordt doorgaans toegeschreven aan Willem 
de Veroveraar in de 11de eeuw. Zijn keuze hiervoor lijkt voornamelijk 
gemotiveerd door een gebrek aan professionele rechters, maar had wel 
als gevolg dat de rechtspraak stevig lokaal verankerd was en daardoor 
veel draagvlak genoot. Als gevolg van centralisatie en staatsvorming 
in de 17e en 18e eeuw is de rechtspraak steeds verder het terrein van de 
professional geworden. De meer complexe en bureaucratische bestuurs-
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Een Hof van Assisen is een rechtscollege dat is samengesteld uit een 
volksjury en professionele rechters. Dit Assisenmodel wordt bijvoor-
beeld in België gebruikt voor strafzaken waarbij de strafmaat boven de 
vijf jaar kan liggen, persmisdrijven en politieke misdrijven (met uitzon-
dering van zaken omtrent racisme en drukspersmisdrijven) en stamt 
nog uit de tijd van het Franse keizerrijk. De jury, bestaande uit twaalf 
personen, beslist over de schuldvraag en in samenspraak met de profes-
sionele rechters over de strafmaat. Hierin verschilt dit model dus van het 
Angelsaksische.

Een derde vorm van lekenparticipatie is het gemengde model, zoals dat 
onder andere in Duitsland wordt toegepast. In een kwart van de strafza-
ken wordt gewerkt met zogenaamde Schöffen: lekenrechters die samen 
met professionele rechters zitting nemen in het rechtscollege. Burgers 
tussen de 25 en 70 jaar zonder strafblad kunnen worden opgeroepen om 
als Schöffen te functioneren. In de praktijk wordt de functie van Schöffen 
gezien als een ereambt, en wordt een selectie gemaakt van een vooropge-
stelde en politiek beïnvloedde lijst van geschikte kandidaten.

Er zijn uiteraard meer kleuren in het palet van de lekenrechtspraak, met 
ieder specifieke voor- en nadelen. Ook in de bovengenoemde landen 
staat de lekenrechtspraak eens in de zoveel tijd ter discussie. Maar wat 
zijn nu veel gehoorde bezwaren, die óók het debat in Nederland kenmer-
ken?

Veel gehoorde bezwaren
Verreweg het meest gehoorde bezwaar tegen jury- of lekenrechtspraak 
is dat ‘gewone burgers’ niet deskundig genoeg zijn om tot een gewogen 
oordeel over zoiets complex als een rechtsvraag te komen. Die gedachte 
leeft breed onder juristen. Strafrechtjurist Marc Groenhuijsen maakte in 
dat licht eens de vergelijking met schakers. De geoefende schaker over-
ziet het geheel. De beginner moet eerst alle schaakstukken lokaliseren 
voordat hij een weloverwogen zet kan doen. Veel juristen moeten dan 
ook weinig van lekendeelname hebben. In zijn boek Hoeveel recht heeft 
emotie? Straffen in de slachtoffercultuur tekende historicus en publicist 
Henri Beunders op dat als hij in gesprek met magistraten en rechtsge-
leerden het woord ‘lekenrechtspraak’ noemde, ‘de meesten subiet naar 
het puntje van de stoel [vlogen] en stelden: ‘Leken in de rechtspraak? Die 
weten nergens van!’ Een leek kan toch niet op hetzelfde niveau, zonder 
zich door emoties te laten meeslepen, oordelen over de verbanden tus-
sen feit en recht? Hoogleraar straf- en procesrecht Chrisje Brants stelde 
daarom eens dat veel juristen aan een ‘anti-jury-reflex’ lijden. Het wordt 
wel geassocieerd met theatrale ‘volksgerichten’.

Het deskundigheids-bezwaar wordt opvallend genoeg in veel andere de-
batten als een dooddoener beschouwd. Zo wordt bij Tweede Kamerver-
kiezingen gelukkig nog maar zelden betwijfeld of kiezers wel ‘deskundig’ 
genoeg zijn om hun stem uit te brengen. Sommige juristen wijzen er 
ook op dat de leek in wezen niet anders oordeelt dan de rechter, mits 
die laatste het ten laste gelegde strafbare feit en de bewijslast voldoende 

vormen hadden behoefte aan specialistische kennis en vaardigheden. 
Tegelijkertijd vond er overgang plaats van gewoonterecht naar canoniek 
recht, gebaseerd op de Oud-Romeinse rechtstraditie.

Tijdens de Franse Revolutie maakte het idee van lekenrechtspraak een 
rentree. Verlichtingsidealen en de behoefte om de willekeur van de 
staatsmacht in te perken, deed de rol van lekenjury’s weer toenemen. 
Het Frankrijk van Napoleon kende twee vormen van lekenparticipatie: 
in strafzaken werd recht gesproken door een lekenjury en leken spra-
ken recht in de handelsrechtbank. Deze lekenparticipatie werd ook 
ingevoerd in Nederland op het moment dat het onderdeel werd van het 
Franse keizerrijk. Na de val van Napoleon en de onafhankelijkheid van 
Nederland in 1813 werd deze lekenparticipatie echter in strafzaken weer 
afgeschaft. De participatie van leken in de handelsrechtbanken heeft nog 
een tijd voortbestaan, maar is langzamerhand afgebrokkeld en verdwe-
nen, op uitzonderingen zoals medische tuchtcolleges na.

Toch laaide de discussie rond lekenparticipatie weer op tijdens de 
industriële revolutie en de emancipatie van grote delen van het volk die 
hiermee gepaard ging. Met oog op het dichten van de kloof tussen het 
publiek en het rechtssysteem werd in 1897 de “Wet op de kamers van 
arbeid” ingesteld. Met deze wet kwamen instituties tot stand waarbij 
bemiddeling plaatsvond tussen werknemers en werkgevers zonder 
tussenkomst van de staat. Naarmate de zaken complexer werden bleek 
dat leken niet altijd voldoende kennis in huis hadden. Deze vorm van 
lekenparticipatie werd dan ook na enkele decennia weer ontbonden.  
De laatste keer dat lekenparticipatie in de rechtspraak is toegepast was in 
de speciale tribunalen die werden opgericht na de Tweede Wereldoorlog. 
In deze tribunalen namen naast een aantal professionele rechters ook 
leken zitting om burgers te berechten, die tijdens de oorlog tegen het 
belang van de Nederlandse staat in hadden gehandeld. Alhoewel men 
naderhand overwegend positief was over deze vorm van lekenparticipa-
tie is het daarbij gebleven. 

Zo nu en dan laait de discussie echter weer op. In het eerste decennium 
van deze eeuw zijn, zoals gezegd, verscheidene stemmen opgegaan om 
lekenparticipatie serieus te overwegen. Dit des te meer omdat de meeste 
landen om ons heen wél vormen van lekenrechtspraak kennen. Het An-
gelsaksische model (in dit model wordt recht op basis van jurisprudentie 
en ongeschreven recht gesproken, waar in een Rijnlands-mode sprake is 
van gecodificeerd recht), zoals gebruikt in Engeland, werkt met een jury 
die in bepaalde zaken besluit over de kern- en schuldvraag. De jury be-
staat, afhankelijk van het type zaak, uit 8 tot 12 burgers die op basis van 
loting zijn aangewezen. Alle burgers tussen de 18 en 70 die langer dan 
vijf jaren in Engeland wonen, komen hiervoor in aanmerking. De jury 
krijgt de bewijslast en de toepasselijke wettelijke bepalingen voorgelegd 
en maakt op basis hiervan een beslissing, die niet unaniem hoeft te zijn. 
Een bijzonder gegeven is dat de beraadslaging van de jury geheim is. De 
jury hoeft geen verantwoording af te leggen over het besluit.
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worden opgelost, bijvoorbeeld door meer transparantie middels ‘open 
dagen’ van gerechtsinstellingen. Gezien de schaarse middelen zouden 
de prioriteiten elders moeten liggen. Die redenering is echter wel vaker 
een grond voor eenkennige behoudzucht. Bovendien is het de vraag of 
elke verandering alleen het gevolg dient te zijn van een direct praktisch 
belang of een actuele noodzaak.

Democratisering
Die vraag is gerechtvaardigd. Er zijn namelijk ook principiële en prak-
tische overwegingen in te brengen vóór de invoering van een vorm van 
leken of juryrechtspraak. Voorop staat een zuiver democratische over-
weging, namelijk dat de rechterlijke macht de enige van de drie machten 
uit Montesquieu’s Trias Politica is, die niet gedemocratiseerd is. Gevoed 
door het Verlichtingsidee dat staatsmacht adequaat gecontroleerd moet 
worden door burgers, zijn wetgevende en controlerende macht in Ne-
derland (tot op zekere hoogte) gedemocratiseerd. De rechtspraak is op 
dat gebied vreemd genoeg achtergebleven. Die macht is nog steeds het 
ondeelbare terrein van de professionele rechter.

Zo heeft het recht in Nederland een uitzonderingspositie binnen de Trias 
Politica. Die democratische omissie bracht oud-vicepresident bij de Am-
sterdamse rechtbank Wouter van den Bergh er in 2013 bij zijn afscheid 
toe een lans te breken voor leken of juryrechtspraak. Het is volgens 
hem ‘onbestaanbaar’ dat de historische democratisering van de macht 
is gestopt bij het recht, terwijl het verder in alle andere ‘geciviliseerde 
rechtsstaten’ heeft plaatsgevonden. Waarom niet in Nederland?

Democratisering gaat verder dan controle op de macht. Het wordt ge-
kenmerkt door het idee dat mensen zeggenschap dienen te hebben over 
het bestuur en de toepassing van de wetten waaronder zij leven. Deel-
name aan de rechterlijke macht is dan een democratisch recht, net zoals 
stemmen. Dat verschaft dat bestuur en die wetten ook legitimiteit. Die 
legitimatie geschiedt niet door indirecte democratisering (de toepassing 
van wetten, die door democratisch gekozen afgevaardigden zijn aange-
nomen). De rechter heeft namelijk een cruciale rol in de wijze waarop die 
wetten worden toegepast en juist dáár ontbreekt de burger.

Van den Bergh ziet democratisering ook als breekijzer tegen een be-
roepsgroep die ‘door coöptatie in stand wordt gehouden’: benoeming 
en controle wordt door de ‘macht’ zelf geregeld. In wezen controleren 
ambtenaren zichzelf. Er is weinig pressie tot openbaarheid. Zo vindt het 
horen van getuigen bij de rechter-commissaris (de rechter die toezicht 
heeft op de voortgang en rechtmatigheid van het opsporingsonderzoek) 
steeds vaker achter gesloten deuren plaats.

Sommige juristen stellen hardop de vraag of democratisering van de 
rechtspraak er echt toe doet. Het gaat immers om kwaliteit en deskun-
digheid. Marc Groenhuijsen stelde in reactie op Eerdmans’ pleidooi 
in 2005, dat we ook niet nadenken in termen van democratisering en 
legitimiteit over ‘andere hoogprofessionele activiteiten’, zoals onderwijs 

toelicht. Die bewering is niet op niets gebaseerd. Onderzoek uit 2008 
naar de strafrechtelijke oordelen van rechters en leken in opdracht van 
de Raad voor de Rechtspraak, toonde aan dat leken en niet-leken tot 
grofweg dezelfde complexe redenering komen en evenveel tussenstap-
pen maken tussen overweging en uitspraak. Ook opleidingsniveau blijkt 
weinig invloed te hebben op de wijze van redeneren.

Waar het vooral om lijkt te gaan is wat de Vlaamse jurist en uitgesproken 
voorstander van jury en lekenrechtspraak Paul de Hert eens ‘de deskun-
dige toepassing van ondeskundigheid’ heeft genoemd: de rechter kan 
door goede procesbegeleiding overzicht en structuur behouden, en de 
jury of leek zo inzetten dat het de zaak ten goede komt. Dat kan bij-
voorbeeld tot een zorgvuldiger inhoudelijke en procedurele procesgang 
leiden. Het gaat niet om deskundigheid, maar om het goed weten aan te 
wenden van niet-juridische ondeskundigheid, óók in morele kwesties. 
Die zijn immers niet het exclusieve terrein van juridisch specialisten. 
Vrijwel ieder mens kan moreel oordelen en feiten wegen.

Naast het bezwaar van gebrekkige deskundigheid, wordt tegen leken of 
juryrechtspraak geregeld ingebracht dat deze kwantitatief slechts margi-
nale invloed zou hebben op rechtssystemen. Zo stelt het eerder genoem-
de rapport van De Roos dat de professionele rechter in een puur of een 
gemengd jurystelsel nog altijd een bepalende invloed heeft. Deze geeft 
leiding aan de zitting, informeert leken over juridische vraagstukken, 
stelt vragen aan de verdachte en geeft de mondelinge en schriftelijke 
motivering. De jury’s in bijvoorbeeld Engeland en Schotland nemen van 
1% van de strafzaken kennis. En 0,01% van de strafzaken wordt in België 
voor het Hof van Assisen gebracht. In het gemengde Duitse Schöffen-sys-
teem is de kwantitatieve invloed van leken juist weer groter.

Aan de relativering van de kwantitatieve invloed van jury’s en leken 
voegt De Roos, en ook Groenhuijsen, toe dat het nemen van andere 
rechtssystemen als voorbeeld niet zonder risico’s is. Dat andere Euro-
pese landen een vorm van jury of lekenrechtspraak hebben hangt vaak 
samen met cultuur. ‘Wat in het ene land als geldig argument geldt’, 
betoogt Groenhuijsen, ‘kun je niet zomaar overplaatsen naar een ander 
land.’ De Roos sluit zich daar bij aan: ‘Instituties zijn taai. Professionele 
rechtspraak is in Nederland historisch en cultureel bepaald. Daar stap je 
niet zomaar vanaf.’ Omgekeerd geldt echter ook dat landen waar al een 
vorm van lekenrechtspraak bestaat, het afschaffen daarvan bijna wordt 
beschouwd als een net zo groot taboe als het invoeren ervan in Neder-
land (zo wilde de Britse overheid het jurysysteem afschaffen omwille van 
de kosten, maar wisten rechtsgeleerden dat te stoppen).

De Roos benadrukt bovenal dat er geen actuele noodzaak bestaat. Veel 
bezwaren zijn weliswaar vaak gestoeld op ‘vooroordelen of misplaatste 
minachting voor de “gewone burger”’, dat wil nog niet zeggen dat er een 
dringende noodzaak is voor hervorming. Ja, er is geslotenheid door het 
professionele karakter van de Nederlandse rechtspraak en er is onbegrip 
bij burgers over het rechtssysteem, maar dat kan op andere manieren 
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Kijk bijvoorbeeld naar het Duitse systeem. Daarin zijn ruim 36.000 
lekenrechters actief, die als ‘ambassadeurs’ optreden van de rechtspraak 
en als een soort kennisdoorgeefluik fungeren naar andere burgers. De 
Hert verwees in zijn eerder aangehaalde artikel eens naar de Duitse 
deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar jaarlijks meer dan 12.000 mensen 
‘op juridisch verlof’ bij de Duitse rechtspraktijk betrokken zijn. Niet voor 
niets noemde Tocqueville jury of lekenrechtspraak een politiek insti-
tuut, omdat het ook een politiek middel is om burgerschapsdoelen na te 
streven.

Tocqueville wordt in het debat over jury en lekenrechtspraak geregeld 
door juristen en filosofen aangehaald. Zo citeert Beunders hem instem-
mend als hij spreekt van burgerschap als politiek-morele plicht. Ook 
hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert toonde zich in een vergelijkende 
studie naar lekenrechtspraak gecharmeerd van Tocqueville’s idee van 
lekenrechtspraak als burgerschapsideaal en ‘school voor de democratie .’ 
Filosoof en socioloog Bas van Stokkom stelde op zijn beurt dat de Franse 
aristocraat met zijn pleidooi ‘het beste antwoord ten gunste van de jury’ 
heeft gegeven.

Zeker nu zouden dergelijke pleidooien moeten resoneren. De burger-
schapsgedachte is in het ontzuilde Nederland nogal ‘verschraald’.  
Leken- of juryrechtspraak is dan een welkom middel om die verschra-
ling te keren en het begrip burgerschap van nieuwe glans te voorzien. 
Het geeft in ieder geval op een meer constructieve wijze invulling aan 
burgerschap dan symbolische voorstellen zoals het verplicht zingen van 
het Nederlandse volkslied.

Vertrouwen
De leek in de rechtszaal hangt niet alleen samen met democratische 
legitimiteit en burgerschap, maar ook met het vertrouwen in de recht-
spraak en het draagvlak voor rechterlijke uitspraken. Het eU-scorebord 
Justitie uit 2019 concludeerde dat zeven op de tien mensen vertrouwen 
heeft in de onafhankelijkheid van rechters in Nederland. Dat is, ondanks 
een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar, relatief hoog. Geen reden 
tot zorg dus, zou je zeggen. Maar waar het de rechtspraak betreft, is er ook 
een andere kant van het verhaal. Volgens het Sociaal Cultureel Planbu-
reau had 44% van de Nederlanders in 2018 vertrouwen in de rechtspraak. 
Anders dan toen Joost Eerdmans in 2005 de alarmbel luidde, en toen dat 
percentage op ‘slechts’ 48% lag, vond het SCP dat positief. Toch wijst het 
Planbureau er ook op dat er grote verschillen bestaan tussen bijvoorbeeld 
verschillende hoog- en lageropgeleiden. Onder hoger opgeleiden ligt het 
percentage op 68%, onder lageropgeleiden op 23%. Een ‘extreem’ contrast 
dat zich ook niet laat beperken tot opvattingen over de rechtspraak alleen.

Sommige juristen stellen dat hard bewijs van hoger vertrouwen in 
landen waar de rechtszaal dichter bij de burger staat, ontbreekt. Maar 
rechtsvergelijkend onderzoek laat op z’n minst een correlatie zien. Zo 
ligt het vertrouwen in onder andere de expertise van de rechtspraak in 
Scandinavische landen als Denemarken, Noorwegen en Zweden gemid-

en zorg. Maar ook daar heeft zich in de tweede helft van de twintigste 
democratisering voorgedaan. Bovendien heeft de rechtspraak als poot 
aan de stoel van de Trias Politica een status apart: het heeft betrekking 
op controle op staatsmacht. In dat licht laat het oude maar daarmee niet 
minder vooruitstrevende ideaal van democratisering, zoals ook De Hert 
stelt, zich niet zo makkelijk relativeren.

Burgerschapsgedachte
Bij de kwestie van democratisering van de rechtspraak voegt zich bijna 
noodzakelijkerwijs de normatieve vraag of jury of lekenrechtspraak ook 
iets toevoegt aan de invulling van burgerschap in Nederland. Beunders 
betoogt terecht dat democratisering en burgerschap twee kanten van 
dezelfde medaille zijn. Leken in de rechtspraak past, net als invoering 
van het algemeen kiesrecht, in de verdere ontwikkeling van het idee 
van burgerschap in een politieke gemeenschap. Want als burgerschap te 
omschrijven valt als een praktijk waarmee burgers elkaar in staat stellen 
vrij samen te leven, dan is het noodzakelijk dat ze mede sturing kunnen 
geven aan het beleid én de wetten die ieders leven vormgeven.

Die burgerschapsgedachte is terug te vinden bij Verlichtingsfilosoof 
Montesquieu en de Franse denker Alexis de Tocqueville. Montesquieu, 
die zich voornamelijk liet inspireren door het Engelse systeem, betoog-
de al dat niets sterker van burgerschap getuigt dan het volk deelgenoot 
maken van de toepassing van wetten waar ze zich zelf aan te houden 
hebben. Burgers hebben een recht op het dragen van een dergelijke 
plicht. Bovendien vond Montesquieu de rechtbank ook een school voor 
het bijbrengen van een rechtvaardigheidsbegrip aan burgers. Ze nemen 
immers zélf beslissingen over rechtsvragen waar een rechtvaardigheids-
afweging aan de orde is, die bovendien niet henzelf betreft.

Alexis de Tocqueville dacht daar ook zo over. In zijn beroemde tweede-
lige Over de Democratie in Amerika uit halverwege de negentiende eeuw, 
schrijft hij al dat jury’s het individu leren ‘niet weg te duiken voor de 
verantwoordelijkheid voor eigen handelen’ en dat jury’s elke burger het 
gevoel geeft dat hij plichten heeft ten aanzien van de samenleving en 
dat hij deelneemt aan het bestuur. Het bestrijdt daarnaast de ‘roest van 
individueel egoïsme’ en beweegt burgers ertoe verder te kijken dan het 
eigenbelang.

Ook de gedachte van de rechtbank als openbare school keert bij Toc-
queville terug. Jury of lekenrechtspraak schrijft hij, ‘moet worden 
beschouwd als een gratis school, die permanent geopend is […] Het is het 
meest effectieve middel voor algemeen onderwijs, die een samenleving 
tot haar beschikking heeft.’ Het komen tot een gezamenlijk besluit geeft 
burgers inzicht in de verschillende zienswijzen en verbindt burgers op 
een fundamenteler niveau met de in de maatschappij geldende normen. 
Zo bevordert het begrip onder burgers voor uitspraken en een idee van 
rechtvaardigheid dwars door alle lagen van de samenleving heen. 
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Tot besluit
Als er sterke argumenten in het voordeel van invoering van jury of 
lekenrechtspraak spreken, waarom komt het er dan niet? Die vraag is 
niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Beunders, in een gesprek met 
Bovend’Eert, stelde eens dat het democratische argument in Nederland 
niet zo zwaar wordt gewogen. Zo gaat dat bij de discussie over referenda 
bijvoorbeeld ook: ‘werkbaarheid’, deskundigheid en pragmatisme staan 
voorop. Rechtshistorici wijten dat aan de ‘regentenmentaliteit’ en de 
hang naar rechterlijk gezag en stabiliteit, die sterk in de Nederlandse 
rechtscultuur zouden zijn geworteld Bovendien zou het systeem zichzelf 
ter discussie moeten stellen: juristen en rechtsgeleerden zijn namelijk 
zelf onderdeel van de rechtspraak. Macht is niet goed in het bevragen van 
zichzelf. ‘Hier te lande heerst nu eenmaal de hardnekkige ‘overtuiging’ 
dat rechtspraak per se aan beroepsrechters moet worden toevertrouwd’, 
zo luidde Bovend’Eert’s weinig optimistische conclusie.

Anderzijds heerst in Nederland ook de koopman. Het is allemaal maar 
een dure bedoeling, die veel organisatorische hervorming vergt. Dat is 
niet geheel onterecht. De Roos heeft gelijk als hij stelt dat een nieuw sys-
teemontwerp forse kosten met zich mee zal brengen. Al is het wel zo dat 
aan de Nederlandse rechtspraak ten opzichte van andere landen weinig 
wordt uitgegeven. Het vergt ook iets van de ‘rechtscultuur’. De combina-
tie van hoge kosten en oude, weinig ter discussie staande overtuigingen, 
vormen een krachtige basis voor behoud van de status quo.

Maar wie de principiële en praktische voordelen ervan op een rij zet, kan 
niet om de indruk heen dat vernieuwing over een langere periode het 
bezien waard kan zijn. Het democratisch argument zou op lange termijn 
vruchtbaar kunnen blijken dan de deskundige jurist wellicht durft toe te 
geven. De burgerschapsgedachte draagt een ideaal in zich dat democra-
ten en anderen die zich vooruitstrevend wensen te noemen, of begaan 
zijn met de maatschappelijke cohesie, op de barricades zou moeten 
krijgen. En de vraag naar het vertrouwen in de rechtspraak is niet een 
ongegrond punt van discussie, die ook met harde cijfers en statistieken 
kan worden gevoerd.

Een eerste stap zou kunnen zijn om te experimenteren met lekenrecht-
spraak in de Nederlandse strafrechtspraak. Vervolgens kan worden na-
gedacht over een systeemwijziging naar bijvoorbeeld Duits of Deens mo-
del. Juryrechtspraak vraagt weliswaar om een Grondwetswijziging, maar 
lekenrechtspraak behoeft dat niet. Artikel 116 van de Grondwet stelt: “De 
wet kan bepalen, dat aan rechtspraak door de rechterlijke macht mede 
wordt deelgenomen door personen die niet daartoe behoren.” Alleen een 
wijziging van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het (straf)proces-
recht is dan nodig. Lekenrechtspraak behoort dus tot het mogelijke, en 
wellicht ook tot het wenselijke. Wat is uw oordeel? 1

deld boven de negentig procent (In die landen gelden rechtssystemen 
waarbij leken gezamenlijk met beroepsrechters over de schuld en straf 
oordelen). Denemarken voert ook de lijst aan waar het vertrouwen in de 
onafhankelijkheid van rechters betreft.

Waar geregeld wordt gesteld dat leken zwaarder willen straffen dan rech-
ters, is het aannemelijk dat er in landen met leken in de rechtszaal van 
een dergelijke ‘punitiviteitskloof’ veel minder sprake is. In Nederland 
vindt bijvoorbeeld 71% dat rechters te licht straffen (81% onder laagop-
geleiden, 56% onder hoogopgeleiden), al neemt dit percentage wel af. 
Sommige rechtsgeleerden stellen dat als burgers écht voor keuzes staan 
met juridische gevolgen, ze terughoudender zijn. In de publieke opinie 
willen burgers hogere straffen dan als ze daadwerkelijk een beslissing 
zouden moeten genomen. En die vermeende ondeskundigheid? Redelijk 
recent onderzoek wees ook uit dat lekenrechters in vier van de duizend 
gevallen een onschuldige veroordelen, maar dat beroepsrechters even 
hoog scoren.

Nog een bijkomend voordeel van rechtssystemen met lekendeelname 
voor het vertrouwen in de rechtspraak, is dat het kan zorgen voor een 
breder verspreid en gedeeld rechtsbegrip. Wie in de rechtszaal mede 
verantwoordelijk is voor uitspraken en opgelegde straffen, kan het waar-
om daarachter ook uitleggen aan anderen. In het Nederlands systeem 
kan de burger een rechtszaak als passieve krantlezer tot zich nemen, en 
met alle beperkte informatie een standpunt innemen of niet. Het werk 
van de rechterlijke macht is in Nederland relatief afgeschermd van de 
samenleving – Eerdmans sprak van een ‘complexe en gesloten structuur’ 
die ‘vervreemding’ in de hand werkt – is het begrip onder burgers voor 
strafrechtpleging minder. In een leken of jurysysteem is er een zich 
uitbreidend volksdeel dat zélf ervaring heeft met rechtspreken. Het is 
aannemelijker dat straffen in een gedemocratiseerd systeem beter be-
grepen worden en vaker en op een andere manier onderdeel van gesprek 
worden. Dat zorgt voor een soort ‘ olievlek’ effect: een gestage versprei-
ding van een gedeeld rechtsbegrip.

De vertrouwenskwestie kan bovendien nog een impuls krijgen waar het 
de juridisch-materiële functie van leken betreft. Lekenrechtspraak is niet 
slechts een democratisch symbool dat niets wezenlijks inhoudelijk toe-
voegt aan het functioneren van de rechtspraak. Leken kunnen ook een 
positieve invloed hebben op de proceskwaliteit, zoals eerder al gesteld. 
De ‘ondeskundige’ heeft dus, vrij naar De Hert, in al zijn ondeskundig-
heid een kwalitatieve meerwaarde, ook als de kwantitatieve meerwaarde 
wellicht niet zo groot is. Zo is een bijkomend voordeel van lekenrecht-
spraak dat het de inhoudelijke en procedurele zorgvuldigheid in zaken ten 
goede komt. De beoordeling van de feiten (niet de juridische beoorde-
ling) wordt trager. De rechter zal het dossier ter plekke in de rechtszaal 
aan leken moeten uitleggen in gewone taal en de jury instructies geven, 
in plaats van het dossier alleen thuis in ‘hapklare brokken’ tot zich te 
nemen. Leken veranderen de uitspraak niet, maar dat is ook niet het doel 
van hun deelname.
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Of het nu een economische recessie is, of dat de economie floreert, 
bewindslieden hebben sinds de jaren tachtig altijd wel redenen gevon-
den waarom voor gefinancierde rechtsbijstand vooral geen extra budget 
beschikbaar was. Deze vorm van rechtsbijstand geeft min- en onvermo-
genden de mogelijkheid om gesubsidieerd een jurist (vaak advocaat) in 
te kunnen schakelen en tegen gereduceerde kosten te kunnen proce-
deren. De discussie over de houdbaarheid van de gefinancierde rechts-
bijstand lijkt er een te zijn tussen overheid en advocatuur. Op die wijze 
is het een discussie over tarieven voor advocaten, maar niet over een 
toekomstbestendige rechtsstaat.

Als er keuzes gemaakt moeten worden, dan zou er echter ook gekeken 
kunnen worden naar nut en noodzaak om alle advocaten voor alle 
rechtsgebieden met privileges als onafhankelijk toezicht, geheimhou-
ding en een procesmonopolie uit te blijven rusten. Aan de andere kant 
zou de idee van zelfredzaamheid in een tijd waarin het kapitalistisch 
denken afbrokkelt ook moeten worden herzien. Toegang tot het recht 
is een groot goed en kan goed betaalbaar blijven, mits ‘heilige huisjes’ 
besproken mogen worden.

De uitzonderlijke positie die advocaten genieten in 
onze rechtsstaat is in veel rechtsgebieden niet nood-
zakelijk. Het is zelfs een van de oorzaken voor de druk 
op de gefinancierde rechtsbijstand, en daarmee op 
de toegang tot het recht. Voor het behoud van onze 
rechtsstaat zouden we dus de positie van de advo-
catuur ter discussie moeten kunnen stellen, bepleit 
advocaat Ruben Alderse Baas. 
Door Ruben Alderse Baas

Rechtsbijstand is historisch het domein van advocaten, maar sinds onze 
samenleving zich meer richt op gelijke toegang tot recht lijkt het finan-
cieel niet houdbaar. Al in de Bataafse republiek bestond een voorziening 
die onvermogenden de mogelijkheid gaf om ‘pro Deo’ in rechte op te 
treden. Hiervoor diende toestem-
ming te worden gevraagd aan de 
behandelend rechter. In de jaren 
zestig van de vorige eeuw bereikt 
een internationale tendens ten 
aanzien van gelijke rechten ook ons 
land. Er groeit een besef van jonge 
pas-afgestudeerde advocaten dat 
ook de ‘onderkant’ van de maat-
schappij zijn recht moet kunnen 
halen. Er ontstaan advokatenkollek-
tieven en zogenaamde buro’s voor 
Rechtshulp. Als in de jaren tachtig 
blijkt dat de kosten voor rechtsbij-
stand ten tijde van de economische 
crisis voor de overheid niet op te 
brengen zijn, worden aanpassingen 
gedaan waaronder het introduce-
ren van een eigen bijdrage voor de 
rechtzoekende en het invoeren van 
een systeem van gefixeerde tarieven 
per probleemsoort. De vergoeding 
voor advocaten is al tijden niet 
geïndexeerd.  
 
De oorspronkelijke advokatenkol-
lektieven zijn nagenoeg volledig 
verdwenen. In de afgelopen jaren 
heeft een aantal sociaal-advocaten 
aangegeven het werk neer te leggen 
omdat het niet mogelijk zou zijn 
een boterham te verdienen met het 
verlenen van bijstand aan hun cliënten. Hoewel al vaker is geopperd dat 
de advocatuur ook zelf kan bijdragen aan instandhouding van sociale 
rechtsbijstand door een deel van de royale winsten in de top af te staan, 
is de advocatenorde hier geen voorstander van: medisch specialisten 
hoeven toch ook niet bij te dragen aan het instandhouden van de huis-
arts?

Ook nu is de gefinancierde rechtsbijstand een moeilijk thema. Twee 
onderzoekscommissies hebben recent dikke rapporten geschreven en 
afgelopen zomer heeft minister Dekker zijn zestien pagina’s tellende 
voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand aan de Kamer gezonden 
waarin hij de tussenstand van zijn voorgenomen route schetst die in 
2024 uitgestippeld zou moeten zijn. Het hele stelsel zou beter moeten 
aansluiten bij de behoefte van rechtzoekenden en het moet tegelijkertijd 
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passing in artikel 10 van deze wet. Dit artikel stelt dat advocaten in het 
belang van een goede rechtsbedeling vijf kernwaarden hebben, te weten: 
deskundigheid, partijdigheid, integriteit, onafhankelijkheid en vertrou-
welijkheid. De privileges van de advocatuur, en dan met name het eigen 
toezicht, de vertrouwelijkheid en het procesmonopolie, zijn zwaar be-
vochten en moeilijk bespreekbare onderwerpen binnen de advocatuur. 
Toch lijkt het mij verstandig deze privileges wel te bespreken, in  
het belang van de rechtsstaat en de rechtzoekende, en uiteindelijk ook in 
het belang van de advocatuur.

In een recente ‘position paper’ stelt de NOvA dat ‘de bijzondere positie 
van de advocatuur voortkomt uit het (wettelijke, rechtsstatelijke en func-
tionele) belang van de goede rechtsbedeling, waarvoor een vertrouwe-
lijke relatie tussen de rechtzoekende en de advocaat noodzakelijk is. Dit 
vraagt om een onafhankelijk van de Staat gepositioneerde advocatuur’. 
De bijzondere positie van de advocatuur wordt gepresenteerd als een 
aanname. Maar de noodzakelijkheid ervan wordt niet onderbouwd.

In de advocatuur van vandaag bestaan de door Napoleon herstelde  
beroepsorganisatie en het eigen tuchtrecht nog steeds en dat lijkt voor 
een goed functionerende rechtsstaat onontbeerlijk. De beroepsorga-
nisatie is de in Den Haag gevestigde NOvA, een orgaan dat gevormd en 
betaald wordt door alle 17.784 in Nederland ingeschreven advocaten.  
Het lidmaatschap is verplicht. De NOvA stelt regels voor de advocatuur 
maar is tegelijk een soort belangenbehartiger van de advocatuur. Het  
toezicht wordt uitgeoefend door ‘dekens’, 11 voorzitters van lokale  
afdelingen van de advocatenorde. Dekens behandelen klachten over 
advocaten of treden zelf op bij misstanden. Een klacht kan leiden tot een 
tuchtrechtelijke procedure. In dat geval komt men terecht bij een van de 
vier regionale Raden van Discipline (tuchtrechtbanken) met de mogelijk-
heid van beroep bij het Hof van Discipline. Op deze keten van toezicht 
wordt weer ‘systeemtoezicht’ gehouden door een college van toezicht 
waarin drie leden zitten, de landelijke voorzitter van de NOvA (Algemeen 
Deken) en twee bij Koninklijk besluit benoemde leden van buiten de 
advocatuur.

Eigen toezicht
De in de kernwaarden genoemde onafhankelijkheid, ziet op het hande-
len van de advocaat jegens zijn cliënt, maar ook in de maatschappij. De 
onafhankelijkheid ziet ook op het toezicht op de advocatuur. Hoewel een 
eigen tuchtrecht de indruk kan wekken van de slager die zijn eigen vlees 
keurt, hetgeen verwerpelijk klinkt, geniet het de voorkeur dat een slager 
het vlees keurt boven bijvoorbeeld een accountant. En dat belang wordt 
nog duidelijker als het directe toezicht door een overheid(sorgaan) zou 
worden uitgeoefend. Hoe vrij is een advocaat immers nog om tegen een 
overheid te procederen als diezelfde overheid toezicht op hem uitoefent. 
Met betrouwbare bestuurders is er mogelijk weinig reden tot zorg. Het 
gevaar van minder betrouwbare bestuurders is zichtbaar in Turkije en 
zelfs binnen de Europese Unie met Polen, Hongarije en in toenemende 
mate ook Tsjechië.

doelmatiger werken en duurzaam zijn. De NOvA liet in een reactie al we-
ten dat ondanks de erkenning dat de vergoedingen niet meer toereikend 
zijn, de nood binnen de sociale advocatuur niet gelenigd wordt. Inmid-
dels is de NOvA uit het overleg met de minister gestapt en zijn stakingen 

door strafrechtadvocaten aange-
kondigd. De advocatenorde luidt al 
tijden de noodklok, maar deson-
danks houdt de minister voet bij 
stuk: er komt geen euro bij.

Bijzondere positie advocatuur
Damiaan Denys stelde in een in-
terview over visie in de aprileditie 
van idee dat er geen tijd meer lijkt 
te zijn voor visie: ‘ik heb er geen 
tijd voor, want er zijn problemen 
die we moeten oplossen’. Die 
gedachte borrelt ook op bij deze 
discussie over (gesubsidieerde) 
toegang tot het recht. Het lijkt een 
gevecht tussen twee kemphanen 
over geld, maar in werkelijkheid 
is het veel groter: het gaat over de 
rechtsstaat zélf en de rol van de 
actoren in de rechtsstaat. Hoewel 
het belang van een goed functione-
rende rechtsstaat niet ter discussie 
staat, ervaar ik een gebrek aan 
visie over de rechtsstaat. Er wordt 
van incident naar incident gehold 
en soms is daarbij ‘de rechtsstaat’ 
of ‘rechtsstatelijkheid’ (deel)onder-
werp van een dergelijk incident. 
Focus op andere onderdelen in de 
discussie over toegang tot recht 
zou ook een oplossing kunnen 

bieden voor de problematisch wordende impasse. Dat het een probleem 
is, mag echter geenszins de ontwikkeling van de gedachte onder druk 
zetten. Wat is dan die gedachte?

Pas de privileges van advocaten aan naar het werk dat zij als rechtsbij-
standsverleners verrichten. Door het creëren van een nieuw onderscheid 
kan naast de advocatuur een ander soort gekwalificeerde rechtsbij-
standsverlener ontstaan die goed in staat is deugdelijke en toegankelijke 
rechtsbijstand te verlenen aan rechtzoekenden. 

De advocaat vervult in de samenleving een belangrijke rol. Het is een 
‘beschermde titel’ en de invulling ervan is in de advocatenwet geregeld. 
Deze wet werd voor het laatst ingrijpend aangepast in 2015. De – voor de 
advocatuur – eigenlijke kern van deze wet staat sinds de laatste aan-
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advocaten zelf gefinancierd toezichtmodel. De kosten die dit meebrengt 
worden natuurlijk doorberekend in het zo gehekelde uurtarief. Ik zou 
het niet erg vinden om voor mijn werkzaamheden in de erfrechtpraktijk 
onder toezicht te vallen van een overheidsautoriteit. Dat zou ook kunnen 
gelden voor huurgeschillen, arbeidsrecht, consumentenrecht, verkeers-
recht, it-recht, aansprakelijkheidsrecht en ga maar even door. Banken, 
verzekeraars en andere financiële dienstverleners die met zeer vertrou-
welijke privé gegevens van hun cliënten werken, vallen met betrekking 
tot hun professioneel handelen ook onder overheidstoezicht in de vorm 
van de Autoriteit Financiële Markten. Voor advocaten werkzaam in de 
civiele praktijk, zie ik geen zwaarwegende redenen die zich tegen een 
dergelijk toezichtmodel verzetten. Voor advocaten die zich bezighouden 
met het strafrecht, het bestuursrecht en andere rechtsgebieden waarbij 
de overheid concreet partij is, is het goed om een onafhankelijk toe-
zichtsysteem in stand te houden. Ik verwacht dat dit systeem hooguit op 
circa 5.000 advocaten van toepassing zal zijn, en niet langer op alle in 
Nederland ingeschreven advocaten.

Procesmonopolie
De vraag over het rechtsstatelijk belang kan ook gesteld worden met 
betrekking tot het procesmonopolie. Wat maakt immers dat alleen 
advocaten kunnen procederen over bijvoorbeeld erfrechtgeschillen en 
echtscheidingen? Een belangrijke reden zou de goede rechtsbedeling 
zijn, en in dat kader de kwaliteit die professionals als advocaten hebben. 
Advocaten kennen de regels en dat zou het voor het hele rechtsverkeer 
efficiënter maken.

Er zijn categorieën waar procesvertegenwoordiging niet verplicht is, zo-
als de kantonzaken. Deze zaken gaan in beginsel over geschillen met een 
beloop tot € 25.000 of een specifiek onderwerp zoals bijvoorbeeld huur-
geschillen en arbeidsrecht. In 2011 werd de bevoegdheid van de kanton-
rechter (de competentiegrens) verruimd van € 5.000 naar € 25.000. Er was 
in 2011 een vrees dat rechtzoekenden onvoldoende beschermd zouden 
zijn door deze verruiming. In de praktijk blijkt dit geen problemen op te 
leveren. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het huurrecht waar ook anderen 
dan advocaten de belangen van hun cliënten mogen behartigen bij proce-
dures. Ongetwijfeld zullen er tussen deze aanbieders cowboys en boeven 
zitten die niet de gewenste kwaliteit leveren en een negatieve bijdrage 
leveren aan de efficiëntie van een procedure. De vraag is echter of het 
kwaliteitsverschil groter is dan bij procedures waarbij alleen advocaten 
op mogen treden. Ook onder advocaten zitten helaas – als overal –  
cowboys, boeven en lieden die niet de verwachte kwaliteit leveren. Dit 
blijkt wel uit de uitspraken van de verschillende tuchtinstanties. Wat dat 
betreft zijn advocaten net mensen, maar wel mensen met een privilege. 
Mijn indruk is dat dit privilege twee negatieve aspecten meebrengen 
voor rechtzoekenden. Enerzijds werkt het aanbodbeperkend en ander-
zijds kan het advocaten lui maken hetgeen niet bevorderlijk is voor de 
(kwaliteit van de) dienst die geleverd wordt.

Er lijkt geen discussie over de wens dat een rechtzoekende in een rechts-
staat verzekerd is van kundige rechtshulp, ook en juist als de overheid 
partij is. Rechtshulp tegen de overheid behelst een breed palet van met 
name bestuurs- en strafrecht; denk aan de afwijzing van een vergunning 
voor een dakkapel, de aanvraag voor een verblijfsvergunning maar ook 
bijstand aan een verdachte van een vijfvoudige moord. Of de overheid 
nu partij is (als vergunningverlener) of indirect als de partij in de vorm 
van politie en/of openbaar ministerie die het geweldsmonopolie kan 
uitoefenen of als verantwoordelijke voor een zelfstandig bestuursorgaan 
als een uitkeringsinstantie, in al die gevallen zou een rechtzoekende in 
een rechtsstaat moeten kunnen rekenen op een deskundige, partijdige, 
integere en vooral onafhankelijke advocaat die bovendien moet zwijgen 
over hetgeen hem in vertrouwen is medegedeeld. Reden dus om aan 
deze kernwaarden een groot belang te hechten. 

Vertrouwelijkheid
Die onafhankelijkheid en met name de vertrouwelijkheid leveren enige 
spanning op. Het Openbaar Ministerie (m)oppert al een tijdje dat het ver-
schoningsrecht (advocaten kunnen zich net als medici op geheimhou-
ding beroepen) van advocaten in bepaalde gevallen opsporing frustreert. 

Veel advocaten zélf en de kantoren waarvoor zij werken, beschouwen 
vertrouwelijkheid en het daarvan afgeleide verschoningsrecht als een 
privilege, als een asset misschien. Het lijkt zelfs voor een relevant deel 
het succes van de grootzakelijke advocatuur te verklaren. De privileges 
van een advocaat maken hem op vlakken interessanter dan een be-
drijfsadviseur. De vertrouwelijkheid van de advocatuur, de plicht om te 
zwijgen, maar andersom ook ‘het recht’ om zich te verschonen tegenover 
iedere ander, dus ook justitie, maken de advocaat een bijzonder interes-
sante partner, de ‘trusted advisor’. Draagt deze invulling van het verscho-
ningsrecht bij aan een constructieve rechtsstaat? Mijns inziens niet. 
Hoewel (de advocatuur aan) de ZuidAs een enorme aantrekkingskracht 
heeft op groots juridisch en commercieel talent, lijkt het overgrote deel 
van het werk aan die ZuidAs met de eigenlijke advocatuur vrijwel niets 
te maken te hebben. In deze omgeving werken briljante geesten om met 
allerhande achterliggende motivaties (juridisch) technisch de beste 
constructies te creëren voor de grootste bedrijven uit de verste oorden. 
De vraag of daarmee in het algemeen een rechtsstatelijk belang gediend 
wordt, moet volgens mij ontkennend beantwoord te worden, zodat de 
legitimatie voor een privilege als verschoningsrecht er in beginsel in een 
dergelijke praktijk niet is.

De vraag naar het rechtsstatelijk belang van verschoningsrecht hoeft niet 
alleen aan ZuidAs advocaten gesteld te worden. Die vraag kan veel breder 
binnen de advocatuur gesteld worden. Waar ligt bijvoorbeeld het belang 
van onafhankelijk toezicht voor de rechtzoekende als het een civiele 
procedure (een procedure tussen burgers en/of bedrijven onderling) be-
treft? Bijvoorbeeld een echtscheiding, of de afwikkeling van een nalaten-
schap, de praktijk waar ik zelf in werk. Ik zie niet in dat het toezicht op 
die werkzaamheden louter uitgevoerd zou moeten worden in een door 
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cliënt behandelt. Als consument en als rechtzoekende mag men ver-
wachten dat er zorgvuldig en correct met de verstrekte informatie wordt 
omgesprongen. De privacy-bewustwording van dit decennium onder-
streept dat belang. Maar dat is iets anders dan een verplichte geheimhou-
ding. Het is natuurlijk een comfortabel idee voor cliënten en advocaten 
om dit verschoningsrecht in stand te houden, maar de noodzaak ontgaat 
mij in kwesties waar de overheid geen partij is. Het op de loer liggende 
misbruik van een dergelijk verschoningsrecht is zonneklaar en lijkt net 
zo slecht bespreekbaar als het tornen aan dit verschoningsrecht. Het ge-
volg is dat de discussie vast blijft zitten en de rechtsstaat er uiteindelijk 
onder lijdt.

Dat er geen onafhankelijk toezicht is, betekent niet dat het hele veld 
gedereguleerd kan worden, zeker niet. Het lijkt mij goed dat er regels zijn 
en toezicht is op aanbieders van rechtsbijstand, zoals er ook toezicht is 
op aanbieders van zorg en financiële diensten. Maar voor onafhankelijk 
en door het veld zélf betaald toezicht, zie ik geen bestaansrecht in kwes-
ties waar de overheid geen partij is, civiele kwesties dus.

Wat moet er gebeuren?
De discussie over gefinancierde rechtsbijstand in het kader van toegang 
tot het recht moet de focus krijgen op hen om wie het gaat: de recht- 
zoekende. Naar hun belang moet gekeken worden en bezien wat wel en 
niet in hun belang is. Iedere Nederlander is een potentiële rechtzoeken-
de. Het kan niet zo zijn dat alleen de advocatuur de belangen van deze 
groep kan behartigen. Het kan ook niet zo zijn dat een grote groep on- en 
minvermogenden hun eigen boontjes maar moeten doppen door ‘wat 
meer zelfredzaamheid’ van de burger te verlangen. De vragen moeten 
niet gaan over de hoogte van de vergoeding voor een advocaat, maar over 
de waarborgen voor een goed functionerende rechtsstaat. Binnen die 
rechtsstaat heeft de advocaat een evident belangrijke rol, met name  
waar de overheid partij is. Maar op veel terreinen kan toegang tot recht 
ook op andere, waarschijnlijk minder kostbare, manieren worden  
geborgd, zonder dat het belang van de rechtzoekende in het geding is. 

Ik pleit er dan ook voor om de discussie over gedeeltelijke afschaffing 
van het verschoningsrecht openlijk met elkaar te voeren, net als de af-
schaffing van een groot deel van de verplichte procesvertegenwoordiging 
en het onafhankelijke toezicht. Vrije, onafhankelijke, dappere advocaten 
moeten we koesteren in een rechtsstaat. Dat betekent dat zij hun werk 
op een fatsoenlijke wijze en tegen adequate vergoeding moeten kunnen 
verrichten. Dat betekent echter niet dat privileges voor de huidige advo-
catuur onbespreekbaar moeten zijn. 1

In de kantonprocedures is goed zichtbaar hoe het een het ander niet 
hoeft te bijten. Het huurrecht kent geen verplichte procesvertegenwoor-
diging van een advocaat. Binnen het huurrecht heeft zich een groep 
professionals gevestigd met verstand van zaken die geen advocaat zijn. 
Vaak op basis van (voor advocaten verboden) no cure no pay prijsafspra-
ken worden rechtzoekenden geholpen. En ondanks deze ontwikkelingen 
zijn er veel advocaten werkzaam binnen het huurrecht. Deze advocaten 
zullen die diensten niet aanbieden als er geen markt is. Voor de recht-
zoekende is er wat te kiezen.

In mijn praktijk zie ik notarissen die in gestrande huwelijken op een 
kundige en effectieve wijze met partijen tot (echtscheidings)convenan-
ten en ouderschapsplannen komen. In een gemeenschappelijk echt-
scheidingsverzoek zie ik geen bezwaar om ook notarissen of andere 
‘echtscheidingscoaches’ de bevoegdheid te geven om een verzoekschrift 
in te dienen bij de rechtbank. Het is aan de advocatuur om de recht-
zoekende te overtuigen waarom hij of zij vooral bij de advocaat aan het 
juiste adres is. In een tijd van internet en reviews filtert zich de goede 
dienstverlener wel uit ten opzichte van de slechte. Een verbreding van 
het aanbod leidt vaak tot een verlaging van de prijs. En andersom leidt 
schaarste tot creativiteit. De advocaten die zich geconfronteerd zien met 
een afname van cliënten zullen zichzelf (moeten) herdefiniëren. 

Het loslaten van ‘verworven rechten’ als een procesmonopolie zal mijns 
inziens dus een reeks interessante gevolgen mee kunnen brengen die de 
rechtsstaat niet schaden maar juist versterken. Een grotere groep recht-
zoekenden kan via een breder palet aan middelen toegang tot het recht 
krijgen.

Noodzaak advocatuur, loslaten privileges
In procedures waarin de overheid (weder)partij is, zie ik rechtsstatelij-
ke redenen om het systeem zo in te richten dat een rechtzoekende, hoe 
klein zijn beurs ook is, altijd aanspraak moet kunnen maken op een ju-
ridisch dienstverlener die zich kan verschonen, in rechte mag optreden, 
onafhankelijk is en natuurlijk integer en deskundig: een advocaat dus. 
Toegang tot een advocaat moet in dergelijke gevallen even laagdrempelig 
zijn als toegang tot goede zorg. In het huidige stelsel wordt rechtsbij-
stand voor een groot scala aan rechtsgebieden gesubsidieerd, echter 
alleen voor de onderkant van de samenleving. Zoals zorg en onderwijs 
ook voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht inkomen, zo zou dat voor 
rechtsbijstand in zaken waarin de overheid betrokken is, ook moeten 
gelden.

In andere procedures zie ik die rechtsstatelijke noodzaak van onafhan-
kelijkheid, vertrouwelijkheid en een eventueel procesmonopolie niet. 
Deze bijstand kan ook door anderen dan advocaten worden verleend. De 
vraag kan gesteld worden of de overheid ook in dit type bijstand moet 
voorzien. De advocaat die een erfgenaam bijstaat in de afwikkeling van 
een nalatenschap heeft volgens mij geen zwaarderwegend belang bij 
verschoningsrecht dan de bankier die een hypotheekaanvraag van zijn 
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Techbedrijven stellen de gevestigde orde ter discussie.  
Onze technologie zorgt voor nieuwe politieke en 
rechtsstatelijke vragen. De relatie tussen overheid  
en burger wordt hierdoor complexer. 
Door Xander Bouwman & Annelien Bredenoord

Het lijkt zo simpel: stel je iPhone een vraag en Siri geeft het 
antwoord. Achter deze handeling gaan desondanks menselijke ontwerp-
keuzes en een complexe combinatie van verweven technologieën op 
meerdere continenten schuil. Er komt veel bij kijken om een computer 
antwoord te laten geven op een vraag die een peuter nog zou kunnen  
beantwoorden. Informatietechnologie zoals Siri nu zorgt voor debat 
rond privacy en automatische besluitvorming, maar ook biotechnologie 
zal binnenkort leiden tot nieuwe morele en politieke vragen. 

Een cocktail van converging technologies maakt de relatie tussen burger 
en overheid complexer. Technologie dringt door in zowel ons privédo-
mein als in het publieke domein en raakt aan rechtstatelijke waarden 
zoals zelfbeschikking en gelijke behandeling: zal geautomatiseerde be-
sluitvorming niet leiden tot bias? Krijgt iedereen straks dezelfde toegang 
tot nieuwe genetische technieken zoals CRISPR/Cas? Voelen mensen zich 
voldoende vrij om een nieuwe techniek níet te gebruiken? Het ontwerp 
en aanbod van technologie heeft dan ook vaak politieke aspecten, wat 
bijvoorbeeld als consequentie kan hebben dat er afstemming of regel-
geving moet komen. Regulering van technologiebedrijven is echter niet 
eenvoudig, omdat technologiebedrijven inmiddels allemaal in een sterk 
geglobaliseerd speelveld opereren en omdat er meer nodig is dan alleen 
klassieke privacyrechten beschermen. 

Onderwerp van dit artikel is de invloed van technologie op onze rechts-
staat. Hebben we een nieuw sociaal contract nodig als gevolg van tech-
nologisering? Hier zullen wij betogen dat een sociaal-liberale agenda van 
negatieve en positieve rechten bij uitstek geschikt is om uit te stijgen 
boven de doorlopende morele en politieke dilemma’s waar technologie 
ons voor zal blijven stellen. Er ligt een kans voor sociaal-liberale politiek 
in het formuleren van deze moderne agenda.
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loopt op ernstige ziekten en syndromen (hard impact), maar het al dan 
niet ondergaan van zo’n genetische test wordt ook een keuze waar een 
moeilijke beslissing aan vooraf gaat, hetgeen raakt aan allerlei opvattin-
gen over kwaliteit van leven (soft impact).

Het doel van het uitvoeren van een impactanalyse is om bewust te kun-
nen bepalen of impacts worden geaccepteerd, gemitigeerd, of gecompen-
seerd. Voor de impact van technologieën op rechtsstatelijke waarden is 
die vraag des te moeilijker. Wat is het effect op vrije meningsuiting van 
het contentbeleid van Facebook? Verandert het gelijkheidsbeginsel als 
gevolg van mogelijkheden om DNA aan te passen? Waar technologie raakt 
aan rechtsstatelijke waarden, zou het ontwerp van deze technologie ook 
een politieke vraag moeten zijn. 

Van burger naar gebruiker
Hoewel wij vinden dat het ontwerp van technologie in bepaalde gevallen 
ook een politieke vraag moet zijn, krimpt niettemin het handelings-
perspectief van de wetgever steeds verder in. Kijk maar naar de grote 
ontwikkelingen van deze tijd: het internet, machine learning, analyse en 
aanpassing van het menselijk genoom door middel van DNA-sequencing 
en -modificatie. Het zijn veelal private ondernemingen of internatio-
nale actoren die deze technologieën ontwikkelen en daardoor bepalen 
tot welke impacts deze leiden. Zo zijn de eerste ‘CRISPR babies’ gemaakt 
in een lab in China, door een onderzoeker die tegen de internationale 
consensus in zijn experimenten heeft doorgezet.

Het is dus niet alleen meer wetgeving die ons gedrag stuurt, maar net 
zo zeer het ontwerp van de technologie die wij gebruiken. ‘Code is law’ 
schreef Lawrence Lessig. Het adagium in Silicon Valley is echter: move 
fast and break things. Je hoeft maar een krant open te slaan om te zien hoe 
technologiebedrijven als Uber, Amazon en Facebook de gevestigde orde 
ter discussie stellen. Dat zal in de toekomstige publiek-private ontwik-
keling van biotechnologie niet anders zijn. Een eerste blik hierop krijgen 
wij nu al in de vorm van bedrijven die inzicht in familiegeschiedenis 
verkopen door DNA-analyse.

Technologiebedrijven brengen hiermee de wetgever in een moeilijke 
positie. De overheid heeft een verantwoordelijkheid om de burger te be-
schermen en haar grondrechten te garanderen, maar effectief reguleren 
is lastig omdat technologiebedrijven vaak internationaal opereren. Zo 
vermindert de zeggenschap van de overheid over de lotsbestemming van 
haar burgers. Zonder meer wordt de relatie tussen burger en overheid 
– zo je wilt, het sociaal contract – door de tussenkomst van technologie-
bedrijven complexer. Door een beter begrip te krijgen van deze complexi-
teit kunnen we de impact van technologie op rechtsstatelijke waarden 
sturen. 

Op dit moment uit de onmacht van overheden zich vaak in reactieve 
verboden. Zo worden sociale mediabedrijven gedwongen om hun servers 
binnen de jurisdictie van Russische opsporingsinstanties te plaatsen. 

Elke technologie heeft een eigen script
Laten we vast een misverstand uit de weg nemen: de auteurs van dit stuk 
zijn geen technologie-bashers. Al 100.000 jaar geleden leerden onze 
voorouders vuur maken en hadden ze door dat gekookt voedsel gezon-
der en voedingsrijker is dan rauw voedsel. De geschiedenis van de mens 
is een door en door technologische geschiedenis. Je kunt je je ertegen 
verzetten, maar het heeft meer zin om je af te vragen hoe we technologie 
zo kunnen vormgeven dat publieke waarden bevorderd worden en de 
negatieve bijeffecten zoveel mogelijk verminderd worden—en niet onge-
lijkmatig terecht komen bij bepaalde groepen.

Er zijn genoeg voorbeelden van technologie die het individu emanci-
peert en nieuwe vrijheden brengt, van de drukpers tot de anticoncep-
tiepil. Op eenzelfde manier heeft het internet de potentie om mensen 
samen te brengen, van ongekende hoeveelheden informatie te voorzien 
en grenzen te doen vervagen. Recente biotechnologie, te beginnen met 
genetische modificatie techniek CRISPR/Cas, biedt mogelijkheden om 
het DNA van alle levende organismen te veranderen, waaronder planten, 
dieren en mensen. Dit biedt de kans om resistente gewassen te maken en 
erfelijke genetische ziekten te voorkomen. 

Het is desondanks niet alleen hosannah voor de vooruitgang. Door de 
komst van het internet zitten we nu met het maatschappelijke probleem 
van geïndividualiseerde desinformatie en wordt rijkelijk in illegale goe-
deren gehandeld op het ‘dark web’. Wie de verslavende Netflix-serie Black 
Mirror kijkt, weet dat de schaduwkant van technologie voor ethische en 
politieke vragen zal blijven zorgen. 

Een belangrijke vaststelling is hierbij dat technologische ontwikkelingen 
nooit alleen maar goed of slecht zijn – maar net zomin zijn ze neutraal. 
Elk technologische ontwerp heeft een eigen script en maakt daarmee 
nieuwe vormen van gedrag mogelijk. Een pistool kan in handen van een 
politieagent of een terrorist zowel goed als kwaad doen, maar is hoe dan 
ook meer geschikt voor gewelddadigheid dan om, zeg, frisbee mee te 
spelen. Zo zet deze technologie aan tot bepaald gedrag. In de meeste de-
mocratische samenlevingen is daarom het bezit van vuurwapens streng 
gereguleerd.

Technologie is dus nooit neutraal. Om de gevolgen van een technologi-
sche ontwikkeling in te kunnen schatten en te beïnvloeden, kan men 
daarom in een vroeg stadium de hard and soft impacts van technologie 
in kaart brengen. De eerste betreft de kwantificeerbare impact van de 
technologie, zoals economische waarde en risico’s. De tweede betreft 
meer impliciete gedrags- en waardenveranderingen die het script van de 
technologie teweeg brengt. Een voorbeeld: door de komst van email kun-
nen we nu goedkoop en snel communiceren (hard impact), maar worden 
gebruikers van de technologie ook aangezet om altijd bereikbaar te zijn 
en in het weekend door te werken (soft impact). Een ander voorbeeld: 
door de komst van DNA-testen voor en tijdens de zwangerschap kunnen 
wensouders nauwkeurig in beeld krijgen of hun toekomstige kind risico 
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Het sturen en soms inperken van de impacts van technologie is een 
belangrijke stap, maar gaat volgens ons nog niet ver genoeg. Veel soft 
impacts zijn immers onbedoeld of impliciet; zij blijken pas in een laat 
stadium. Daarom is de vraag wie er bij het ontwerp van een technologie 
aan de tekentafel zit – of achter het toetsenbord – minstens zo belang-
rijk. Wie besluit er over het contentbeleid op Instagram en of daar een 
foto met tepel publiceren is toegestaan? Welke biotechnoloog zal straks 
uitmaken of een bepaald persoonlijk kenmerk zoals sproeten geldt als 
bijzonder of als afwijkend? Daarom zou progressieve liberale politiek 
naast traditionele bestuurlijke interventies zich ook hard moeten maken 
om de burger – in de rol van gebruiker – digitaal en technologisch te 
emanciperen en meer inspraak te geven in technologische systemen. 
Laat de Instagramgebruikers bijvoorbeeld stemmen over contentbeleid: 
wat willen wij dat op dit gezamenlijke platform wel en niet door de 
beugel kan? Dit raakt aan wat Sheila Jasanoff kenmerkt als de co-produc-
tie van kennis en regels: technologie en samenleving verhouden zich 
dynamisch tot elkaar.

Concluderend kan de wetgever haar rol in het waarborgen van rechts-
statelijke waarden nog steeds vervullen mits er een goed begrip is van 
de mogelijke hard and soft impacts van technologische ontwikkelingen. 
Door gezamenlijk op te trekken kunnen overheden ook aan geglobali-
seerde technologiebedrijven hierin het hoofd bieden en medevormgever 
worden van technologie. Daarnaast kan het individu geëmancipeerd 
worden in haar relatie tot deze bedrijven. Vormen van directe inspraak, 
op individueel of collectief niveau, maken dat ook nieuw sociaal con-
tract zou kunnen ontstaan tussen de gebruiker en het technologiebedrijf. 
De technologische samenleving heeft dus niet minder rechtsstatelijk-
heid nodig, maar meer. 1

Doen ze dit niet, dan worden ze geblokkeerd aan de grens. De Chinese 
staat ging nog een stap verder en heeft simpelweg eigen alternatieven 
voor Google en Facebook ontwikkeld – de rijke data over haar burgers 
die dit opleverde wordt nu gebruikt om de macht van het Politburo te 
consolideren.

In een open democratische samenleving is het volledig weren van tech-
nologiebedrijven lastig en ongewenst. Dat is misschien een vloek voor 
de wetgever maar ook een zegen voor grondrechten, zoals het voor-
beeld van Chinese overheidscontrole op sociale media laat zien. Omdat 
wij technologie meestal niet volledig zullen weren, maakt dat dat wij 
bepaalde impacts zullen moeten accepteren of beter proberen te sturen: 
medevormgever worden. 

Samenwerking en inspraak
De inzet van progressieve liberale politiek moet niet zijn om technologie 
te verbieden, maar om het individu te helpen om betekenisvol een weg 
te vinden in de door en door technologiserende maatschappij. Techno-
logie is niet neutraal, dus normatieve keuzes zijn hierbij onvermijdelijk. 
Zoals wij hebben betoogd is ethisch begrip van de hard en soft impacts 
van een technologische ontwikkeling nodig om deze te kunnen duiden. 
Dit is het beginpunt van zinvol normerend optreden. 

Een voorbeeld van moderne regulering is hoe Amsterdam grenzen heeft 
gesteld aan Airbnb-verhuur. Om de soft impacts van grote hoeveelheden 
rolkoffers op het leefklimaat in de stad te beperken, mag verhuren nu 
een maximum van 30 nachten per jaar. Die limiet is een normatieve 
keuze. Het tegengaan van illegale verhuur gebeurt in samenwerking 
met het techbedrijf zelf: Airbnb biedt op adressen binnen in Amsterdam 
simpelweg niet meer de mogelijkheid om de verhuurlimiet te overschrij-
den. Code is law. Dit laat zien dat de gemeente Amsterdam waarschijnlijk 
meer kon betekenen voor haar inwoners door samen te werken met het 
technologiebedrijf, dan met alleen een verbod op verhuursites en alle 
problemen met handhaving die daarbij zouden komen kijken.

Zulke eisen stellen aan technologiebedrijven is misschien niet voor elke 
(lokale) wetgever haalbaar. Daarbij kan gezamenlijk optreden helpen, 
bijvoorbeeld in nationaal of eU-verband. Toegang tot de Europese markt 
is een overtuigende wortel om technologiebedrijven voor te houden. Met 
Europees mededingingsrecht werd Microsoft zo gedwongen om andere 
browsers dan alleen haar eigen Internet Explorer een eerlijke kans te 
geven op Windows computers. En recenter slaagde de AVG-privacyregels 
erin een wereldwijde norm te vestigen: ook technologiebedrijven in het 
buitenland die in Europa zaken willen kunnen doen moeten eraan ge-
loven. Sindsdien nam onder ander Argentinië strenge privacywetgeving 
aan naar model van de AVG. Deze voorbeelden laten zien dat de rol van de 
wetgever verandert, maar nog lang niet is uitgespeeld.
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Steeds vaker kiezen landen ervoor om rechtspersoon-
lijkheid te verlenen aan onderdelen van de natuur. 
Deze korte bijdrage bespreekt die ontwikkeling tegen 
de achtergrond van het Antropoceen, het tijdperk 
waarin menselijke invloeden op de aarde voor mens 
en natuur bepalender en bedreigender zijn dan de 
grote natuurkrachten. In zoverre het verlenen van 
rechten aan de natuur bijdraagt aan het opheffen van 
de valse en gevaarlijk gebleken tweedeling tussen 
mens en natuur is deze juridische innovatie positief. 
Of ze daarnaast ook een verbetering van het milieu zal 
bewerkstelligen hangt af van de gekozen modaliteit.  
Door Han Somsen 

Van ‘Recht voor het Holoceen’ naar ‘Recht voor het Antropoceen’
João gooit een veiligheidslucifer in een takkenbos om zijn stukje land 
geschikt te maken voor landbouw. Volgens de grondwet en door zijn land 
geratificeerde internationale verdragen kan hij, als rechtmatig eigenaar, 
in principe zelf beslissen waarvoor hij zijn land gebruikt, en wetgeving 
van zijn democratisch verkozen regering staat deze goedkope manier van 
rooien toe. De onomkeerbare schade aan de unieke fauna, flora en water-
huishouding maken de wetgeving in binnen- en buitenland weliswaar 
controversieel, maar een comfortabele parlementaire meerderheid en 
democratisch gekozen charismatische president verschaffen het beleid 
politieke en juridische legitimiteit.

Net als João maken duizenden boeren gebruik van de wetgeving. De snel 
om zich heen grijpende branden veranderen een uitgestrekt gebied, 
al tientallen miljoenen jaren habitat voor een kakofonie aan aroma’s, 
geluiden en leven, binnen enkele maanden in een verstild smeulend 
massagraf voor planten, insecten, reptielen, vissen en zoogdieren. Een 
vanuit de ruimte waarneembare rookpluim trekt zich als een macabere 

schaduw over het continent, en veranderingen in de chemische samen-
stelling van de atmosfeer voorspellen een onberekenbaar mensonvrien-
delijk toekomstig klimaat. Erosie verandert kolkende rivieren in ste-
riele inktzwarte sijpelende stroompjes, en grootschalige verzuring van 
het kustwater luidt een massale koraal- en vissterfte en het einde van 
visserij in. Op zoek naar werk in de bos- en mijnbouw trekken werkloze 
vissers de binnenlanden in, en dienen onbewust de genadeslag toe aan 
resterende bossen. Volksmassa’s opteren daarom voor illegale migratie 
naar Europa of de Verenigde Staten, waar hen een onzekere toekomst en 
grimmig welkom wacht.

Het enkele voorbeeld van de ecocide in het Amazonegebied levert 
meervoudig bewijs van de empirische, morele en politieke onhoudbaar-
heid van de juridisch verankerde tweedelingen lokaal/mondiaal, mens/
natuur, privaat/publiek, en huidige-/toekomstige generaties. Een enkele 
burger zoals João kan immers, door de rechtmatige uitoefening van zijn 
eigendomsrecht, een mondiale ecologische en humanitaire catastrofe 
voor huidige en toekomstige generaties veroorzaken. Zijn daad geniet 
desalniettemin formele legitimiteit, omdat het recht de belangen van 
het grotere collectief (van planten, dieren, rivieren, klimaat, toekomstige 
generaties en niet-burgers) niet erkent, of ondergeschikt maakt aan die 
van João. Die miskenning is ‘constitutioneel’, in de zin dat het structure-
le uitsluiting bewerkstelligt van het proces ‘waarin wordt besloten hoe 
collectief te besluiten’. Alle evidente onrechtvaardigheid en rampzalige 
gevolgen ten spijt, wordt deze constitutionele optiek nog altijd door 
religie, filosofie, politiek en rechtsdogmatiek uitgedragen. 
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De bijdrage van de rechtswetenschap in deze context bestaat, kortgezegd, 
uit het dusdanig normatief duiden van natuurwetenschappelijke inzich-
ten dat het ‘recht van het Holoceen’ plaats kan maken voor een effectief 
en rechtvaardig ‘recht van het Antropoceen’. Dat is een ongekende uitda-
ging, vooral omdat het een kritisch emancipatoire grondhouding vereist 
ten aanzien van fundamentele (juridische) uitgangspunten die samenle-
vingen al duizenden jaren ordenen en doen floreren, en daarom stilaan 
de status van onwankelbare quasi-empirische feiten hebben verkregen. 
Daarnaast is er het risico van ‘gijzeling’ van dit hervormingsproces, op-
portunistisch bewust door machtige ‘stakeholders’, maar ook onbewust 
door ondoordacht gebruik van bestaande begrippen en organisaties met 
het DNA van het Holoceen.

Het vervolg van deze korte bijdrage betreft het verlenen van rechtsper-
soonlijkheid aan (onderdelen van) de levende en niet levende natuur, 
slechts één voorbeeld van een haalbare en wenselijke correctie op de 
mens/natuur tegenstelling, en daarmee een klein stukje van de grote 
puzzel die het concipiëren van een Recht voor het Antropoceen is. 

Rechtspersoonlijkheid voor de Natuur
Het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan de natuur is niet in de eerste 
plaats een reactie op het bewijs dat veel dieren diepe emoties koesteren, 
maar biedt een deel van een antwoord op fundamentele tekortkomingen 
in het huidige milieurecht, waardoor overschrijdingen van drie van de 
negen voor menselijk leven cruciale planetaire grenswaarden zich in rap 
tempo hebben kunnen voltrekken. Overschreden grenzen betreffen niet 
alleen biodiversiteit (veel wetenschappers zijn van oordeel dat een zesde 
massa-uitsterving is aangebroken), maar omvatten ook de niet levende 
natuur zoals CO2 en de stikstof- en fosforkringloop. Andere grenswaar-
den die op het punt staan overschreden te worden zijn die voor oceaan-
verzuring, waterschaarste en landgebruik. Als antwoord op de diepe 
juridisch geformaliseerde conceptuele misvattingen die deze alarme-
rende trend voeden, hebben rechten voor de niet levende natuur daarom 
minstens zoveel meerwaarde als rechten voor dieren en planten. In de 
praktijk zijn rechten dan ook vooral toegekend aan rivieren en habitat-
ten, en niet aan dieren- of plantensoorten als zodanig.

Vanuit het gegeven dat de rechtstaat bescherming biedt tegen machts-
misbruik, is het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan de natuur een 
alleszins passende gedachte. Zoals het voorbeeld van de amazonebran-
den illustreert is de reikwijdte van het recht te beperkt om ecologische 
kernwaarden, en daarmee de belangen van huidige- en toekomstige 
generaties, tegen misbruik te beschermen. Rechten voor de natuur, die 
hun wortels hebben in een ecologische Grundnorm, brengen de natuur 
beter binnen de beschermende werking van de rechtstaat.

Hiertegen zou misschien kunnen worden ingebracht dat de functie van 
de rechtstaat zich niet verder uitstrekt dan het beschermen van indivi-
duele vrijheden. Deze in liberale democratieën dominante opvatting van 
de rechtstaat is echter van relatief recente datum, en strijdt met haar 

Net als Galileo vierhonderd jaar geleden, blijkt ook nu een veel geavan-
ceerdere en eensgezindere internationale wetenschappelijke gemeen-
schap onmachtig een dominant discours als collectief waanbeeld 
te ontmaskeren. Het voortleven in dagelijkse spraakgebruik van de 
geo-centristische leer, omdat ook voor de observant in 2019 de zon nog 
onverminderd op en onder lijkt te gaan, is een onschuldig voorbeeld 
van de hardnekkigheid van dergelijke optische illusies. Daarentegen 
bestendigt het ontkennen van de mondiale lotsverbinding van mens 
en natuur, en het volharden in de vermeende uniciteit van de mens en 
daaruit afgeleide rechten, een koers met een even voorspelbare als fatale 
eindbestemming. Dat is de kernboodschap vervat in het Antropoceen. De 
mens is dus een dominant en existentieel onderdeel van de natuur, maar 
door ons misplaatste externe perspectief miskennen we de dwingende 
conclusie dat een ecologische catastrofe een voorbode van eigen on-
dergang is. Dat externe perspectief, optelsom van scheve verhoudingen 
tussen mens en natuur, individu en collectief, en huidige- en toekomsti-
ge generaties, stond tot voor kort niet wezenlijk ter discussie. 

De door Greta Thunberg geïnspireerde schoolstakingen, Extinction 
Rebellion en verstoringen van de Frankfurter Automesse zijn met wat 
verbeelding wellicht een mondiale roep om fundamentele verandering. 
Menselijke interventies in de natuurlijke omgeving moeten op een 
nieuwe filosofische, juridische en politieke basis worden gelegitimeerd, 
de kring van begunstigden van de rechtstaat moet de natuur en toekom-
stige generaties omvatten, en het ‘Sociale Contract’ van Hobbes, Locke en 
Rousseau moet worden opengebroken voor een ‘Natuurlijk Contract’.

Het behoeft geen betoog dat dergelijk ingrijpende en alomvattende ver-
anderingen alleen kans van slagen hebben als ze legitimiteit genieten. 
Die legitimiteit kan echter niet langer hoofdzakelijk worden ontleend 
aan een inclusieve participatieve wijze van totstandkoming van beslis-
singen (‘input legitimiteit’). De kern van om het even welk Natuurlijk 
Contract zal namelijk moeten bestaan uit wetenschappelijk gearticuleerde 
ecologische kernwaarden die, op dezelfde wijze als mensenrechten dat 
doen voor mensen, de natuur beschermen tegen een dictatuur van de 
meerderheid. Het huidige (internationale) recht kent zo’n ecologisch 
equivalent van menselijke waardigheid en mensenrechten niet, en het is 
een wetenschappelijke uitdaging van formaat om een abstracte ecologi-
sche Grundnorm, zoals ‘ecologische integriteit’, in concreet gearticuleer-
de grenswaarden (‘rechten voor de natuur’) te operationaliseren.

Haar unieke onafhankelijkheid, universeel geaccepteerde methode van 
waarheidsvinding, structureel zelf-kritische grondhouding en expertise 
impliceren een legitimerende hoofdrol voor de wetenschappen (‘output 
legitimiteit’). De conceptuele, normatieve, natuurwetenschappelijke en 
technische uitdagingen zijn dermate vervlochten, dat onderzoek zich 
multi-disciplinair rondom grote vragen en thema’s zal moeten organise-
ren. Het politiek prioriteren van de ene discipline boven de andere, waar 
ten tijde van dit schijven sprake van is, is daarom even ondoordacht als 
schadelijk. 
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Op het Europese continent, met haar grensoverschrijdende rivieren, is 
de eU beter gepositioneerd om daartoe de noodzakelijke initiatieven 
te ontplooien. Het eU recht voorziet echter ook in de mogelijkheid van 
‘onderling nauwere samenwerking’ tussen een beperkter aantal lidstaten 
(minimaal 9). Bovendien lijkt het eU recht een overeenkomst tussen een 
geringer aantal lidstaten (bijvoorbeeld de Rijnstaten) op dit terrein ook 
niet in de weg te staan.

Rechtspersoonlijkheid voor de natuur is geen panacee, en het is nog te 
vroeg om te kunnen concluderen of het toekennen van rechtspersoon-
lijkheid daadwerkelijk heeft geresulteerd in verbetering van de kwaliteit 
van de genoemde rivieren. Resultaten kunnen om verschillende redenen 
teleurstellend blijken te zijn. Zo kan de aangewezen vertegenwoordiger 
al dan niet opzettelijk verzaken, niet zijn voorzien in voldoende finan-
ciële armslag om (juridische) expertise te garanderen, of kan in geval 
van grensoverschrijdende ecologische systemen de medewerking van 
belangrijke staten ontbreken. Ook biedt een wetgevingsproces, waar al 
dit soort aspecten kunnen worden doordacht, overwogen en met de sa-
menleving besproken, een evident kansrijkere route dan een rechtelijke 
uitspraak.

Een aantal veelgehoorde principiële bezwaren tegen het verschaffen 
van rechtspersoonlijkheid aan onderdelen van de natuur is bij nader 
inzien vaak minder overtuigend dan ze in eerste instantie lijken. Het 
protest dat rechten uit hun aard alleen aan mensen kunnen toekomen is, 
zoals alleen al blijkt uit het rechtspersonenrecht, duidelijk ongegrond. 
Philip Morris, een bedrijf dat haar klanten uit winstbejag verslaaft aan 
een dodelijk product, mag zich daarom in procedures voor het Hof van 
Justitie op haar vrijheid van meningsuiting beroepen om zich tegen 
etiketteringsbepalingen in de Tabaksrichtlijn te verzetten. Tegen die 
achtergrond is rechtspersoonlijkheid voor de natuur allesbehalve een 
frivole gedachte.

De vrees dat de komst van rechten voor de natuur ten koste zal gaan van 
gevestigde (mensen)rechten is daarentegen wel gegrond en tot op zekere 
hoogte zelfs beoogd, in de zin dat João’s eigendomsrechten mogelijk zul-
len moeten wijken voor de rechten van een amazonerivier. Die herijking 
is echter onontkoombaar omdat valse juridische tweedelingen tussen 
mens en natuur een directe en ernstige bedreiging blijken voor al het 
aardse leven, inclusief dat van João en zijn nageslacht. 

Het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan de natuur biedt al met al 
een conceptueel belangrijk en praktisch haalbaar perspectief voor een 
noodzakelijke rekalibratie. Hoewel het garanderen van de doelmatigheid 
van zo’n regime talrijke uitdagingen opwerpt, zijn de eerste ervaringen 
opgedaan met de regimes in gidslanden van onschatbare waarde bij het 
vinden van oplossing. De periode van rechtspersoonlijkheid voor de 
natuur lijkt daarmee te zijn aangebroken, zodat recht kan worden gedaan 
aan het zo moeilijk te bevatten idee dat in het Antropoceen mens en 
natuur elkaar symbiotisch vertegenwoordigen. 1

klassiek Griekse wortels waar de rechtstaat de gemeenschap bescherming 
bood. 

De praktische betekenis van het verlenen van rechten aan onderdelen van 
de natuur schuilt daarmee in het feit dat (daartoe aangewezen leden van) 
een gemeenschap in rechte kan bereiken dat schade aan de natuur als zo-
danig wordt vermeden of hersteld, zonder daarvoor aan te hoeven tonen 
dat eigen menselijke (eigendoms)rechten of belangen direct op het spel 
staan. Die drempel voor rechtstoegang vormt in het Europese recht bij-
voorbeeld een bijna onneembare vesting; wil een burger opkomen tegen 
handelingen van de eU die het milieu onomkeerbare schade toebrengen 
moet ze aantonen ‘rechtstreeks en individueel’ geraakt te zijn.

Het eU-milieurecht kent tot op heden echter geen rechten aan de natuur 
toe. Artikel 37 van het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie 
committeert de Unie, magertjes, aan een ‘hoog’ niveau van milieube-
scherming, verbetering van de kwaliteit van het milieu, het integratie-
beginsel, en het beginsel van duurzame ontwikkeling. Artikel 37 heeft 
daarmee weliswaar geen evident materiële meerwaarde boven artikelen  
191 – 193 Wv, de juridische status van het Handvest zou gewicht in de 
schaal kunnen leggen ten faveure van het erkennen van rechtspersoon-
lijkheid voor, bijvoorbeeld, Natura 2000 gebieden. Nog afgezien van de 
mogelijke ecologische winst voor die gebieden, zou dat een zeer essen-
tiële conceptuele ontwikkeling kunnen inluiden. De bescherming van 
eU habitatten zou dan immers systemisch functioneel worden toever-
trouwd aan ‘terrae-dicties’, en niet langer uitsluitend territoriaal gefrag-
menteerd aan soevereine jurisdicties.

Mocht de eU in weerwil van door Europese burgers eventueel gevoelde 
positieve sentimenten daartoe niet overgaan, is een burgerinitiatief vol-
gens de procedure neergelegd in het eU verdrag de gewezen weg om de 
Europese Commissie alsnog voor dit onderwerp te winnen. Een NGO ver-
richte daarvoor overigens reeds nuttig voorwerk door een ontwerp-richt-
lijn te publiceren.

Het aantal landen waar rechten aan de natuur is toegekend neemt toe, 
en omvat onder andere Ecuador (grondwet), Nieuw-Zeeland (wetgeving 
voor de Whanganui rivier), Bolivia, en de Verenigde Staten (initiatieven 
op staatsniveau). 

De hoofdrol die inheemse volkeren en plaatselijke burgerinitiatieven 
daarbij speelden is opvallend. Mondiale NGO’s zoals de Global Allian-
ce for the Rights of Nature (GARN) zetten zich in dergelijke bottom-up 
initiatieven te stimuleren en coördineren. Zo namen de inwoners van 
het plaatsje Frome in Somerset (VK) het initiatief een petitie bij het Britse 
parlement in te dienen om met een plaatselijk aangenomen wet de rivier 
Frome rechtspersoonlijkheid te verlenen. Het initiatief in Somerset 
is daarmee het eerste in haar soort in Europa. Dat heeft ook te maken 
met de eilandstatus van Groot-Brittannië, waardoor zo’n innovatie ook 
zonder de medewerking van naburige oeverstaten effectief kan zijn. 

De periode van 
rechtspersoon-
lijkheid voor 
de natuur lijkt 
daarmee te zijn 
aangebroken

Het EU-milieu- 
recht kent tot 
op heden echter 
geen rechten 
aan de natuur 
toe



73De toekomst van de rechtsstaat 72idee oktober 2019 Jacob van de Beeten · Voorbij de tegenstelling tussen democratie en rechtsstaat

Het is tegenwoordig modieus om – in navolging van Carl Schmitt – 
rechtstaat en democratie analytisch van elkaar te scheiden en de onder-
linge spanning te benadrukken. De staatscommissie parlementair stelsel 
zocht in haar rapport ‘Hoge drempels, lage dijken’ nadrukkelijk naar 
de balans tussen democratie én rechtsstaat. In de Marchant lezing van 
afgelopen februari introduceerde politicoloog Yascha Mounk hetzelfde 
onderscheid in zijn betoog over het verband tussen de illiberale demo-
cratie (Hongarije) en het ondemocratisch liberalisme (de Europese Unie). 
Zo zijn meer voorbeelden te noemen. 

Deze trend is zacht gezegd problematisch. Ten eerste verleent het le-
gitimiteit aan autoritaire leiders – Mounk heeft er geen enkele moeite 
mee om de Hongaarse leider Orban als democraat te classificeren. Ten 
tweede verzanden veel discussies over de democratische rechtsstaat in 
een steekspel over juridisch-technische kwesties, terwijl de veel wezen-

Aan de hand van de Duitse politiek denker Dolf 
Sternberger betoogt Jacob van de Beeten dat demo-
cratie en rechtstaat niet als tegenpolen moeten wor-
den gezien. De rechtsstaat vormt geen beperking van 
de volkswil; zonder gemeenschappelijke regels en een 
geïnstitutionaliseerde oppositie kan van machtsuit-
oefening door vrije en gelijke burgers überhaupt geen 
sprake zijn. 
Door Jacob van de Beeten

lijkere aspecten van machtsvorming, machtsuitoefening en machtsba-
lans buiten beschouwing blijven. Het derde en belangrijkste probleem 
is dat door de kunstmatige scheiding tussen rechtsstaat en democratie 
de politieke instituties veelal onder de noemer ‘rechtsstaat’ geschaard 
worden, waardoor de democratie haar statelijke en institutionele ge-
daante verliest. ‘Democratie’ betekent dan enkel nog de ‘de stem van het 
volk’ die geen tegengeluid meer duldt. Dit terwijl de politieke vrijheid op 
tegenspraak berust en het parlement als instituut daarin onmisbaar is. 

De Duitse politieke denker Dolf Sternberger (1907–1989) zag dit als geen 
ander. In zijn werk benadrukte hij consequent dat de democratische 
rechtsstaat bovenal een Verfassungsstaat is, oftewel een constitutione-
le staat waarvan de essentie berust op een geïnstitutionaliseerde, aan 
regels onderworpen politieke strijd die vooral wordt gevoerd bij verkie-
zingen en in het parlement. 

Juist nu de democratische rechtsstaat in veel landen hernieuwd onder 
druk staat, biedt Sternberger’s werk belangrijke inzichten en handvatten 
om het heden te begrijpen én om ons op de grondslagen en de funda-
menten van onze politieke gemeenschap te oriënteren.

Een naoorlogse intellectueel 
Dolf Sternberger geldt niet alleen als een van de grondleggers van de na-
oorlogse Duitse politieke wetenschappen, maar ook als een van de meest 
gezaghebbende politieke denkers van de vroege Bondsrepubliek. Als 
redacteur van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, becommentarieerde hij 
op glasheldere en compromisloze wijze de ontwikkelingen in de Duitse 
politiek. Deze inzichten werkte hij uit in een omvangrijk wetenschap-
pelijk oeuvre waarin de begrippen pluraliteit, politiek en constitutie 
centraal staan. 

Sternberger studeerde en promoveerde aan de Universiteit van Hei-
delberg en ging in 1933 aan de slag als journalist, totdat hij in 1943 een 
beroepsverbod kreeg opgelegd wegens verschillende kritische publi-
caties over het naziregime. De rest van de oorlog dook hij samen met 
zijn Joodse vrouw onder. Hierover zei hij later: “Ik weet nog precies het 
moment waarop en de situatie waarin ik me realiseerde dat ik, als ik 
deze oorlog en dit regime zou overleven, me met de politiek zou moe-
ten bezighouden.” Sternberger behoort zodoende tot een generatie van 
politieke denkers die wezenlijk gevormd is door de verschrikkingen van 
de Tweede Wereldoorlog.

Pluraliteit en politiek 
Volgens Sternberger werd het publieke domein, in navolging van Hannah 
Arendt, gekenmerkt door de menselijke pluraliteit. Aristoteles schreef “de 
stad bestaat uit mannen”, Sternberger maakte daarvan “de staat bestaat 
uit mensen.” Hij bedoelde daarmee dat een politieke gemeenschap wordt 
gevormd door mensen met verschillende belangen, opvattingen en over-
tuigingen. Politiek gaat over het omgaan met die verschillen én niet om 
het uitbannen ervan. 
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Met andere woorden: politieke eenheid openbaart zich niet door 
consensus onder de bevolking of absolute instemming met bepaalde 
beleidsvoorstellen, maar manifesteert zich in de spanningen tussen 
de verschillende politieke groeperingen en de wisseling van de macht. 
Sternberger benadrukte daarom dat politiek als een spel gezien dient te 
worden, waarbij de verschillende deelnemers zich aan de regels houden: 
de legitimiteit van het politiek handelen valt of staat bij het respecteren 
van de regels die het spel bepalen.

In deze constellatie kent iedere macht een tegenmacht en daardoor die-
nen machthebbers zich altijd te verantwoorden – en dit in letterlijke zin: 
de regering antwoord de oppositie in het parlement, de politieke partijen 
antwoorden kiezers ten tijde van verkiezingen en in het publieke debat. 
Niet de monoloog van het volk, maar deze voortdurende dialoog vormt 
het fundament en de stabiliteit van de vertegenwoordigende democratie. 

Sternberger achtte daarom de oppositie, hoewel zij doorgaans niet in 
de geschreven grondwet als zodanig wordt erkend, een cruciaal politiek 
fenomeen: “Het dulden, erkennen, legitimeren en ten slotte institutio-
naliseren van de parlementaire oppositie is een van de hoogste en meest 
zuivere manifestaties van politieke cultuur.” De grote verdienste van de 
moderne constitutionele staat is het internaliseren van kritiek en daar-
mee ook het relativeren van het gelijk van de op een bepaald moment 
toevalligerwijs regerende meerderheid. 

In toenemende mate ontbreekt echter het besef dat hoewel de meer-
derheid de doorslag geeft in een individueel stemming of verkiezing, 
de minderheid het besluitvormingsproces als zodanig legitimeert – en 
daarmee dus ook het staatsbestel! Momenteel staan in veel democrati-
sche rechtsstaten de regels van het politieke spel onder druk: leiders als 
Orban, Trump en Salvini claimen op basis van hun verkiezingsoverwin-
ning dat zij ‘het volk’ vertegenwoordigen en verabsoluteren daarmee hun 
eigen gelijk. Zij houden geen rekening met de regels van het politieke 
spel, noch met de oppositie: in plaats van de dialoog aan te gaan met hun 
politieke tegenstanders, voeren ze een monoloog gericht op hun achter-
ban en verketteren hun tegenstanders door ze consequent als tegenstan-
ders van ‘het volk’ of hun land af te schilderen. Trump’s twitter-gedrag 
is hiervan het voorbeeld bij uitstek. Voorbeelden op Nederlandse bodem 
zijn de eenmanspartij Wilders en het interne-partijkartel van Baudet die 
pretenderen namens ‘het volk’ te spreken en intussen niet eens intern de 
discussie met andersdenkenden aan gaan.

Democratie als gemend regime 
Wat deze politieke figuren en partijen gemeen hebben is, dat zij de 
‘volkswil’ presenteren als een organisch en harmonische eenheid die 
alleen zijzelf, bij monde van een sterke leider, tot uitdrukking brengen. 
Daarmee wordt de volkswil, of ‘democratie’, losgezongen van de politieke 
instituties, regels en besluitvormingsprocessen die het geheel van de 
constitutionele staat vormen. Zo verliest men de institutionele grond-
slag van de constitutionele staat uit het oog. 

Zelf had hij ervaren hoe de nationaalsocialisten in naam van de Führer 
en de eenheid van de natie alle veelvormigheid en pluriformiteit uit het 
publieke leven hadden verbannen. Eenzelfde ontwikkeling zag hij in het 
communistische regime van de Sovjet-Unie, vanwege haar totalitaire 
en eschatologische karakter. Met dit begrip doelde hij op het communis-
tische streven naar een “nieuwe wereld van harmonieuze anarchie” die 
beruste op een onderscheid tussen “goede en kwade mens” waarmee de 
mensheid de eindbestemming van de geschiedenis zou bereiken.

Dit streven naar een conflictvrije wereld nam hij ook waar in de demo-
cratische vernieuwingsbewegingen uit de jaren ’60. Het streven van de 
Duitse alternatieven naar radicale democratie wees hij, vanwege het uto-
pische karakter en gebrekkig inzicht in het institutionele karakter van de 
politiek, resoluut van de hand (Dat zou overigens ook gegolden hebben 
voor Van Mierlo’s streven om ‘het bestel’ op te blazen). 

Sternbergers visie op politiek is in belangrijke mate een relativering van 
het politieke als zodanig. In zijn inaugurele rede als hoogleraar politie-
ke wetenschappen in Heidelberg stelde hij dat het bewerkstelligen van 
maatschappelijke vrede de grondslag, het kenmerk en de norm van het 
politieke vormt. Daarbij benadrukt hij dat vrede opgevat moet worden 
als de “mensenmogelijke” vrede. Het gaat niet om het realiseren van een 
utopische en conflictvrije wereld, oftewel om het creëren van eenheid, 
maar juist om maatschappelijke conflicten te reguleren en te kanaliseren 
via politieke instituties, oftewel om “de onvermijdelijke strijd tussen 
concurrerende maatschappelijke ‘machten’ functioneel en institutioneel 
te regelen.”

Politiek als geregelde strijd 
Voor Sternberger wordt het politieke domein bovenal gekenmerkt door 
de geregelde strijd en vormen politieke instituties het middel om deze 
strijd in goede banen te leiden. Hij beschreef de politieke gemeenschap 
niet zozeer als een statische figuur [als staat], maar als een continu pro-
ces met als doel om overeenstemming tussen verschillende groeperin-
gen, partijen en belangengroepen te bereiken. Daarbij zag hij de plurali-
teit van partijen, de wisseling van de macht tussen de regerende partijen 
en de oppositie, en met name verkiezingen als essentiële waarborgen 
van de legitimiteit van de vertegenwoordigende democratie:  

“[De eenheid] blijft in een parlementaire partijregering gewaar-
borgd of zij manifesteert zich telkens opnieuw, zolang de op dat 
moment regerende partij of coalitie zich in overstemming met het 
recht en op waarachtige wijze aan de grondregel van de verkiezing 
en de beslissing van het electoraat onderwerpt, waarmee zij name-
lijk de burgerlijke overeenkomst trouw blijft, welke het wezen van 
een constitutie vormt […] men zou ook heel simpel kunnen zeggen 
dat de parlementaire partijregering rechtmatig is zolang zij dient 
en niet heerst.”

Sternbergers 
visie op politiek 
is in belangrijke 
mate een  
relativering  
van het politie-
ke als zodanig

Sternberger 
achtte daarom 
de oppositie, 
hoewel zij door-
gaans niet in 
de geschreven 
grondwet als 
zodanig wordt 
erkend, een 
cruciaal politiek 
fenomeen



77De toekomst van de rechtsstaat 76idee oktober 2019 Jacob van de Beeten · Voorbij de tegenstelling tussen democratie en rechtsstaat

Jacob van de Beeten  
promoveert aan de 
London School of  
Economics (LSE) op  
de grenzen van  
Europese Integratie. 
Tevens werkt hij aan 
een vertaling van het 
werk van Dolf Stern-
berger. 

schappij van politieke partijen, noch van het volk. Door dit evenwicht 
is van heerschappij überhaupt geen sprake en blijft de politieke vrijheid 
gewaarborgd. 

De roep om de kloof tussen burgers en politici te overbruggen – zoals 
deze vaak klinkt uit de kelen van populisten, maar ook bij monde van 
democratische vernieuwers (bijvoorbeeld David van Reybrouck) – is dus 
misplaatst. De kloof doet geen afbreuk aan de democratie, maar is een 
noodzakelijke voorwaarde voor politieke vrijheid. Dit betekent overigens 
niet dat er geen aandacht moet worden besteed aan het bestrijden van 
economische, sociale en culture obstakels die ervoor zorgen dat bepaal-
de bevolkingsgroepen onvoldoende kans krijgen om deel te nemen aan 
het politieke proces. 

Betekenis voor de rechtstaat 
De benadering van Sternberger heeft directe betekenis voor toepassing 
van het concept van de rechtstaat. De staat is onderworpen aan de Ver-
fassung, oftewel de constitutie – een begrip dat bij Sternberger meer om-
vatten dan enkel de geschreven grondwet. Hij sprak consequent over de 
Lebende Verfassung en daarmee doelde hij op de gezamenlijkheid van de 
politieke instituties, principes en gewoonteregels, maar ook niet-geïn-
stitutionaliseerde machten zoals protestbewegingen en belangenregels. 
Hiermee benadrukt hij dat tegenkrachten zoals journalisten, rechters en 
oppositie een essentieel onderdeel vormen van een constitutionele staat. 

In een dergelijke staat is iedere vorm van machtsuitoefening enerzijds 
onderworpen aan regels, maar wordt machtsuitoefening ook mogelijk 
gemaakt door het bestaan van de politieke instituties, principes en 
regels. Waar de rechtsstaat veelal wordt gepresenteerd als een beper-
king van de politieke macht (van het volk), laat Sternberger zien dat de 
Verfassung juist aan de basis van politieke macht als gemeenschappelijk 
politiek handelen door vrije en gelijke burgers. 

De discussie over rechtsstaat en democratie dient daarom te beginnen 
met het inzicht dat niet een abstracte volkswil, maar gemeenschap-
pelijke politieke spelregels en een geïnstitutionaliseerde oppositie de 
kern van de democratische rechtsstaat (beter: de constitutionele staat) 
vormen en daarin de beste garantie voor vrijheid ligt. Zoals Sternberger 
het verwoordde: 

“In de democratie wil het volk alleen met zichzelf zijn, ongeacht 
hoe de staat georganiseerd is. Een dergelijke eenheid, identiteit 
en eenvoudigheid is echter alleen door dwang te bewerkstelligen. 
Vrijheid leeft enkel in tegenspraak.” 1

Precies om deze reden had Sternberger grote bedenkingen tegen het 
begrip ‘democratie’ als aanduiding van de moderne constitutionele staat. 
Deze noemer draagt namelijk de belofte van ‘volksheerschappij’ in zich, 
terwijl een dergelijke heerschappij in de praktijk nooit gerealiseerd kan 
worden. Dit contrast tussen democratische belofte en politieke praktijk 
vormt het startpunt van de argumentatie om de vertegenwoordigende 
democratie te verwerpen, omdat zij niet democratisch genoeg is. In het 
licht van deze kritiek lijkt de vertegenwoordigende democratie immers 
een vorm van heerschappij: als klassenheerschappij van de hoger op-
geleiden of de rijken, als heerschappij van de partijen (partijkartel!), of 
meer algemeen als heerschappij van ‘elites’ over ‘het volk’ – inmiddels 
een vast en bekend patroon in het populistische discours. 

Van zijn kant benadrukte Sternberger dat de democratische rechtsstaat is 
gevormd uit een complexe samenstelling van vele verschillende institu-
ties, gebruiken en principes – die niet tot een democratische blauwdruk 
zijn te herleiden, maar een product zijn van een eeuwenlange maat-
schappelijke politieke strijd. Hij sprak daarom ook niet over democrati-
sche rechtsstaat, maar over ‘de constitutionele staat’ en stelde dat deze 
het beste omschreven kan worden als een gemend regime, dat wil zeggen 
als een staatsbestel met zowel democratische en oligarchische compo-
nenten. 

Hoewel de theorie van het gemengd regime (regnum mixtum) op univer-
siteiten niet meer onderwezen wordt, en zelfs staatsrechtsgeleerden er 
vaak niet mee bekend zijn, vormde deze theorie meer dan 2000 jaar het 
uitgangspunt van alle Westerse beschouwingen over politiek en staat 
– ook het moderne idee van de ‘machtenscheiding’ of ‘trias politica’ is 
hiervan afgeleid.

De theorie van het gemend regime vindt haar oorsprong in Aristote-
les’ Politika, waarin deze grote Griekse filosoof een mengvorm van de 
heerschappij van de velen en van de enkelen, oftewel van democratie en 
oligarchie, aanbeveelt als de meest praktische, stabiele en mensenmo-
gelijke regeringsvorm. Aristoteles betoogde dat een goede mengvorm 
van politieke instituties onder andere ontstaat door als oligarchische 
component verkiezingen in plaats van lotingen als selectiemethode te 
gebruiken en als democratisch element iedere burger het kiesrecht toe te 
kennen ongeacht diens inkomen of vermogen. Kortom, het idee van al-
gemeen stemrecht als fundament van de politieke gemeenschap is ouder 
dan doorgaans wordt gedacht. 

Sternberger zag de constitutionele staat als een metamorfose van Aristo-
teles’ gemende regime, doordat zij bestaat uit een oligarchische klasse 
van politieke partijen enerzijds en uit een democratische klasse van 
het algemene electoraat anderzijds. De staat is dus zowel partijenstaat 
als burgerstaat, waarbij opgemerkt moet worden dat partijen natuurlijk 
vanuit het algemene electoraat gevormd worden en deze ‘klassen’ dus in 
belangrijke mate permeabel zijn en in elkaar overlopen. Het evenwicht 
tussen deze twee klassen zorgt ervoor dat er noch sprake is van een heer-

In de demo- 
cratie wil het 
volk alleen met 
zichzelf zijn, 
ongeacht hoe  
de staat geor- 
ganiseerd is

Dit contrast 
tussen democra-
tische belofte  
en politieke 
praktijk vormt 
het startpunt 
van de argu-
mentatie om  
de vertegen-
woordigende 
democratie  
te verwerpen, 
omdat zij niet 
democratisch 
genoeg is



79De toekomst van de rechtsstaat 78idee oktober 2019 Araz Abbas · Vertrouwen in de rechtsstaat behoeft nog werk

De afgelopen tijd kwam de discriminatie van burgers met een  
migratieachtergrond geregeld in het nieuws. Uit een steekproef van de 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder uitzendbureaus bleek 
dat 40% verzoeken tot discriminatie – verzoeken om geen uitzendkrach-
ten met een migratieachtergrond te sturen – inwilligt. Bij de belasting-
dienst wordt er volgens onderzoek van Trouw en RTL Nieuws bij de con-
trole op en het geven van toeslagen aan burgers gekeken naar afkomst. 
Mensen met een tweede nationaliteit werden etnisch geprofileerd. En 
onlangs werd bericht dat er binnen de politie stelselmatig gediscrimi-
neerd wordt. 

Die laatste twee voorbeelden gaan over de overheid. Het werpt een 
fundamentele vraag op: wat doet dit met het vertrouwen van burgers 
in de rechtsstaat, met name burgers met een migratieachtergrond? 
Politie, belastingdienst, álle overheidsorganisaties, zijn gebonden aan 
onze rechtsstaat. In hun functioneren dienen ze zich te houden aan de 
rechtsregels die ze zélf, namens burger, hebben uitgevaardigd. Burgers 
mogen niet ten prooi vallen aan willekeur. De recente voorbeelden tonen 
echter aan dat die rechtsstaat geen rustig bezit is. Dat, vrij naar de Engel-
se schrijver George Orwell, alle Nederlanders gelijk zijn, maar sommige 
Nederlanders meer gelijk zijn dan andere Nederlanders. Dat systemati-
sche en onrechtmatige overheidshandelen beschadigt het vertrouwen in 
de rechtstaat.

Het vertrouwen in de rechtsstaat is afhankelijk van 
de mate waarin de overheid haar burgers gelijk en 
zonder willekeur behandelt. Dat vertrouwen staat 
onder druk, zo laten recente voorbeelden van discri-
minatie van burgers met een migratieachtergrond bij 
onder meer de belastingdienst zien. De rechtsstaat, 
zo blijkt, behoeft nog werk. 
Door Araz Abbas 
met medewerking van Daniël Boomsma
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Araz Abbas  
is werkzaam in de 
zorg, en politiek en 
maatschappelijk 
betrokken op het 
gebied van integratie, 
Midden-Oosten en 
veiligheid. 

meel-juridische eisen. Onvoorwaardelijk burgerschap categoriseert of 
labelt mensen niet maar spreekt ze aan op hun gedrag. Op hoe ze zich 
verhouden tot hun medeburger. Aan een uitgesproken gedachte daarover 
schort het in Nederland nog geregeld blijkens de genoemde voorbeelden 
op onder andere de arbeidsmarkt en bij de belastingdienst. Tolerantie is 
daarvoor niet voldoende. Dat kan in sommige gevallen als een tijdbom 
zijn: vroeg of laat komt het tot een kookpunt. Acceptatie gaat over ver-
trouwen, verbinding en veiligheid.

Uiteindelijk is acceptatie een middel om verder invulling te geven aan 
een notie van burgerschap. Met acceptatie kan onverschilligheid of sim-
pele afwijzing worden overwonnen, en daarmee komt het ware doel van 
burgerschap in zicht: betrokkenheid bij de publieke zaak. Bij de samen-
leving als geheel. Zo geeft het mensen het gevoel dat ze een maatschap-
pelijke rol hebben te vervullen. Zonder acceptatie valt dat gevoel weg, 
kunnen burgers zich niet tot elkaar verhouden als gelijken en brokkelt 
hun vertrouwen in de rechtsstaat als de gedeelde grond zonder welke die 
gelijkheid niet mogelijk is, af. 

De weg daarnaar toe kan natuurlijk in eerste instantie tot een polarise-
rend debat leiden. Acceptatie is niet altijd een ‘knuffelbegrip’. Tegelijker-
tijd: niet alle polarisatie is slecht. Het kan ook een positief effect hebben: 
het stimuleert mensen na te denken over het levend maken van de 
rechtsstaat en de uitgangspunten die deze in zich draagt. Het zet aan na 
te denken over gelijke behandeling en het kan aanzetten tot het onderne-
men van actie om het eigen bijdrage daaraan vorm te geven.

De uitdaging is het realiseren van vertrouwen in de rechtsstaat voor alle 
burgers. Dat vraagt om een notie van burgerschap, onvoorwaardelijk 
burgerschap waarbinnen geen ruimte is voor discriminatie, willekeur, 
etnische profilering of welke vorm van uitsluiting dat iedereen de mo-
gelijkheid biedt betrokken te zijn bij de publieke zaak. Zo bezien is de 
rechtsstaat een absolute voorwaarde voor een vitale samenleving waarin 
burgers zich met elkaar verbonden weten en zich kunnen inzetten voor 
de publieke zaak, bijvoorbeeld binnen overheidsorganisaties.

Maar zoals gezegd: de rechtsstaat is geen rustig bezit. Het vraagt om 
het bespreekbaar maken van cultuur, waarden en gedrag binnen de 
overheid. De discussie hierover moet niet leiden tot een angst, straf of 
afrekencultuur. Om de rechtsstaat voor iedereen van betekenis te laten 
zijn, moet er blijvend gebouwd worden aan een maatschappij waar ie-
dereen zichzelf kan zijn zonder vooroordelen en zonder gecategoriseerd 
te worden op basis van geaardheid, geloof of kleur, en zich tegelijker-
tijd verbonden voelt met anderen en met Nederland. Idealiter gebeurt 
dat aan de hand van een nieuwe notie van wat we onder burgerschap, 
onvoorwaardelijk burgerschap, verstaan. Dat is iets waar in het verzuil-
de Nederland van oudsher misschien wat minder over hebben hoeven 
nadenken. De discussie daarover kan iedereen ten goede komen en de 
betrokkenheid vergroten bij de gemeenschappelijk erfenis die de demo-
cratische rechtsstaat heet. 1

Notie van burgerschap
Voor een deel hangt de problematiek rond discriminatie en ongelijke 
behandeling samen met de snelheid waarin Nederland is veranderd. De 
laatste decennia worden gekenmerkt door de opkomst van de multi-
culturele samenleving: een samenleving waarin diverse elementen van 
de oorspronkelijke culturen van migranten opgenomen worden. Die 
samenleving is dynamisch en biedt vele verschillende levensbeschou-
wingen en culturen een plek. Zij is pluralistisch. Maar als de voorbeelden 
bij politie en belastingdienst iets aantonen, dan is het dat de overheid 
nog onvoldoende is toegerust op die realiteit.

Waar het in wezen om gaat is een notie van burgerschap binnen onze 
democratische rechtsstaat. Discriminatie en willekeur bij overheidsor-
ganisaties wekken de indruk dat een ontwikkelde notie daarvan binnen 
de overheid ontbreekt, terwijl het vertrouwen van burgers in het functio-
neren van de rechtsstaat juist daarvan afhangt. Als dat wegvalt, dan ont-
staat er op den duur een kloof tussen de rechtsstaat en de burgers voor 
wie die rechtsstaat er is. Bovendien zal het kunnen leiden tot een diepere 
en complexere verzuiling in onze maatschappij – complexer dan de oude 
verzuilde staat van het Nederland van de vorige eeuw. Dat zou ten koste 
gaan van maatschappelijke cohesie en veiligheid.

Burgerschap markeert de rol waarin de fundamentele gelijkheid van 
iedere inwoner van ons land geldt. Bij het versterken van een notie van 
burgerschap ligt dan ook het begin van een groter vertrouwen in de 
rechtsstaat onder alle burgers. Dat idee lijkt gelukkig al gehoor te krijgen 
in de politiek. In reactie op de staatscommissie parlementair stelsel 
sprak het kabinet zich uit voor versterking van het burgerschapsonder-
wijs. In het regeerakkoord stond al aangegeven hoe belangrijk het is om 
onze democratische en rechtsstatelijke traditie door te geven. Het ver-
trouwen in de democratische rechtsstaat staat of valt met de aanwezig-
heid van voldoende toepasbare democratische kennis en vaardigheden 
bij burgers over onder andere de basis van de rechtsstaat.

Een notie van burgerschap is als een tegengif voor discriminatie en 
willekeur. Zoals ook Herman Tjeenk Willink in deze idee stelt, kan vanuit 
onze democratische rechtsstaat daarmee juist een verbindende kracht 
uitgaan. Het is in een pluralistische samenleving misschien wel de 
enige gedeelde grond die we hebben. Juist daarom wordt het een steeds 
belangrijker moreel kompas. Voor de overheid en voor hoe burgers met 
elkaar omgaan, in de uitoefening van hun publieke functie of anders-
zins. Artikel 1 van de Grondwet staat daarbij voorop. Maar het kan niet 
blijven bij een stille verering. Een grondwet hoort levend te zijn, te leven 
in de harten van alle burgers van onze samenleving die haar waarden 
naar gedrag weten te vertalen.

Betrokkenheid bij de publieke zaak
Dat vertalen van die waarden gaat verder dan alleen tolerantie. Het gaat 
ook over acceptatie. Dat zou om een adjectief voor het woord burger-
schap vragen: onvoorwaardelijk burgerschap, uiteraard los van for-
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Wie is Rianne Letschert? “Ik ben bijna 43 jaar, heb 2 prachtige kinderen 
van 12 en 8 en woon in Helmond. Doordeweeks in Maastricht zijn maakt 
me Limburger. Rector zijn en met een bestuur van twee andere leden 
richting mogen geven aan de Universiteit voelt als een voorrecht. Buiten 
de tijd die ik aan mijn kinderen en nevenfuncties besteed, blijft er niet 
veel tijd over voor hobby’s.” 

Wat deed je hiervoor? “Ik was hiervoor hoogleraar en leidde een instituut 
op het gebied van slachtofferschap wat qua thematiek ook mijn passie is.” 

Wat betekent het sociaal liberaal zijn voor jou? “Heel veel. Ik ben opge-
groeid in een gezin waarin mijn vader werkte voor stichtingen die bezig 
waren met de multiculturele samenleving en met verschillende min-
derheidsgroeperingen. Zo kwam ik in aanraking met andere culturen en 
leerde al snel dat waar mijn wieg stond veel invloed had op mijn kansen. 
Daar ben ik sterk door gevormd.”

Heeft dat je keuzes bepaald? “Behoorlijk. Ik ben rechten gaan studeren, 
met een focus op mensenrechten en het strafrecht. Van meet af aan heb 
ik me bezig gehouden met thema’s die gaan over rechten van kwetsbare 
groepen, groepen die het minst aanspraak op recht kunnen maken. Het 
sociaal liberale is altijd mijn rode draad geweest als het gaat over recht-
vaardigheidsthema’s en te proberen daar iets vanuit mijn geprivilegieer-
de positie aan te kunnen doen.” 

Sociaal-liberaal  
ben je niet alleen  
in de politiek.  
Ook daarbuiten 
hanteer je bepaalde 
normen en waarden. 
Voor idee spreekt  
Piet van Mourik  
sociaal-liberalen  
die buiten de  
politiek actief zijn,  
op zoek naar hoe  
het sociaal-liberale  
kompas ook daar  
van toepassing is.

Bij binnenkomst in het imposante gebouw van 
de Universiteit Maastricht aan de Minderbroe-
dersberg omsluiten gevoelens van verleden en 
heden elkaar. Rector Rianne Letschert ontvangt me 
op haar eenvoudig ingerichte kamer alsof ik elke 
dag op de koffie kom. Een inrichting die bij haar 
past. Ongedwongen, persoonlijk, vrolijk. Kortom, 
menselijk met geen zweempje van machtssym-
boliek. Het voorbeeld van de leidinggevende van 
deze tijd. Er volgt een heerlijk openhartig gesprek. 
Soms duikt de intelligente hoogleraar die zich 
vastklampt aan wetenschappelijke kennis op, 
maar meestal is ze de heldere bestuurder die on-
omwonden haar visies deelt.     
 
interview door Piet van Mourik
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Waar gaat het dan concreet over? “Dan gaat het over minderhedenrech-
ten, waar ik ook op ben gepromoveerd. Daarna ben ik me gaan speciali-
seren op het onderwerp van slachtoffers van grootschalige misdrijven. 
Dit zijn ook groepen waar uitgebreide juridische kaders voor zijn, maar 
het ten gelde brengen van die rechten is juist voor deze groepen enorm 
ingewikkeld”. 

Liberalen hechten aan het uitgangspunt dat eigen keuzes betere keuzes 
zijn. Hoe verhoudt dat zich tot de liberale opvatting dat de staat zich 
niet moet inlaten met de individuele levenswijze van mensen? “Daar kan 
ik ver in mee gaan. Maar wel vanuit een kader waarbij we respecteren dat 
we specifieke rechten toekennen aan hen die niet vanuit een meerder-
heidspositie een dominante visie kunnen opleggen. Hetzelfde geldt ook 
voor het thema slachtofferschap en ernstige criminaliteit. Zo krijg ik als 
lid van het adviescollege levenslanggestraften allerlei maatschappelijke 
vraagstukken op mijn bureau. Belangen van slachtoffers, de maatschap-
pij in het algemeen, maar ook van degene die is veroordeeld. Vanuit deze 
complexe dynamiek bekijk ik hoe iemand tot die daad is gekomen en of 
terugkeer in de maatschappij mogelijk zou moeten zijn”.

Redeneer je dan niet vanuit dogma’s maar vanuit een bredere maat-
schappelijke context? “Precies. Het gaat hier niet om een uniforme 
strafmaat, maar om het geheel aan factoren die bepalen of iemand klaar 
is weer de maatschappij in te gaan en of de maatschappij hier klaar voor 
is. Hier is geen eenheidsworst voor handen, maar zal voor ieder individu 
een andere aanpak nodig zijn om uiteindelijk te zorgen dat iemand niet 
meer tot dat soort daden komt. En daarbij maakt het zeker uit binnen wat 
voor context iemand is opgegroeid”. 

Hannah Arendt stelt dat gedachteloosheid leidt tot ontmenselijking 
waardoor mensen worden gezien als een kuddedier. Zie je het individue-
le in bredere context vanuit deze gedachte? “Ik probeer niet te oordelen 
over mensen. Teveel mensen oordelen of veroordelen vanuit een eigen 
perspectief, zonder te beschikken over alle noodzakelijke informatie. 
Zo las ik deze zomer het heftige boek van Nobelprijswinnares Nadia 
Murad – die als Yezidi seksslaaf is gevangen genomen in Irak – waarin ze 
schrijft over haar ontberingen en hoe ze dat gebruikt om de wereld wak-
ker te schudden. Fascinerende vragen doemen op. Wat verklaart de totale 
afwezigheid van een seksuele moraal bij verkrachtingen door IS strij-
ders? Dan wil ik leren hoe het kan dat een individueel mens onder zo’n 
regime massaal over kan gaan tot groepsverkrachtingen en martelingen.” 

Positioneer je je dan nadrukkelijk als sociaal liberaal? “Ik ben meer links 
sociaal dan rechts liberaal. Volgens sociaal liberalen moet je als maat-
schappij de ruimte geven aan eigen keuzes en moeten mensen eigen ver-
antwoordelijkheid nemen voor die keuzes. Daarnaast ben ik voor sociale 
kaders voor hen die deze keuzes wat minder vrij kunnen maken vanuit 
de positie waarin iemand is opgegroeid.” 

De samenleving staat onder druk. Pim Fortuijn noemde het al ‘dolend, 
stuurloos, op zoek naar richting, identiteit en leiderschap’. Mensen 
zijn weliswaar positief over hoe het met henzelf gaat maar maken zich 
zorgen over de samenleving en de toekomst. Steeds meer mensen voe-
len zich alleen staan in een wereld met toenemende onzekerheden en 
bedreigingen zoals globalisering, Europa, terrorisme, baanonzekerheden, 
pensioenen, kinderen krijgen het minder etc. Hoe breng je volgens jou 
vanuit een sociaal liberale opvatting hierin verbetering? “Als je kijkt  
naar de aantallen burgerslachtoffers, het aantal oorlogen, het aantal 
terroristische aanslagen, armoede – en dan puur kijkend naar de cijfers – 
 gaat het overal beter met de mensheid. En toch is er een chagrijn in de 
samenleving dat het allemaal slechter gaat. Als je puur wetenschappelijk 
kijkt dan krijgen we het dus allemaal steeds beter. De beleving is alleen 
anders.”

Hoe dicht je het gat en geef je de hoop terug? “Nodig voor een perspec-
tief van hoop is ruimte creëren voor ieder individu dat eigen verantwoor-
delijkheid neemt en daarnaast oog heeft voor mensen die dat wat minder 
is gegeven. De balans van elkaar dingen gunnen, in je werk erkend 
worden, zorgen delen en niet alleen zelf stijgen op de maatschappelijke 
ladder, zijn belangrijke aspecten. Uiteindelijk ga je er als maatschappij 
aan onder door als alleen de happy few disproportioneel groeien in wel-
vaart en welzijn. Volgens mij zijn de toenemende inkomensverschillen 
funest. Het moet beter gaan over de hele linie, niet alleen met een kleine 
groep. Als het mogelijkhedengat nog groter wordt gaat dit tot clashes 
leiden tussen groepen in de samenleving.”

Hoe zou jij dat aanpakken? “In het sociaal liberalisme moet wat mij 
betreft nog meer nadruk komen te liggen op een brede sociale agenda, 
zodat de balans zich herstelt. Door juist te investeren in het deel van 
onze samenleving dat niet zo goed meekomt. Naast meer investeren 
in de publieke sector betekent dit ook kritisch kijken naar salarisver-
schillen. Als we kijken naar de protesten van de afgelopen periodes in 
onderwijs, zorg, justitiële sector, dan kraakt het overal. Intussen hebben 
we een overschot op onze rijksbegroting. Ga investeren in de mensen die 
voor het bord staan of die de directe zorg leveren of de politie agenten op 
straat, zodat het vertrouwen in en vanuit de publieke sector groeit.” 

Zou het kunnen zijn dat er geen mensen meer zijn die leiderschap tonen 
om de noodzakelijke veranderingen door te zetten? “Mensen snakken 
naar leiders die een voorbeeldfunctie vervullen. Het feit dat Trump 
misschien herkozen gaat worden of een Boris Johnson die door uiteinde-
lijk een klein clubje in het zadel wordt gezet. Ook in Nederland trekken 
bepaalde types een grote groep aanhangers. We moeten met elkaar door-
denken welk antwoord gepast is”. 

Onderwijs is je vakgebied. Hoe zit het met de menselijke maat in het 
onderwijs? “De menselijke maat behouden in het onderwijs wordt steeds 
moeilijker. Wat mij betreft mogen we meer investeren in het lager en 
middelbaar onderwijs. Scholen krijgen steeds meer maatschappelijke 
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uitdagingen in het klaslokaal en moeten beter worden gefaciliteerd om 
aan alle verwachtingen te kunnen voldoen. Aan de andere kant mogen 
ouders ook best eens naar zichzelf kijken. Veel ouders van deze genera-
tie vragen veel van hun kinderen. Allemaal op muziekles, liefst op twee 
sporten, ze moeten sociaal zijn en op hun social media moeten ze laten 
zien hoe geweldig ze zijn, het liefst twee of drie keer per jaar op vakantie. 
Er bestaat een enorme druk om het altijd maar leuk te hebben en vooral 
ook overal erg goed in te zijn. Terwijl tegenslagen bij het leven horen en 
kunnen bijdragen aan persoonlijke groei.”

Waar schiet het universitaire onderwijs tekort in het licht van steeds 
meer mensen die geen raad weten met mogelijkheden waardoor quater-
lifecrisis, burn-outs, dertigersdilemma, kortom de machteloosheid alom? 
“Teveel wordt ook binnen de universiteit gedacht dat het altijd perfect en 
vooral aangenaam moet zijn. Het werkelijke leven is hartstikke moeilijk, 
sociale relaties zijn moeilijk, je plek vinden in de maatschappij, op je 
werk en op je school kan moeilijk zijn, maar het hoort erbij en het vormt 
je. Je kan niet alles plannen. Studenten denken vaak dat alles maakbaar 
is en als je aan je cv werkt dan kom je er wel. Mijn advies aan studenten 
is om niet in hun eigen wereldje te blijven hangen, maar te leren van 
andere uitstapjes en ook te genieten van deze periode. En dat falen geen 
doodzonde is, oftewel omarm failing forward.” 

Is de universiteit van vandaag wel bezig relevante maatschappelijke 
vragen te beantwoorden? “Het gaat te ver te denken dat de universiteit 
alle problemen die zich in de maatschappij voordoen kan oplossen. Na-
tuurlijk hebben we een verantwoordelijkheid, want studenten zijn vier 
jaar bij ons. We hebben wellbeing programma’s voor studenten om ze 
zelfredzaam te maken, om te leren hoe ze een burn-out kunnen voorko-
men. Daar stoppen we geld in dat ook voor onderwijs is bestemd. Het is 
dus een keuze, terwijl er een beperkt aantal middelen voor handen is.” 

Wat betekent dit voor de universiteitspopulatie? “Er wordt verwacht dat 
we in vier jaar tijd studenten bagage meegeven. We proberen ze goed 
burgerschap mee te geven. Dat ze met de stress kunnen omgaan van 
social media, van peer pressure, over globaliseringsvraagstukken naden-
ken, welke studie ze ook volgen. Dit alles bieden we aan met de beperkte 
budgetten die voor handen zijn. We mogen ons afvragen hoe reel dat is.” 

Vind je nog wel dat de universiteit mensen die kennis en vorming mee-
geven dat ze klaar zijn voor de maatschappij? “Natuurlijk. De universi-
teit is een mini-samenleving, waar je je zelf leert kennen. Waarin je je 
grenzen probeert te leren vinden wat overigens ook fout kan gaan.” 

We kennen de ‘positieve vrijheid’ van Isaiah Berlin. Vrijheid om je te ont-
wikkelen en over je eigen situatie te gaan, zonder te worden gehinderd 
door je eigen tekortkomingen. Rousseau vraagt zich weer af of vrijheid 
niet moet worden begeleid. Kunnen mensen de vrijheid nog wel dragen 
die de generatie ervoor wel kon? “Wetenschappelijke onderzoeken geven 
aan dat het stressniveau van deze generatie niet hoger is dan van de vo-

rige. Als het gaat over de perceptie, dan lijkt het 
of studenten het zwaarder hebben, dat ze meer 
moeten presteren. Wellicht wordt dit gevoed 
door social media, dat een nieuw fenomeen is 
dat vorige generaties ontbeerden.” 

We hebben een nieuwe infrastructuur gecreëerd 
met internet, waarmee mensen van over de hele 
wereld contact met elkaar kunnen hebben, toe-
gang hebben tot informatie en ook hun opinies 
overal kunnen achterlaten. Dit heeft sociale en 
democratische gevolgen waar deze generatie 
wat mee moet. Hoe gaat de universiteit met de 
digitale revolutie om?
“Uiteraard moeten we in onze opleidingen 
hier aandacht aan besteden. Of je nou jurist, of 
econoom, of data scientist, of psycholoog wordt; 
in alle beroepsgroepen ga je er mee te maken 
krijgen. Voor ons als universiteit is de vraag 
hoe je dat in alle curricula krijgt verwerkt. Het 
verandert zo snel dat de vraag opkomt of wij alle 
snel veranderende kennis acuut in alle curricula 
verwerkt krijgen.”

Welke oplossingsrichting wel? “Doordat zaken zo snel veranderen moe-
ten we studenten – en eigenlijk iedereen – handvatten geven om een le-
ven lang te kunnen en te willen leren. Dan gaat het om aanleren van een 
houding om in die veranderingen mee te gaan. Dat vind ik absoluut een 
rol voor de universiteit. Hiervoor moeten we een antwoord geven op de 
vraag hoe te zorgen dat mensen mentaal en analytisch weerbaar genoeg 
blijven om zichzelf te kunnen blijven onderwijzen. De universiteit speelt 
in dit proces een zeer belangrijke rol.” 

Jij drukt een stempel op deze universiteit. Waar leg je de nadruk op?
“In samenspraak met onze studenten, en in het kader van kwaliteits-
afspraken met de overheid, hebben we gekozen voor een inhoudelijk 
concept rond global citizenship education. Global citizenship education 
is geen onderwijssysteem waarbij we vanuit een politiek ideologische 
kleur studenten gaan onderwijzen, maar waar de focus wordt gelegd 
op wat het betekent kritisch te denken, empathisch te handelen met 
verantwoordelijkheidsgevoel en hoe dit juist vanuit verschillende per-
spectieven kan schuren. Dat zijn wellicht ook sociaal liberale concepten, 
maar niet vanuit de gedachte dat het zou betekenen dat we hier allemaal 
PvdA-ers of D66-ers aan het opleiden zijn.”

Eerder hebben we het al gehad over een wereld waar ‘private luxe voor 
sommigen’ moet worden ‘publieke luxe voor iedereen’? Denk aan musea, 
bibliotheken, echt natuurbehoud, openbaar vervoer. Van economische 
groei naar immateriële bloei! Vergroot global citizenship niet juist de 
tweedeling doordat hiermee maar een kleine groep beschikt over deze 

Sociaal-liberaal buiten de politiek interview Rianne Letschert · Ik probeer niet te oordelen over mensen
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vaardigheden? “Om dit te voorkomen moet je beginnen bij het basison-
derwijs. Wat mij betreft zou de maatschappij ook het ander hoger on-
derwijs veel meer moeten waarderen. Ik zou liever hebben dat we HBO’s 
en MBO’s veel meer gaan waarderen dan het universitaire onderwijs de 
hemel in prijzen. Ik hou ook niet van het onderscheid tussen hoog- en 
laagopgeleiden. Spreek liever van praktijkopgeleiden. Uiteindelijk heb-
ben we iedereen nodig in deze samenleving en niet alleen degenen die 
van de universiteit af komen. Het gaat er ook om dat een kind naar de 
opleiding gaat die past bij het kind.” 

Waarom gaat 70% van de subsidie naar de technisch vakken terwijl juist 
de sociale wetenschappen maatschappelijk oplossingen kunnen brengen?
“Dat is een voor mij onbegrijpelijke politieke keuze en getuigt van een 
beperkte visie op wetenschap. Natuurlijk moet er blijvend worden geïn-
vesteerd in technische opleidingen. De negatieve symboolwerking die 
afstraalt van deze politieke keuze is echter funest. Het feit dat hiervoor 
is gekozen zet de sociale en geesteswetenschappen in een hoek, terwijl 
het zeer wezenlijke studies zijn. Ook de docenten die er werken zijn nog 
meer gefrustreerd geraakt dan ze al waren, terwijl dit financieel anders 
had kunnen worden opgelost. Bovendien is technologische vooruitgang 
niet voor elkaar te krijgen zonder ook te kijken vanuit een sociaal weten-
schappelijk perspectief. Daar komt bij dat we op de universiteit al jaren 
interdisciplinair aan het werken zijn en faculteiten aan het mixen zijn, 
groepen aan het mixen zijn en financieringsstromen bij elkaar voegen 
om deze mix te maken. De politiek haalt het weer uit elkaar. Ook D66. 
Onbegrijpelijk.”

Wat wil je nog meegeven? “Ik hoop op politieke leiders met een visie 
waaruit durf blijkt om langere termijn vraagstukken aan te pakken 
zonder dat men op korte termijn electoraal winstbejag uit is. Dat zie ik 
te veel in de huidige politiek. Ook bij de huidige leiders. Ik zou graag 
leiders zien die durven te zeggen dat het zo complex is dat ze daar geen 
antwoord op hebben in de komende drie jaar. Dat betekent namelijk dit 
en dit en dit voor de komende tien jaar. Ik hoop op meer inhoudelijk 
gedreven leiderschap. Probeer het maar, durf het maar, dan verlies je 
misschien, maar blijf je wel bij de kern waar je voor staat”. 1

Sociaal-liberaal buiten de politiek
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Kunstmatige Intelligentie (KI) worden overge-
nomen. Op die manier krijgen we hele andere 
winnaars en verliezers in de samenleving van de 
toekomst. De grote vraag blijft in beide geval-
len: hoe gaan we als samenleving om met deze 
verandering? 

Globotics
Nu de discussie over de toekomst van kunst-
matige intelligentie al enkele jaren op gang 
is, worden de analyses ook beter. Auteurs zijn 
niet meer in één van bovenstaande kampen te 
stoppen, maar combineren elementen van beide 
categorieën. Dat is ook te zien in The Globotics 
Upheaval en The Technology Trap. Richard Bald-
win, professor internationale economie aan het 
‘Graduate Institute of International and Deve-
lopment Studies’ in Genève, slaat in The Globo-
tics Upheaval bij vlagen een zeer alarmerende 
toon aan over de invloed van – wat hij noemt 
– ‘telemigranten’ en witte boorden robots in 
de dienstensector. In feite is zijn analyse meer 
genuanceerd. Baldwin constateert dat we te 
maken hebben met globotics: de combinatie van 
globalisering en automatisering die grote gevol-
gen heeft voor de arbeidsmarkt. Met zijn alarmerende toon probeert hij 
regeringen met hun neus op de technologische feiten te drukken. Met 
name in de Angelsaksische landen zijn mensen niet goed voorbereid 
om van baan te kunnen switchen en lijkt het politieke zelfmoord om te 
vertellen dat er banen zullen verdwijnen. 

Ondertussen, constateert Baldwin, groeit onder werknemers het verzet 
tegen de globotics transformatie. Dat is het gevolg van uitblijvende loon-
stijging en groeiende concurrentie – niet alleen van robots maar ook van 
goedkope arbeidskrachten uit lage lonen landen. Gold dit al enige tijd 
voor werknemers in de maakindustrie, binnenkort gaat ook kantoorper-
soneel op alle niveaus hier last van ondervinden. Automatisering is hier 
maar één kant van het verhaal. Kantoorwerk kan immers steeds meer 
digitaal worden gedaan. Als je iemand wilt inhuren voor vertaalwerk, 
hulp bij onderzoek of onderhoud van een website, waarom zou je dan 
niet iemand uit India of Japan vragen? 

Een dergelijke periode van verzet tegen technologie hebben we echter 
vaker meegemaakt. Baldwin ziet een duidelijke parallel met de industria-
lisatie in de 18e en 19e eeuw: een grote verandering op basis van stoom-
kracht, waardoor sommige mensen hun baan verloren en moeite hadden 
om te wennen aan nieuwe – vaak mindere – leefomstandigheden. Verzet 
tegen machines was zeker geen uitzondering – vaak wordt hierbij het 
voorbeeld van de Luddieten gegeven. 1 Pas toen er vanuit overheidswege 
aandacht werd gegeven aan welvaartsverbetering voor de arbeidersklasse 

Voorspellingen over de impact van technologie op de mens 
zijn van alle tijden. Van doemscenario’s over kwaadaardige robots die 
de wereld overnemen, tot utopieën over een zorgenloze toekomst met 
louter vrije tijd; voor (science-fiction) films, boeken en het theater is het 
een geliefd onderwerp. Dat geldt ook voor de huidige discussie over de 
invloed van kunstmatige intelligentie. Door te benadrukken dat het “dit 
keer écht anders is”, dat we ons in een “race tegen de machine” bevin-
den, en door te speculeren over de noodzaak van een basisinkomen, is 
het niet gek dat er veel angst bestaat voor een toekomst met robots. Elke 
poging om dieper onderzoek te doen naar de gevolgen van robotisering 
en deze genuanceerd te beschrijven, is daarom zeer welkom. 

Met name (politiek) economen mengen zich graag in deze discussie. En 
in die discussie was lange tijd een soort schisma aanwezig. De eerste 
categorie deskundigen gaat uit van het scenario dat kunstmatige intelli-
gentie en robots al ons werk op een bepaald moment zullen overnemen. 
Dat kan goed of slecht uitpakken. De goede kant is dat wij, de mensheid, 
meer vrije tijd hebben en meer ruimte voor zelfontplooiing en zorg voor 
elkaar. De robots zullen bovendien zo veel productiviteit opleveren dat 
we als samenleving rijk genoeg worden om onszelf te bedruipen. De 
mindere kant ontpopt zich in scenario’s waarin de mens als het ware een 
slaaf van de machine wordt en er geen enkele rekening wordt gehouden 
met nieuwe ongelijkheid in de samenleving. 

De tweede categorie deskundigen erkent dat automatisering wel bepaal-
de soorten werk zal kunnen overnemen, maar stipt ook aan dat er altijd 
werk voor mensen blijft bestaan. Wat dat werk precies inhoudt, daarover 
verschillen de meningen sterk. Sommigen denken dat er vooral hoger 
opgeleiden en mensen die in de persoonlijke dienstverlening werken 
voorlopig voldoende werk houden. Anderen denken dat het resterende 
werk alle opleidingsniveaus doorkruist, omdat het ‘mensenwerk’ waar-
voor empathie en andere sociale vaardigheden nodig is, zal blijven. Veel 
fysiek werk, maar ook denkwerk (kantoorwerk) zal echter door robots/

1 | Het luddisme was een 
sociale beweging van am-
bachtslieden in het Engeland 
van begin 19e eeuw, die in 
de nieuwe fabrieken een 
bedreiging zagen van hun 
traditionele manier van 
werken. Dit uitte zich in het 
kapot slaan van machines. 
Deze acties werden hard 
neergeslagen: veel Luddie-
ten werden terechtgesteld of 
gedeporteerd naar Australië. 
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Richard Baldwin  
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uitbesteed aan KI, maar wijzelf het werk doen waar we ons hart voor 
nodig hebben: het werk met sociale en emotionele aspecten. Hiermee 
gaat Baldwin echter voorbij aan de vraag of alles waarvan we denken dat 
kunstmatige intelligentie het kán doen, ook daadwerkelijk zál worden 
gedaan door diezelfde KI. De tussenstap waarin menselijke autonomie 
een rol speelt en we onszelf de vraag stellen “willen wij ook dat dit door 
robotica wordt gedaan?” wordt door Baldwin niet behandeld. Ook ne-
geert hij de vraag wie eigenaar zal zijn van de robotica die in de toekomst 
het merendeel van ons werk zal doen, wat natuurlijk wel relevant is voor 
de vraag hoe de opbrengsten verdeeld gaan worden.

Historische blik
The Globotics Upheaval is interessant voor wie meer wil weten over de 
huidige technologische stand van zaken: wat kan kunstmatige intel-
ligentie voor ons doen en hoe beïnvloedt dat onze arbeidsmarkt. Het 
grootste probleem, naast de ietwat naïeve toekomstvisie, is echter de 
gebrekkige historische analyse. Willen we werkelijk inzichten opdoen 
uit vroegere tijden, dan biedt “The Technology Trap” van historicus 
en econoom Carl Benedict Frey meer uitkomst. Frey leek eerder in het 
doemscenario-kamp van een toekomst zonder werk te zitten, maar 
nuanceert zijn eerdere werk “The Future of Employment” waarin hij 
beargumenteerde dat 50% van de huidige banen op de tocht stond. De 
analyse achter die uitspraak staat nog steeds, stelt Frey, alleen moet het 
risico op automatisering niet worden verward met de zekerheid van 
automatisering. Hij stelt dus wél de relevante vraag of alles wat geauto-
matiseerd kán worden, ook daadwerkelijk zál worden geautomatiseerd. 
Bovendien staat hier tegenover dat digitale technologie ook veel nieuwe 
banen oplevert, al zal dit wel andere vaardigheden vragen van de werk-
nemer. Frey benadrukt dat wijzelf invloed hebben op de manier en de 
snelheid waarop technologie wordt geïmplementeerd, hoe we mensen 
voorbereiden op een verandering van werk en hoe we hun eigen percep-
tie ten opzichte van technologie hierin kunnen meenemen. 

Waar Baldwin nogal kort door de bocht gaat in het koppelen van de 
industriële revolutie aan de opkomst van fascisme en communisme, 
die volgens hem werd beslecht met de New Deal in de VS en Groot-Brit-
tannië, kiest Frey voor een bredere historische blik. Hij gaat terug naar 
de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Steeds probeert hij te verklaren 
waarom nieuwe technologie wel of niet een grote sociale transformatie 
teweegbracht. Twee factoren speelden daarbij een belangrijke rol: de 
houding van de heersende macht en de vraag of de inzetbare techno-
logie werknemers juist verrijkte (“augmented technology”) of verving. 
Frey constateert dat autoriteiten tot aan de Glorious Revolution (1688) in 
Groot-Brittannië vrij negatief stonden tegenover de grootschalige inzet 
van nieuwe technologie, als dit menselijke arbeid vervangbaar zou ma-
ken. Zo liet de Romeinse keizer Tiberius de uitvinder van onbreekbaar 
glas executeren. Elizabeth I verbood de naaimachine tegen het einde van 
de 16e eeuw. Automatische weefgetouwen waren in de periode 1685–1726 
verboden in verschillende Duitse staten. De belangrijkste reden voor 
deze terughoudende reactie was de angst voor rebellie onder het volk. 

– zoals met onderwijs en betere woningen – was 
er sprake van een soort oplossing. Totdat echter 
de volgende transformatie zich aankondigde 
met de opkomst van de dienstenmaatschappij in 
de jaren ’70: veel mensen die fysieke arbeid ver-
richten in de maakindustrie verloren hierdoor 
hun baan. Waar we dit in Nederland relatief 
goed hebben opgevangen, zie je dat bijvoorbeeld 
in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië veel 
minder is gedaan om deze werknemers door 
deze transformatie heen te leiden. 

Politiek verzet
Waar de vorige ‘revolutie’ dus op sommige 
plekken nog onvolledig is afgevangen, heeft 
de transformatie als gevolg van digitale tech-
nologie zich al aangediend. Alles waarvan wij 
dachten dat de mens dit beter kon dan machi-
nes, namelijk het analytische denkwerk (zoals 
boekhouden, vertalen, schrijven) zal – zo stelt 
Baldwin – door kunstmatige intelligentie wor-
den overgenomen. Dat zorgt voor een enorme 
verandering waarbij een hoop mensen hun 
huidige baan verliezen. Baldwin ziet duidelijke 
tekenen van politiek verzet tegen globotics terug 
in de verkiezing van Trump – die erg populair is 

in staten die voorheen floreerden dankzij de maakindustrie, maar waar 
veel werk nu door robots wordt verricht of de productie naar een ander 
land is verplaatst – en in de opkomst van populistische politici. Baldwin 
ziet nergens een poging tot een oplossing van deze transformatie, terwijl 
het banenverlies in de dienstensector ons als een soort Zwaard van 
Damocles boven het hoofd hangt en veel economisch-sociale, maar ook 
politieke spanningen oplevert. 

Het gevaar waar The Globotics Upheaval voor waarschuwt is tweeledig: 
wanneer alle overheden hun kop in het zand blijven steken, zal de 
vervangingsratio van werknemers enorm snel oplopen. Mede als gevolg 
daarvan zal de weerstand tegen technologie groeien. En dat is zonde, 
want als vanuit overheidswege meer aandacht wordt besteed aan een 
geleidelijke implementatie van kunstmatige intelligentie in de samen-
leving, zal dit de ongelijkheid in de samenleving op lange termijn juist 
verminderen. Een prachtig vooruitzicht, ware het niet dat Baldwin on-
duidelijk is over de maatregelen die daartoe moeten worden genomen. 
Hij beweert dat we qua beleid niets nieuws nodig hebben, maar beveelt 
wel het Deense flexicurity systeem aan: een veel pro-actiever arbeids-
marktbeleid dat de flexibele arbeidsmarkt combineert met meer werk- en 
inkomenszekerheid. Ook geeft Baldwin toe dat de digitech transformatie 
‘pijn’ zal opleveren en niet voor iedereen meteen profijt zal geven. Wel 
ziet hij ‘een betere toekomst’ in het vooruitzicht als we hier goed door-
heen komen. Een toekomst waarin we fysiek werk en denkwerk hebben 
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(Princeton, 2019)
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is weliswaar optimistisch, maar ook vrij naïef. Wie garandeert ons dat, 
wanneer wij meer vrije tijd hebben, iedereen automatisch die tijd zal 
besteden aan meer zorg voor elkaar? Frey, één van de weinige econo-
misch-historici die niet bang is om een visie op de toekomst te geven, is 
een stuk realistischer dan Baldwin. Optimisme is alleen geoorloofd als 
de korte termijn goed wordt gedirigeerd, dus kunnen we ons beter daar-
op richten. Frey geeft daarom hele concrete aanknopingspunten: een 
totaalpakket van hervormingen in onderwijs, belastingstelsel, arbeids-
markt, woningmarkt en infrastructuur is noodzakelijk om de ongelijk-
heid tegen te gaan en iedereen mee te kunnen nemen in het profijt dat 
we uit kunstmatige intelligentie kunnen halen. 

Kansen en uitdagingen
Voor Nederland is het niet anders. Voorlopig is grootschalige werkloos-
heid bij ons niet aan de orde, maar we zien wel grote verschillen in kan-
sen om mee te komen in nieuwe technologische veranderingen. Zeker 
vanuit sociaal-liberaal perspectief is het van groot belang om verande-
ringen niet tegen te houden, maar deze in goede banen te kanaliseren 
zodat iedereen in staat wordt gesteld om kansen te pakken. Bijvoorbeeld 
met een goede integratie van leren en werken, een gezamenlijk ontwik-
kelingsfonds voor werknemers, maar ook meer publieke investeringen 
in innovatie, fundamenteel onderzoek en publiek-private samenwerking 
in de ontwikkeling van robottechnologie. Het toegankelijk maken van 
technologie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 
heeft hierbij grote prioriteit. Het is duidelijk dat een actieve overheid 
hierbij een grote rol heeft te spelen. Want inderdaad, de invloed van zo-
wel automatisering als globalisering maakt dat onze maatschappij sterk 
verandert en daar heeft de één meer last van dan de ander. Maar ergens 
is het geruststellend dat dit niet de eerste keer is dat we een soortgelijke 
transformatie meemaken. Of het nu dit keer sneller gaat, heftiger is, of 
niet: niets doen is geen optie – en alles tegenhouden ook niet. Wat we 
wel kunnen doen, is optimistisch zijn over de kansen die alle vormen 
van robotica ons bieden, maar realistisch over de uitdagingen die dit 
stelt aan de kansengelijkheid in de samenleving. 1

De tweede factor – de vraag of inzetbare technologie arbeiders verrijkt 
of vervangt – verklaart het verschil in reactie op enerzijds de inzet van 
werktuigen in de 19e-eeuwse Amerikaanse agrarische sector – waarmee 
vooral paarden werden vervangen en waarvoor bovendien veel nieuwe 
en betere banen terugkwamen in de maakindustrie – en de machines die 
Amerikaanse fabrieksarbeiders zélf vervingen in de jaren 1970. 

Door het benoemen van deze factoren, zonder te beweren dat de geschie-
denis zich herhaalt maar ook zonder de angst om wel degelijk lessen te 
kunnen trekken uit het verleden, werpt Frey een interessant en nuttig 
perspectief op de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Kunst-
matige intelligentie kan werknemers ook verrijken in bepaalde taken, 
zoals wanneer vervelende routinetaken of zware fysieke taken worden 
geautomatiseerd, maar ook wanneer de inzetbaarheid van een minder 
geschoolde werknemer dánkzij robotisering wordt vergroot. Aan de an-
dere kant is het ook heel duidelijk dat kunstmatige intelligentie bepaalde 
functies overbodig kan maken. En over de rol van de overheid gesproken: 
het kanaliseren, tegenhouden of volledig vrijgeven van de inzet van tech-
nologie zal ook nu weer het verschil gaan maken voor het soort samenle-
ving waarin we terecht komen. 

Winnaars en verliezers
Hoewel begrijpelijk, is het wel jammer dat beide auteurs zich bijna 
uitsluitend bezighouden met de Angelsaksische landen. In het kader 
van globalisering zou het immers juist interessant zijn om te kijken wat 
automatisering en robotisering met landen als India, Japan of Rwan-
da doet of gaat doen. Baldwin heeft het veel over telemigratie – dat wil 
zeggen, het digitaal inhuren van personeel uit lage lonen landen – maar 
trekt geen enkele conclusie over de gevolgen voor het herkomstland van 
telemigranten. De econoom legt ook niet uit hoe de huidige handelsoor-
logen en protectionistische neigingen in het hele plaatje passen. En dat 
was nou net een toevoeging geweest die het boek onderscheidend had 
kunnen maken. Analyses over wat kunstmatige intelligentie kan of zal 
kunnen, zijn er inmiddels al voldoende. Hetzelfde geldt voor de poli-
tiek-economische analyse van de middenklasse die onder druk staat. 
Maar de gevolgen van globotics voor de internationale verhouding van 
winnaars en verliezers, dáár zit het grote vraagteken. Baldwin zet hiertoe 
de eerste stap door te zeggen dat de winnaars van vandaag net zo goed de 
verliezers van morgen kunnen zijn, maar benadert dit uitsluitend vanuit 
het perspectief van de binnenlandse economie. Ook noemt hij Japan als 
uitzondering op de regel dat een crisis (1995–2007) tot anti-globalise-
ringsneigingen leidt, omdat ‘Japanners begrijpen dat pijn en winst als 
een pakket komen. Ze worden beiden gedeeld door gehele maatschappij.’ 
Dit had meer uitwerking verdiend.

Uiteindelijk is de toekomst het hete hangijzer. Wat denken we wat er ge-
beurt en hoe bereiden we ons daarop voor? Er zijn speculatieve futuris-
ten die geen enkele belemmering voelen om een complete toekomstvisie 
te beschrijven, waar economisch-historici extreem terughoudend zijn 
om uitspraken te doen over de toekomst. De toekomstvisie van Baldwin 
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Het is een goede zaak  
dat D66 wil dat het Kabi-
net zich in het buitenland 

steviger moet uitspreken voor onder-
drukte niet-religieuzen. Ex-religieuzen 
zijn immers wereldwijd de derde grootste 
vervolgde groep ter wereld en er zijn maar 
weinig landen die voor hen opkomen. 
Uit het Freedom of Thought report van de 
Humanist International blijkt elk jaar weer 
dat in behoorlijk wat landen de rechten en 
vrijheden van ex-gelovigen ernstig onder 
druk staan. Zo zijn er wereldwijd maar 
liefst dertien landen, allen overwegend 
islamitisch, waar op geloofsafval zelfs de 
doodstraf staat. Belangrijk dus dat Neder-
land zich voor deze groep wereldwijd in 
gaat zetten. 

Er is alleen een maar. Ook in Nederland 
zijn er ex-religieuzen die te maken hebben 
met grote problemen. Natuurlijk, hier geen 
verbod of geloofsafval of enige mate van 
vervolging, maar wel de problematiek van 
uitsluiting, discriminatie, bedreiging en 
geweld. Wanneer je in Nederland vanuit 
orthodox-christelijke, orthodox-Joodse 
of hindoeïstische kring uit je geloof wilt 
stappen, dan is je vrijheid hiertoe vanuit je 
directe omgeving in sommige gevallen zeer 
beperkt. De groep ex-moslims in Nederland 
kampt echter met de grootste problema-
tiek. Ex-moslims die uit het buitenland 
gevlucht zijn voor vervolging komen in 

D66 stelt zich richting  
het kabinet op het stand-
punt dat Nederland zich  

in het buitenland steviger dient uit te spre-
ken voor de rechten van niet-religieuzen. 
In een reactie op dit voorstel op facebook 
laat D66 lid Gert Jan Geling weten er ook 
voor te willen pleiten dat men in Neder-
land steviger op komt voor de rechten van 
ex-gelovigen. Ik vind beide een lastige 
stellingname. 

Ieder mens heeft onafhankelijk van geloof 
of levensovertuiging recht op adequa-
te bescherming van de overheid. Waar 
hij of zij ook leeft. In tegenstelling tot 
Nederland zijn er landen waar atheïsten 
in de minderheid zijn. Deze zou je ook 
weer extra rechtsbescherming kunnen 
bieden, al is het gebrek aan bescherming 
primair het ‘falen van de rechtsstaat’ in 
deze landen. De dag is niet ver meer dat 
iedere religie en religieuze/niet-religieuze 
levensovertuiging haar eigen afzonderlijke 
rechtsbescherming opeist. Dit terwijl in de 
rechtsstaat iedereen even veel bescher-
ming dient te krijgen, onafhankelijk van 
geloof of afkomst, met de grondwet als 
haar anker. 

Het alsmaar vaker afzonderlijk opkomen 
voor bedreigde groepen in de samenleving 
zorgt uiteindelijk niet voor meer veilig-
heid en verbondenheid maar voor verdere 

asielzoekerscentra in Nederland in aanra-
king met dezelfde religieuze intolerantie die 
zij probeerden te ontvluchten. Maar ook in 
Nederland geboren en getogen ex-moslims 
komen hiermee in aanraking. In islamitische 
kring bestaan nog steeds veel negatieve op-
vattingen over atheïsten, en het verlaten van 
de islam is binnen die religie formeel verbo-
den. Veel Nederlandse ex-moslims zitten dan 
ook diep ‘in de kast’, en durven hier niet uit 
de komen uit angst voor de consequenties 
vanuit hun omgeving. Zij die dat wel openlijk 
doen worden geregeld bedreigd of komen in 
aanraking met geweld. 

In veel opzichten kunnen we de positie van 
deze groep vergelijken met die van de LHBTI 
in Nederland, een groep waar het Kabinet 
zich ook in Nederland voor inzet. Immers, 
de vrijheid om in Nederland jezelf te kun-
nen zijn is hier in het geding, evenals het 
grondrecht om van levensbeschouwing te 
veranderen. Het Kabinet zou zich dus voor 
ex-gelovigen, in het bijzonder ex-moslims, 
die in Nederland in de knel in kunnen en 
moeten zetten. Maak geld vrij voor anti-dis-
criminatiecampagnes, ga ermee aan de slag 
in het onderwijs, faciliteer een emancipa-
tiebeweging voor ex-moslims, garandeer 
rechten en vrijheden in AZC’s, ga gesprek 
met moskeeën en andere islamitische orga-
nisaties over dit onderwerp en maak discri-
minatie van deze groep expliciet strafbaar. 
Als Nederland en D66 zijnde denken we te 
snel dat bepaalde problemen zich alleen 
over de grens afspelen en niet in ons eigen 
land. Niets is echter minder waar. Het is een 
goede zaak wanneer het Kabinet zich in gaat 
spannen voor de rechten van ex-gelovigen 
in het buitenland, maar zij zou daarbij niet 
mogen vergeten dat ook in Nederland in dit 
opzicht nog een hoop te verbeteren valt.

Gert Jan Geling promoveert aan de Uni-
versiteit Leiden op een proefschrift over 
ex-moslims en het verlaten van de islam in 
Nederland. In zijn recent verschenen bundel 
'Wordt het nog wat met het Islamdebat?'  
(redactie samen met Jan Jaap de Ruiter) 
komt dit onderwerp ook aan de orde.

verzuiling en segregatie. Wanneer D66 
ervoor pleit op te komen voor ongelovigen 
maakt dit daarom op mij de indruk dat 
ook zij weer opkomt voor de levensover-
tuiging waar zij zich zelf het meeste mee 
identificeert. En zo verzuilen we onze 
samenleving uiteindelijk kapot. Voor een 
democratische vernieuwingspartij als D66 
zou het pleiten voor een versterking van de 
rechtsstaat veel meer aansluiten bij haar 
kernwaarden. Die rechtsstaat waarbinnen 
iedereen werkelijk gelijk is voor de wet, 
onafhankelijk van geloof of levensovertui-
ging, en waar de beveiliging van een mos-
kee, kerk en synagoge of een gezamenlijke 
bijeenkomst van ongelovigen een precies 
gelijke hoge prioriteit verdient. Waar we 
uit de cultuur van ‘lobby-clubjes van aller-
lei mogelijke minderheidsgroeperingen 
stappen (inclusief die van ongelovigen en 
ex-gelovigen) en terug gaan naar het ge-
zamenlijk opkomen voor de kernwaarden 
van een functionerende rechtstaat, waar 
de politiek geen tool is om de ene of de 
andere groep ‘exclusieve bescherming’ te 
bieden. Waar geen enkele levensbeschou-
wing of geloofsovertuiging via haar verte-
genwoordigers in de politiek meer dient 
te wedijveren voor extra bescherming en 
aandacht. Waar de rechtsstaat iedereen 
standaard even veel adequate bescherming 
biedt. 

Ita Cohn (Den Haag) schreef deze bijdrage 
op persoonlijke titel. 

Stelling

Het kabinet moet 
meer opkomen  
voor ongelovigen, 
ook in Nederland 
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You have described your book as a ‘wake-up call’ for the West. Why does 
it need that? “We are entering a new era of world history. From the year 
0 to 1800 the two largest powers in the world have been China and India 
– only in the past 200 years have Europe and the US become dominant 
powers. However, viewing the past 200 years of world history against the 
backdrop of the past 2000 years of history, it is clear this has been a ma-
jor historical aberration. Western domination was going to end anyway. 
What is surprising is how fast it has ended. If you look at 1980, in terms 
of purchasing power parity, the US GDP was ten times the size of China. In 
2014 China’s GDP became bigger – that is how fast it has changed. Now, 
when power relationships change, you have to adjust and adapt. The 
reason I wrote the book is because many in Europe are currently very 
depressed and worried about the future. This is not necessary – the only 
thing they need to do is to adjust. To understand the strategic mistakes 
they have made in the last 30 years and come up with new strategies. The 
purpose of my book is to offer hope to the West.”  

So Europe should be more at ease with the rise of new, strong global play-
ers? “Yes! Do not forget, it was a Western objective to improve the condi-
tion of humanity. It has finally succeeded in doing so – for one because the 
rest of the world has absorbed many Western wisdoms, such as the West-
ern art of reasoning. 12 percent of the world’s population lives in the West, 
with 88 percent living in the rest of the world. We should be happy the 88 
percent is doing increasingly well. But the West is not – it seems rather de-

The implosion of the Soviet Union in 1991 caught 
the world by surprise. Not only because of the speed 
with which it happened, but also because it happened 
peacefully. This meant that a long-held thesis – that 
power shifts between hegemonic global players could 
never occur without war – was proven to be untrue.  
In his latest book ‘Has the West Lost it?’, Kishore 
Mahbubani states that new global power shifts are on 
their way and that, if this transition is to be peaceful 
as well, the West needs to dramatically change course. 
Interview by Milan Assies

pressed. The goal of my book is to cheer up the West and say: understand 
the mistakes you have made and come up with a new strategy that is based 
on the three M’s: Minimalism, Multilateralism and Machiavellianism.” 
 
Your argument is specifically that the world is not a zero-sum game.  
The decline of the West is not an absolute, but a relative decline.  
“Absolutely, there is no reason any of the Western economies will go down 
in absolute terms. It is their relative size that will diminish, and that is 
okay! It is the logical consequence of the rest of the world recovering from 
poverty. In this, the West can also learn from its history, as itself experi-
enced a major power transition in the industrial revolution. The feudal 
classes, the landed aristocracy, used to have all the power. At first, they did 
not want to share power with new capitalist powers. If you study this his-
tory, you see why it was wrong of the feudal aristocracy to resist a shift of 
power, while in fact, they were better off working, like the rest of society.” 

How would you apply that to today? “Well, aristocracy is the opposite of 
meritocracy. It means, you hold your position because of how you were 
born and not because of your merit. So for example, today, to become the 
head of the IMF you must be a European. For the World Bank you have to 
be an American. This means that 88 percent of the world’s population, 
many members of the world’s most diverse economies, are not even 
considered. That is feudal aristocracy. From the world’s most democratic 
countries, we should expect more.”

Europe in  
a new world order
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Western  
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was going to 
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trying to export its model. In fact, China is now the world’s largest trad-
ing power – the exact opposite of the Soviet Union. It does not just trade 
with countries of the same ideology.”
 
So viewing China like this, is an outdated way of looking at the world? 
“The Western reaction to China is partly the result of rational calculation, 
but to some extent also of emotional fears. In Western societies there has 
been for centuries a fear of ‘the Yellow Peril’. So, you know, many Europe-
ans and Americans find it hard to believe that China succeeded so well. 
And the more powerful China becomes, the more frightened the West 
seems to become. But that is a very emotional reaction. As I said, the 
biggest gift Western civilization the world has given, is rational reason-
ing. And if you study China rationally, you see that its objective is not to 
conquer the rest of the world, but to work with the rest of world.”

Another author, Brent Allison, states in the book ‘Destined for War’, that 
a US-China war is inevitable. Do you agree with his analysis of an inevi-
table Thucydides trap? “I think Allison is right that relations between the 
US and China will be more difficult, but I think he is wrong that war is 
more likely than not. He is wrong when he says that, because if you have 
a war between nuclear powers, you have two losers and no winners. But 
it is difficult. The US is, to put it very simply, addicted to being number 
one. Addicted to primacy. And because they have been number one for 
150 years, they cannot conceive of the possibility of becoming number 2. 
So the stronger China becomes, the more alarmed the US is getting. I am 
writing a book on US-China relations now, and I can confidently predict 
that relations between the US and China will get worse. And I think this 
is where Europe has to decide between its geographical and economic 
interests, and its cultural solidarity.” 
 
Is it possible for the EU to take distance from the US on what the Amer-
icans now conceive as one of their most pressing issues of this time, and 
still remain strategic allies? Or do you think there needs to be some kind 
of clear break? “I am glad you are asking these very painful questions. 
Because, these are exactly the questions Europeans need to discuss. 
When you are fighting WWII or the Cold War, it is very clear that there  
is a convergence of interests, right? But this is different. We are living in 
a different world. We are living in a world in which the West makes up 
12 percent of the world’s population. Europeans often say the EU is more 
comfortable working with fellow democracies like the US. I would like 
them to remember that the three largest democracies of the world are 
India, the US and Indonesia. If EU believes it should work with fellow 
democracies, it should be able work with India and Indonesia also. Why 
is it, every time we talk about China being a threat to democracy, the 
number one and three democracies in the world do not feel threatened 
by China. They might feel threatened by Chinese power, but they do not 
feel threatened by Chinese ideology. So why are we fighting an ideolog-
ical war that really does not exist? The time has come for the West to 
reboot.” 1

You favour strong international institutions in which power is shared. 
Looking at political trends of today – with Trump at its core – that seems 
a distant dream. “I would like to quote something from a column by 
Martin Wolf, which is quite amazing: “Under Donald Trump, the US has 
become a rogue superpower, hostile, among many other things, to the 
fundamental laws of trading systems based on multilateral agreements 
and binding rules”. This is the most influential British economic cor-
respondent, calling the US a rogue superpower. That is quite amazing. 
And it proves what we indeed already know: the US is walking away from 
multilateralism. The good news, however, is that while the US is walking 
away, the EU is not. It should take its responsibility. The US has helped 
rebuild Europe after the WWII – the EU should now help the US get back 
to a multilateral system.”
 
Do you think the EU is able to influence the US in such a way? “Yes, 
although unfortunately, the EU is currently preoccupied with its own 
challenges. Brexit is a major distraction. And you have populist parties 
emerging. It is creating various political complications. There are no 
strong European leaders anymore. That is a big problem. That is why 
I would be happy if Europe chooses Frans Timmermans to be the next 
president of the Commission. He would move Europe in the right direc-
tion.”
 
Is ‘the West’ a sustainable concept, if you look at the diverging interests 
between the EU and the US? For instance, the author Bruno Macaes has 
famously said the future of Europe is Eurasian, so really focused on China 
and the Eurasian subcontinent. Do you agree with that? “Partly. I think 
the biggest long-term threat that Europe faces will not be the Russian 
tanks from the past – it will be migrants from Africa. The demographic 
balance between Europe and Africa is changing dramatically. By 2100 
Africa’s population will be ten times the size of Europe. This means that 
if Europe does not export jobs to Africa, Africa will exports workers to 
Europe. So, regarding Europe’s long-term interest, the best thing it can 
do is to help develop Africa by creating jobs and opportunities. And the 
EUs best partners in achieving that goal is China. Unfortunately, cur-
rently there is a big geopolitical struggle breaking out between the US 
and China. This means the EU needs to decide: will it think of its own 
needs, or will it go along with American interests? Do not forget the word 
‘geopolitics’ comes from two words: geography and politics. And the EUs 
geography is very different than the US. The US does not need to worry 
about Africa. The EU does.”
 
Can close cooperation with China also not be a liability, looking, for 
instance, at the Western fear that the ‘Chinese model’ will be exported 
globally? “Whenever you enter into partnerships, as happens in busi-
ness, you have got to make sure you protect your own interests. If people 
engage in a business venture, they do not do it for altruist motives, but 
they hope to make a profit from it. In the same way, the EU should be 
mindful of what its interests are, and frankly negotiate well in any deal 
with China. However, China is not like the old Soviet Union – it is not 
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Niet om de knikkers,  
maar om het recht  
van het spel

Reflectie op de toekomst van de rechtsstaat 
is nodig, omdat zij in sommige democra-
tieën onder druk staat van democratisch 
gekozen, maar autoritaire figuren: Orban in 
Hongarije, Erdogan in Turkije en Bolsonaro 
in Brazilië. Dit noopt tot een stresstest voor 
rechtsstaten, zoals de financiële crisis noop-
te tot een stresstest voor banken. Maar wat 
moet een rechtsstatelijke stresstest testen?

Een democratische rechtsstaat is een 
regeervorm die de volkswil vertaalt naar 
beleid, bijvoorbeeld via verkiezingen, en 
vrijheden beschermt, zoals de vrijheid van 
meningsuiting. Waar het democratische 
element de volkswil uitdrukt, leidt het 
rechtsstatelijke element haar in goede  
banen. Beide elementen kunnen echter  
met elkaar op gespannen voet staan.

Volgens de politiek filosoof Pettit zijn 
burgers vrij als zij niet worden gedomi-
neerd door een meester. 1 Vertaald naar 
een democratische rechtsstaat betekent 
dit dat burgers in gelijke mate delen in de 
controle op het bestuur van hun gemeen-
schap – zoals de wetgevende, uitvoerende 
en rechtsprekende macht – en zij publieke 
beslissingen kunnen accepteren, ook als 
deze onvermijdelijk soms hun persoonlijke 
voorkeuren frustreren.

Pettit ontwikkelde hiervoor de ‘pure pech 
test’. 2 In een goed functionerende democra-
tische rechtsstaat is een publieke beslissing 
in jouw nadeel louter pure pech. Deze keer 
trok je aan het kortste eind, volgende keer 
beter. Maar als jouw groep systematisch 
wordt benadeeld is dit geen pure pech. De 
rechtsstaat moet daarom machtsmisbruik 
voorkomen en waarborgen dat iedereen in 
gelijke mate wordt gehoord.  

 
De pure pech test wordt ondersteund door 
de psychologie van rechtvaardigheidsoor- 
delen, oordelen over de rechtvaardigheid 
van bepaalde situaties. 3 Bij distributieve  
rechtvaardigheid betreft het situaties waar-
in de uitkomst van het verdelen van goede-
ren en diensten rechtvaardig is. De verde-
ling van knikkers is eerlijk. Bij procedurele 
rechtvaardigheid betreft het situaties waar-
in het verdeelproces rechtvaardig geschiedt. 
Het verdelen van knikkers verliep eerlijk.

Uit onderzoek blijkt dat burgers best uit- 
komsten accepteren waarbij zij minder 
knikkers krijgen dan gehoopt. Voorwaar-
de is dat zij hun onvrede kunnen uiten, er 
oprecht naar hen wordt geluisterd en zij 
serieus worden genomen. Echter, als zij hun 
onvrede niet binnen het systeem kunnen 
uiten, zoeken zij kanalen daarbuiten of 
daartegen, soms geleid door een autoritair 
figuur.

Kortom, de democratische rechtsstaat 
moet burgers kanalen bieden om regeer-
ders ter verantwoording te roepen, beleid 
te testen en publieke beslissingen aan te 
vechten. Denk niet alleen aan vrije, eerlijke 
en periodieke verkiezingen, maar ook aan 
onafhankelijke rechtsspraak, ombudsman-
nen, inspraakavonden en protesten. Dat is 
immers de waarde van de rechtsstaat: het is 
niet om de knikkers, maar om het recht van 
het spel. 1
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1 | Pettit, P. (2014). Just freedom. A moral compass for  
a complex world. New York: W.W. Norton & Company. 
 
2 | Mijn vertaling van de ‘tough luck test’ van Pettit. 
 
3 | Bal, M. & Bos, K. (2018). “Ontevredenheid onder bur-
gers: Intuïtieve en weloverwogen onrechtvaardigheidsoor-
delen” In: De Lange, S. en Zuure, J. #WOEST De kracht van 
verontwaardiging. Amsterdam: Amsterdam University Press.


