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Op verschillende manieren wordt de laatste jaren duidelijk dat het

gezag van de rechter niet vanzelfsprekend is. Zo wordt er getwijfeld

aan de rechterlijke onafhankelijkheid, omdat het niet altijd even dui-

delijk is wat voor nevenfuncties rechters hebben en in dat kader wordt

er gevraagd om een algemene rechterlijke verschoningscode. Verder

wordt er geklaagd over de inefficiency van de rechtspraak en wordt de

rechterlijke macht zelfs überhaupt arrogantie en wereldvreemdheid

verweten. In een recent artikel in HP/De Tijd werd ‘het arrogante bolwerk

van de Nederlandse rechters’ onder de loep genomen en werden daarbij

harde noten gekraakt. De rechterlijke macht waant zich ‘boven de wet’

en is ‘een staat in de staat’ geworden, wie denken ze wel dat ze zijn

(De Jong, 2002)? Ongetwijfeld is dit niet een breed gedragen mening,

maar het illustreert wel dat het gezag van de rechterlijke macht niet

boven iedere twijfel verheven is. 

Aan de hand van drie metaforen zal ik een aantal cultuursociologische

inzichten presenteren waarmee we de discussies kunnen duiden. Om

een idee te geven van de maatschappelijke context waarin het gezag

van de rechter in het geding kan komen, begin ik met een typologische

beschrijving van de moderne samenleving als een ‘marktplein’ met

daarnaast een ‘ivoren toren’ van het recht. Ik eindig met de schets van

een spanningsveld tussen het recht als een ‘glazen huis’ en het beeld

van de moderne pragmatische rechter midden op het marktplein.

Het marktplein

Laten we beginnen met de metafoor van de moderne maatschappij

als marktplein: een markt waar vragers en aanbieders op basis van

gelijkheid met elkaar onderhandelen over de prijs van de aangeboden

goederen. Vooraf hebben vragers en aanbieders geen verplichtingen

ten opzichte van elkaar. Dat geldt voor de consumenten onderling,

voor de aanbieders onderling en natuurlijk ook voor de vragers en

aanbieders in hun onderlinge relaties. De strijd om de consument kan
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gepaard gaan met de nodige conflicten. Dit kan nogal wat chaos en

onzekerheid met zich meebrengen. Niet voor niets noemde Karl Marx

het kapitalisme een voortdurende ‘creatieve destructie’: ‘Alles

Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird Entweiht’

(Marx, Engels, 1890; vergelijk Berman, 1988). Het gaat bovendien op

deze markt niet om de vraag wie de grootste behoefte heeft en al hele-

maal niet wie het meeste verdient omdat hij of zij zo beschaafd,

gewetensvol en sociaal is. Integendeel, de winst ligt bij de hoogste

bieder en de laagste aanbieder. Op dit marktplein zullen beschaving

en mededogen nauwelijks lonen; er is hier sprake van een meedogen-

loze ‘survival of the fittest’. Zo is nu eenmaal de amorele wereld van 

de vrije markt, waarbij de gemeenschap het kind van de rekening kan

zijn. 

In de moderne maatschappij kun je ook de democratische politiek

zien als een marktplein. Politici zijn de aanbieders en de kiezers zijn

de consumenten. De kiezers kijken wat er van hun gading is in de ver-

schillende sociale en economische plannen die de politici aanbieden;

‘individuals acquire the power to decide by means of a competitive

struggle for the people’s vote’ (Schumpeter, 1976, p. 269). Er moet een

‘match’ worden gevonden tussen vraag en aanbod, waarbij, ook hier,

beschaving en gemeenschapszin niet altijd lonen. Er is zelfs een goede

kans dat er partijen aan de macht komen die slechts deelbelangen

vertegenwoordigen en zo kan de strijd om de kiezersgunst heel

gemakkelijk leiden tot verdeeldheid en conflict. Dat is de prijs die

betaald wordt voor democratie en vrijheid op deze markt en ook dit

kan ten koste gaan van de gemeenschap.

Het individu is namelijk soeverein op dit marktplein. Hij is vrij om te

kiezen wat er op deze markt van zijn gading is. Hij onderhandelt op

individuele basis over de prijs, maakt zijn individuele belangenafwe-

gingen en kiest zelf de verplichtingen die hij aangaat ten opzichte van

aanbieders en andere consumenten. Bepalend is de individuele keuze.

Alle relaties die hij aangaat zijn vrije keuzes. Als de reden voor de

tijdelijke lotsverbondenheid met anderen wegvalt is er de neiging, 

en in het algemeen ook de vrijheid, om zich aan de verplichtingen te

onttrekken. Het individu heeft geen baat meer bij de relatie en de
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daaraan verbonden verplichtingen en moet zich dan in alle redelijk-

heid daar weer van kunnen bevrijden. Anders worden sociale relaties

gevangenissen. Het gevolg is wel dat dit marktplein een wervelend,

betrekkelijk chaotisch geheel is van individuen met steeds verande-

rende onderlinge relaties en loyaliteiten. De relaties zijn voorwaardelijk,

flexibel en dynamisch en dat betekent economische efficiency en

politieke vrijheid. Dit marktplein is een zogenaamde ‘open samenleving’

(Popper, 1945).

De ivoren toren

Nu wil ik een volgende metafoor introduceren. Naast het marktplein

staat een toren waar de conflicten die onvermijdelijk op het markt-

plein ontstaan, worden beslecht door speciaal daartoe aangestelde

professionals: rechters. Ze doen dat aan de hand van bepaalde normen,

een systeem van regels en beginselen, die het product zijn van een

lange ervaring met maatschappelijke conflicten. In confrontatie met

de voortdurende stroom conflicten die ze voorbij zien komen op het

marktplein, werpen deze professionals zich op als hoeders van de

‘gemeenschap.’ De Amerikaanse socioloog Steven Brint noemt deze

rechter een ‘social trustee professional’: een professional die zich

expliciet maatschappelijk engageert (Brint, 1994, pp. 8 e.v., pp. 15 e.v.).

Zoals de arts werkt aan de fysieke gezondheid van de mens, en de

dominee aan het zielenheil, zo werken de juristen aan de ‘gezondheid’

van de samenleving. Door het bezweren en/of beslechten van conflicten

op het marktplein maken ze weer gemeenschap mogelijk, waar eerst

chaos en conflict heersten. Voorzover er op het marktplein gemeenschap

is, zijn de juristen van levensbelang. 

Aan deze professionals is dan ook een beschermde positie met

bepaalde macht en bevoegdheden toevertrouwd, die het mogelijk

maakt deze rol te spelen. Deze bevoegdheden zijn in vertrouwde handen

omdat het professionele engagement misbruik van deze bevoegdheden

in de weg zal staan. De maatschappij wordt vanuit dit perspectief

gezien als een ‘organisme,’ als een functioneel geheel, waarin de

mensen op het marktplein bij elkaar worden gehouden door een
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aantal gemeenschappelijke waarden. Deze collectieve waarden zijn

bindmiddelen, ze zorgen voor meer solide onderlinge verhoudingen

op een marktplein waar alles dat ‘solide is voortdurend in rook dreigt

op te gaan’. Deze waarden liggen verankerd in het recht en de ‘social

trustee professionals’ kunnen zichzelf zien als de ‘hoeders’ van dit

gemeenschappelijke goed; van de gemeenschap als ‘waardengemeen-

schap.’ Het recht biedt een, in de loop der geschiedenis zorgvuldig

opgebouwde, institutionele structuur om het marktplein te ordenen

en te normeren. Iedereen die met het recht in aanraking komt wordt

uit de individuele kleine kortzichtige wereld van het eigenbelang naar

het niveau van de gemeenschappelijk geldende waarden ‘getild’. We

kunnen in deze professional een ‘notabele’ herkennen, die zijn

bevoegdheden en de macht die hem daarmee is toevertrouwd inzet

voor de gemeenschap. Althans, in het ideale geval.

De bijzondere positie en bevoegdheden die de rechter zijn toever-

trouwd moeten onafhankelijke oordeelsvorming mogelijk maken. 

De professionals moeten met name onafhankelijk worden gemaakt

van de politieke overheidsmacht – tegen wiens willekeur juristen de

individuele burger moeten kunnen beschermen – maar ook van

allerlei andere maatschappelijke machten. Daarom is er een heel

stelsel aan wettelijke regels die de onafhankelijkheid van de rechter

mogelijk moet maken. Wettelijke regels en codes zijn echter niet

genoeg. De onafhankelijke oordeelsvorming vereist ook een bepaald

ethos. De rechter moet een eer stellen in onafhankelijke oordeelsvor-

ming en moet karakter tonen als vanuit de politiek of de maatschappij

wordt geprobeerd het professionele oordeel op een onbehoorlijke

wijze te beïnvloeden. De rechter moet te trots zijn om zich voor het

eerste het beste karretje te laten spannen, en moet de rug recht houden

als politieke of economische macht wordt misbruikt.

Een dergelijk ethos is ook van belang omdat de rechter gezag ontleent

aan een onkreukbare houding. Omdat deze jurist de bewaker is van de

waardengemeenschap mag niet de indruk ontstaan dat hij of zij ‘te

koop’ is (Jacobs, 1994, pp. 57 e.v., p. 215; vergelijk Kronman, 1994, pp.

4 e.v.). Het professionele engagement is alleen geloofwaardig als het

een consequent engagement is. Deze professional moet een voorbeeldig
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burger zijn en de beheersing en gemeenschapszin die uitgaat van

deze notabele is een bron van respect en aanzien. Deze ‘social trustee

professional’ wordt gekarakteriseerd door ‘a public outlook influenced

by noblesse oblige, an emphasis on character and trust, and an

insistence on cultivated judgment’ (Brint, 1994, p. 8). De onafhanke-

lijkheid, het degelijke publieke engagement, de beroepseer en geculti-

veerde oordeelsvermogen zijn een bron van gezag in de maatschappij.

‘The courts are the capitals of law’s empire, and judges are its princes’,

schreef Ronald Dworkin, die het idee van de jurist als hoeder van een

waardengemeenschap heeft uitgewerkt (Dworkin, 1986, p. 407). Hier

wordt mooi weergegeven dat een ‘bewakersethos’, waarin de nadruk

ligt op karakter, eer en oordeelsvermogen, een betrekkelijk aristocratisch

ethos is. De Montesquieu wist al dat erecodes de basale bouwstenen

waren van de gedifferentieerde, hiërarchische maatschappij waarin hij

leefde (De Montesquieu, 1748; vergelijk Taylor, 1991, p. 46). Een eer-

bewijs, zoals een koninklijke onderscheiding, is immers pas eervol als

niet iedereen een dergelijke eer ten deel valt. Het professionele eergevoel

dat de juristen onderling bindt, werkt ‘onderscheidend’ ten opzichte

van de mensen op het marktplein. Zo valt een onderscheiding tussen

recht en politiek en tussen recht en maatschappij samen met een

onderscheidend ethos, waarmee een autonoom recht mogelijk wordt

gemaakt. De jurist distantieert en ‘distingeert’ zich van de politieke 

en sociale chaos op het marktplein, als een ‘distinguished gentleman’.

Het recht wordt zo een autonome macht in de maatschappij die daad-

werkelijk tegenwicht kan bieden aan de krachten die de markten

beheersen. Het recht is zo een ‘staat in de staat’ en de juristen zijn de

‘prinsen van het keizerrijk van het recht’. Naast het marktplein staat

nu een ivoren toren.

Ondertussen is het marktplein echter voortdurend in flux. Door de

technologische vooruitgang krijgt de moderne mens steeds meer

macht over zijn natuurlijke en sociale omgeving. Onder invloed van

de ‘creatieve destructie’ die eigen is aan het kapitalisme, kunnen

reputaties en machtsposities als sneeuw voor de zon verdwijnen. De

combinatie van technologische vooruitgang en de ‘creatieve destructie’

van de markt maakt een grote sociale mobiliteit mogelijk. De mensen
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raken gewend aan steeds veranderende loyaliteiten en autoriteiten. Ze

raken ook gewend aan het feit dat ze in de moderne maatschappijen,

met haar uiterst complexe arbeidsverdeling, zeer uiteenlopende maat-

schappelijke rollen spelen. In een dergelijke complexe wereld komen

allerlei vaste waarden en zekerheden voortdurend ter discussie te

staan. De burgers op het marktplein nemen hun sociale werkelijkheid

steeds minder voor lief. Langzamerhand dringt het besef door dat

deze werkelijkheid het collectieve product is van de mensen in de

maatschappij zelf, dat de institutionele structuur een social construc-

tion of reality is (vergelijk Berger en Luckmann, 1967). De bestaande

verhoudingen worden steeds minder vanzelfsprekend en solide: ‘The

institutional fabric, whose basic function has always been to provide

meaning and stability for the individual has become incohesive, frag-

mented and thus progressively deprived of plausibility’ (Berger, 1983,

p. 178)’.

Dat geldt in deze moderne maatschappij ook voor het recht. De ivoren

toren naast het marktplein is een collectieve constructie van de maat-

schappij als geheel, van alle burgers (en juristen) tezamen. Het recht

wordt nu als minstens zo veranderlijk en maakbaar ervaren als de rest

van de instituties in de maatschappij. Het recht kan nu dus ook gezien

worden als een instrument om de sociale werkelijkheid naar eigen

wensen en voorkeuren vorm te geven en te ordenen. Het recht wordt

nu niet gezien als een reservoir van a priori vaststaande waarden,

maar kan alle waarden dienen die de burgers willen dat het dient. De

burgers willen dus ook daadwerkelijk zelf kiezen welke waarden het

recht moet dienen. Ze zijn op het marktplein gewend geraakt aan een

bepaalde macht over hun eigen leven en willen ook kiezen aan welke

waarden en regels ze in hun dagelijkse onderlinge interactie gehouden

worden in het recht.

Je zou heel goed kunnen zeggen dat keuzevrijheid een belangrijk

kenmerk is dat de moderne maatschappij onderscheidt van de pre-

moderne samenleving. ‘Moderniteit’ kan dus worden gekarakteriseerd

als een trend naar steeds meer keuzevrijheid: ‘the history of humanity

is a history that moves, or ought to move, from choicelessness to

choice’ (Friedman, 1994, p. 25)’. Moderniteit wordt dan gezien als een
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overgang van onderworpenheid aan allerlei externe autoriteiten naar

het morele primaat van de individuele vrije keuze. In de woorden van

Immanuel Kant: ‘Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner

selbstverschuldeten Unmündigkeit’.1 De moderne mens hoeft geen

willoze en redeloze speelbal te zijn van willekeurige gezagsdragers; hij

hoeft alleen maar de ‘interne’ autoriteit van de eigen rede en goede wil

te volgen om vrij te zijn. Kant noemt dat autonomie. Er is in de

westerse wereld sinds de Verlichting ook daadwerkelijk een geleidelijke

verzwakking van ‘externe autoriteiten’ te zien en een toename van

instituties die vrije keuze mogelijk moeten maken. Ik doel hier met

name op de vrije markt en de liberale democratie. We zien ook de

emancipatie van allerlei groepen in de maatschappij die traditioneel

sterk door externe autoriteiten in hun keuzevrijheid werden beperkt:

arbeiders, vrouwen, kinderen, homoseksuelen, culturele en etnische

minderheden, enzovoort. Alle sociale differentiatie en hiërarchieën op

basis van afkomst, leeftijd, sekse, huidskleur, sociale klasse, of seksuele

voorkeur moeten verdwijnen omdat ze mensen beperken in hun vrije

keuze. 

Er zullen autoriteiten nodig zijn in de moderne maatschappij, maar

de burgers willen wel het idee hebben dat deze autoriteiten door hen

zelf gekozen zijn. In de woorden van de Amerikaanse cultuursocioloog

Lawrence Friedman: ‘At bottom, modern authority is chosen authority;

or more precisely, authority that either is, or looks chosen. The

modern state and modern authority structures are legitimate insofar

as they have power to facilitate, channel, and realize individual choices

(Friedman, 1994, p. 39)’. Onder deze omstandigheden wordt het gezag

van de ‘social trustee professionals’, van de ‘princes of law’s empire’, 

in hun ivoren toren aan de rand van het marktplein minder vanzelf-

sprekend. Er ontstaat misschien zelfs een legitimiteitsprobleem als de

burgers zich vervreemd voelen van wat zich daar afspeelt in die toren.

Ze kunnen het gevoel krijgen dat ze onderworpen worden aan een

niet zelf gekozen, ‘externe’ autoriteit. Nu wordt de uitdrukking dat de

rechtspraak een ivoren toren is een verwijt.

1 ‘Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu
bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am
Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne
Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude!.’ Kant, I., Was ist Aufklärung?, 1784.
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Het glazen huis

Er bestaat een lange traditie in de liberale politieke filosofie die een

oplossing voor dit probleem biedt. In die traditie wordt geprobeerd

om de legitimiteit van het recht als autoriteit te redden door het indirect

tot een interne autoriteit te maken. We kunnen in een liberale demo-

cratie namelijk veronderstellen dat de loyaliteit van de burgers aan 

het recht het product is van een eigen vrije, want redelijke keuze. Als

vrijheidslievende en redelijke burgers hadden kunnen kiezen, dan

kunnen we veronderstellen dat ze de liberale democratie ook daad-

werkelijk gekozen zouden hebben, omdat deze de individuele vrije

keuzes van de burger zoveel mogelijk intact laat en respecteert. Het

recht in de liberaal-democratische natiestaat wordt gelegitimeerd

door het feit dat het, aan de ene kant, het product is van democratische

besluitvorming, en, aan de andere kant, de bouwstenen vormt van de

liberaal-democratische institutionele structuur van onze politieke

gemeenschap. Het recht verdient, kortom, de loyaliteit van de burgers,

omdat de burger in het gehoorzamen van de wet in deze politieke

gemeenschap zijn eigen vrije en redelijke wil volgt en aan geen enkele

externe autoriteit is onderworpen.2

Nu wordt een professioneel engagement voor een waardengemeen-

schap een probleem. Het gevaar bestaat dat de burgers door de rechter

worden gehouden aan waarden die ze niet zelf gekozen hebben, hoe

belangrijk die waarden ook zijn voor de gemeenschap als geheel.

Hoewel we het misschien redelijk eens kunnen worden over de

waarden die individuele vrijheid mogelijk maken, is het onwaarschijnlijk

dat we het in een moderne complexe pluralistische, multi-etnische

maatschappij eens kunnen worden over de waarden die gemeenschap

mogelijk maken. Het gevaar is dus dat de burgers het gevoel krijgen

dat het publieke engagement van de ‘social trustee professional’ nogal

moralistisch en paternalistisch is. Brint: ‘Expressions of professional

responsibility fit uncomfortably with the spirit of both populist

democracy and business entrepreneurship. To the democrat and

entrepreneur, the moral side of professionalism could seem overly

genteel, unnecessarily intrusive, and inclined to purism’ (Brint, 1994,

2 Ik refereer hier aan de traditie van sociale contractstheorieën sinds Hobbes, Locke,
Rousseau en Kant, met een recente hoofdrol voor John Rawls. Vergelijk J. Rawls, A theory of
justice, Cambridge (Mass.), Belknap Press of Harvard University Press, 1971. 
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p. 8). Burgers die wantrouwend naar de ivoren toren kijken, zijn

geneigd om het engagement met de publieke zaak van de ‘social

trustee professional’ te beschouwen als een professionele ‘ideologie’ die

eigenbelang moet verhullen, en willen dat duidelijker wordt dat ze niet

overgeleverd zijn aan de subjectieve waardeoordelen van de rechters.

Volgens Steven Brint zal een andere type professional – de ‘expert

professional’ – hier zoveel mogelijk aan voldoen. Deze professional is

geen ongenaakbare en elitaire autoriteit, want hij werkt niet vanuit

een expliciet maatschappelijk engagement. Deze professional is vooral

te vergelijken met de ingenieur die ook geen gemeenschapswaarden

aan de burgers opdringt, maar uitsluitend handelt vanuit een bepaalde

formele kennis. Het gezag van deze professional is ook uitsluitend

gebaseerd op deze kennis, kennis van de regels en beginselen die een

liberaal-democratische legitimiteit hebben. De autoriteit van de juri-

dische expert professional is een afgeleide autoriteit. Zolang de rechter,

in de woorden van De Montesquieu, ‘bouche de la loi’ is, worden de

burgers niet aan externe autoriteiten onderworpen.

Het lijkt bovendien zo te zijn dat in moderne maatschappijen, waar

alle traditionele externe autoriteiten aan gezag inboeten, de juridisering

van de maatschappij omgekeerd evenredig toeneemt. Zoals Friedman

stelt: ‘The shrinking zone of authority is remarkably similar to the

shrinking zone of immunity to law. Thus law appears to be a kind of

replacement, a substitute for traditional authority […] and, by now in

virtually all western societies, the law has become “a total presence”

(Friedman, 1994, pp. 17, 37; Friedman, 1985, pp. 42, 148)’. Aan de ene

kant zien we dus een verminderd vertrouwen in de traditionele

gezagsdragers, waar de rechter toe behoort. Tegelijkertijd is sprake van

een enorme juridisering van de maatschappij, om het verdwijnen van

autoriteiten te compenseren. Daar waar traditionele autoriteiten

gewantrouwd worden, worden maatschappelijke verhoudingen wettelijk

geregeld. Zo wordt er dus ook gevraagd om een objectivering van de

gronden voor verschoning door de rechter in een verschoningscode,

omdat het individuele oordeelsvermogen niet langer onvoorwaardelijk

wordt vertrouwd.

Juridische ‘expert professionals’ engageren zich vooral met een tech-
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nisch juiste toepassing van het recht. Omdat de burger het gevoel wil

hebben dat hij of zij alleen onderworpen is aan een zelfgekozen auto-

riteit, moet het juridische oordeel zoveel mogelijk voorspelbaar en

narekenbaar zijn. Anders gezegd, het oordeel moet ‘objectief’ zijn. 

Om het weer metaforisch uit te drukken, de ivoren toren van het recht

moet een ‘glazen huis’ worden. De burgers willen vanaf het marktplein

kunnen zien dat ze alleen aan zelfgekozen regels en beginselen worden

onderworpen en niet aan ‘the princes of law’s empire’.

De burger lijkt hier een strikt ‘formalisme’ van de juristen te verwachten.

Op het marktplein zijn de burgers vrij en gelijk en zo willen ze in het

recht ook behandeld worden. Dat betekent in de eerste plaats dat

gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden, want iedereen is

immers gelijkelijk onderworpen aan hetzelfde recht. Door een strikte

toetsing van het handelen van de burger aan algemeen geldende for-

mele regels is de burger niet overgeleverd aan de luimen van een of

andere moralist, maar heeft te maken met een neutrale en zakelijke

‘expert’ die hem of haar verder niet persoonlijk beoordeelt. De burger

moet in vooraf vaststaande procedures gehoord worden, serieus worden

genomen, en zijn of haar handelen moet worden getoetst aan een

vooraf vastgestelde wettelijke norm. Zo wordt recht gedaan aan de

individuele waardigheid van degene die met het recht in aanraking

komt. ‘Equal respect en concern’, dat is wat de burger hier zoekt

(Dworkin, 1986, pp. 179 e.v.).

Het glazen huis is nog steeds een ‘staat binnen de staat,’ al is ze van 

a priori-waarden ontdaan en kan ze iedere inhoud krijgen die de demo-

cratische meerderheden zich wensen. Dit glazen huis is een ‘lege’

rechtsstaat, waarin de burger alleen maar wordt gehouden aan zelfge-

kozen regels toegepast door experts die neutraal en zakelijk opereren.

Dit is wat Max Weber in zijn tijd al zag opdoemen als de ‘legaal-ratio-

nele’ moderne staat. In de pluralistische moderne maatschappij zal er,

volgens Weber, een voortdurende trend zijn naar ‘lege rationaliteit’, de

rationaliteit van procedures, bureaucratisering, juridisering, en routi-

nisering van de verhoudingen.3 Dat was geen prettig vooruitzicht voor

Weber. Hij schetst het beeld van bureaucratische ‘ijzeren kooien’

bevolkt door ‘Fachmenschen ohne Geist, Genußmenschen ohne Herz’

3 ‘Competing value systems or world views have become our destiny. When our anxiety over
the confusing array of worldviews is replaced by resignation, we accept being captured in a
life of increasing and meaningless rationality; as routinized humans we tend towards utilita-
rianism and materialism’. S. Eliaeson, Max Weber’s methodologies; interpretation and critique,
Polity Press London, 2002, p. 11.



42 Justitiële verkenningen, jrg. 29, nr. 1 2003

4 Dat in de moderne maatschappij het recht tegelijkertijd instrumenteel en niet instrumen-
teel wordt opgevat is een observatie van Weber aldus Roberto Unger. R.M. Unger, Law in
modern society, New York, Free Press, 1976, p. 36.

(Weber, 1965, p. 189). Inderdaad zijn we inmiddels ver verwijderd van

het engagement van de notabele.

Het marktplein

Het beeld doemt op van ‘mechanische rechtspraak.’ Rechtspraak

waarin zonder onderscheid des persoons vooraf vastgestelde proce-

dures worden doorlopen en algemeen geldende wettelijke regels worden

toegepast. Vrouwe Justitia is hier werkelijk blind. Dat is een verwor-

venheid want iedereen wordt gelijk behandeld, ongeacht de reputatie

of machtspositie in de samenleving. Op een doorzichtige en contro-

leerbare – oftewel objectieve –  wijze wordt ieder handelen aan de

normen van de wet getoetst. De rechter kijkt ook niet naar de gevolgen

van de regeltoepassing voor partijen en belanghebbenden. Het idee

van het recht als een glazen huis veronderstelt namelijk een niet-

instrumentele omgang door de rechter met het recht. De rechter moet

níet kijken naar de bedoelingen van het recht, de beleidsdoelstellingen

van de wetgever, en níet naar de maatschappelijke effecten van de

uitspraak. De belangenafwegingen zijn door de wetgever gedaan en

het is niet aan de rechter om die afweging in individuele gevallen nog

eens over te doen. Het recht is het instrument van de wetgever en niet

van de rechter. Zo zijn nu eenmaal de verhoudingen in een liberale

democratie waar een rechtsprekende en wetgevende macht strikt

gescheiden moeten blijven.

Dit is echter in theorie én in praktijk problematisch. In de interpretatie

van de geldende regels zal het toch vaak onontkoombaar zijn om de

regels instrumenteel te duiden en te zoeken naar een uitspraak waar-

mee de door de wetgever beoogde resultaten worden bereikt. Deze

resultaatgerichtheid zal ook de effectiviteit van het recht versterken en

dat is, in een complexe samenleving waarin door de wetgever lang

niet alles even goed kan worden voorzien, geen overbodige luxe.4

Effectiviteit vraagt echter om een pragmatische houding van de rechter

ten opzichte van de wettelijke regels. 

Deze regels hebben toch al vaak een betrekkelijke legitimiteit. Het recht

als ‘total presence’ in onze moderne samenlevingen is een lappendeken
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van niet zelden vage en soms zelfs inconsistente regels en beginselen.

Bovendien blijkt inderdaad dat ‘mechanische’ toepassing van deze

regels in concrete gevallen kan leiden tot voor alle betrokkenen onge-

wenste resultaten. Onder deze omstandigheden is het niet onredelijk

om van de rechter te vragen rekening te houden met de precieze

belangen en verlangens van de partijen en belanghebbenden in het

geding. De burger vraagt dan niet alleen om ‘equal concern en respect’

voor zijn individuele waardigheid, maar ook in inhoudelijke zin oog

voor de gevolgen van de uitspraak. Het is niet voldoende dat de burger

gehoord wordt, en aan een neutraal normenstelsel wordt getoetst,

maar er wordt een inhoudelijke behandeling gevraagd waarin de rechter

zo veel mogelijk moet proberen de verschillende belangen te ‘faciliteren’. 

Effectieve ‘problem solving’ vraagt meer van de rechter dan juridische

kennis. Het vereist goed begrip van de precieze problemen en mogelijke

oplossingen in de complexe verhoudingen op het marktplein en dat

vergt vaak specifieke deskundigheid. Om op een objectieve manier de

problemen op te kunnen lossen zal de rechter een beroep moeten

doen op allerlei deskundigen, maar om deze te kunnen beoordelen zal

de pragmatische rechter ook zelf heel wat (sociaal-wetenschappelijke)

kennis moeten meebrengen (vergelijk Posner, 1990). In deze context

wordt de roep om rechterlijke specialisatie ook begrijpelijk. De legiti-

miteit van het rechterlijk oordeel wordt nu vooral ontleend aan het

probleemoplossend vermogen van de rechter. Het oordeel moet op

objectieve wijze tot maatschappelijke gewenste resultaten leiden; voor

de partijen en belanghebbenden maar ook voor de maatschappij als

geheel. 

De rechter is nu een soort bemiddelaar; een bemiddelaar die een

bepaalde expertise inzet om tot effectieve en efficiënte conflictbe-

slechting te komen. De concrete objectieve resultaten gaan boven

juridisch-technische juistheid. Het recht is geen doel op zich, maar

maakt deel uit van de gereedschapskist van de rechter als een ‘social

engineer’. Het gezag van de rechter ligt nu vooral in de effectiviteit van

het oordeel. De keerzijde hiervan is echter dat de rechter aan gezag

kan inboeten als zijn oordeel niet werkelijk effectief blijkt te zijn. Het

risico is reëel want de rechter staat nu inmiddels betrekkelijk onbe-
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5 ‘The quest for purpose is a risky venture for legal institutions’. P. Nonet en P. Selznick, Law
and society in transition; toward responsive law, Londen, Transaction Publishers, 2001, 1978, 
p. 77.

schermd midden in de uiterst complexe en voortdurend veranderende

moderne wereld die niemand altijd even goed kan overzien. 

Elke mogelijke oplossing heeft bovendien zijn prijs; een prijs die

ergens op het marktplein (of door het collectief) wordt betaald. Als

duidelijk wordt wie in de maatschappij de rekening gepresenteerd

krijgt, kan de legitimiteit van het oordeel ter discussie komen te staan

en de beschuldiging van politiek activisme zit dan in een klein hoekje.

De rechter kan betrekkelijk gemakkelijk betrokken raken in discussies

die uiterst compromitterend zijn voor zijn gezag. Omdat deze prag-

matische rechter niet goed afstand kan houden tot de belangen van

de verschillende machtige partijen op het marktplein is er voortdurend

het gevaar dat de rechter zich voor allerlei karretjes laat spannen. Een

rechter die zo midden op het marktplein tussen alle (politieke) markt-

partijen opereert zal dan ook maar met grote moeite de schijn van

onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit kunnen ophouden.

De rechter zal al gauw gezien worden als een individu met een eigen

agenda zoals iedereen op het plein.

Omdat het recht ‘gereedschap’ en geen doel op zich is, dreigt nu het

glazen huis aan het marktplein ‘in rook op te gaan’. De rechter staat

betrekkelijk onbeschermd tegen politieke en economische machts-

uitoefening waar kleine individuele belangen, en daarmee individuele

waardigheid, kind van de rekening kunnen worden. In de belangen-

afwegingen die moeten worden gemaakt, wordt het bovendien heel

moeilijk te overzien welke belangen nu precies met welke uitspraak

gediend zijn. Met name is het vaak onduidelijk met welke uitspraak

het algemene belang nu precies gediend is, want, hoewel we lang niet

allemaal regelmatig met het recht in aanraking komen, we zijn wel

degelijk collectief belanghebbende. Het gevaar is dat de rechter al te

gemakkelijk wordt meegesleept in de perspectieven van de directe

betrokkenen in het conflict waarna hij niet genoeg afstand meer heeft

om partijen tot de (normatieve) orde te roepen. Midden op het markt-

plein kan het recht haar autonomie en gezag verliezen: ‘Alles

Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird Entweiht’. 

Het verlaten van het glazen huis is een riskante onderneming voor 

de rechter.5
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Concluderende opmerkingen

Het marktplein, de ivoren toren en het glazen huis – en de rechter-

beelden die erbij horen – zijn natuurlijk abstracties. Het zijn ideaal-

typen die vormen van rechterlijk gezag voorstellen, maar die niemand

in de werkelijke wereld consequent kan verpersoonlijken. De moderne

rechter zal proberen onafhankelijk, technisch-juridisch consciëntieus

en waar mogelijk flexibel en faciliterend te zijn en dus, al doende, het

beste van de ivoren toren, het glazen huis en het marktplein in zich te

verenigen. Afstandelijkheid zal de rechter echter soms ongenaakbaar

maken en formalisme maakt de rechter soms bijziend. Het zal vrijwel

onmogelijk zijn de keerzijde van de medaille in alle gevallen te vermij-

den, zoals de pragmatische rechter dat kan. De pragmatist kan echter

betrekkelijk gemakkelijk een speelbal worden van allerlei machten in

de maatschappij die de rechter juist wordt geacht te controleren en

tot de normatieve orde te roepen. Elke rechterlijke deugd kan in een

ondeugd omslaan en het lijkt dus onvermijdelijk dat in een moderne

maatschappij, net als ieder ander gezag, het rechterlijk gezag af en toe

in het geding komt.
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