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Rechtsbeginselen als 
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Over het antwoord op de vraag, welk 
boek voor mijn werk en leven als jurist van 
beslissende betekenis is geweest, hoef ik 
niet lang na te denken. Dat was de eerste 
druk van Beginselen van het Nederlandse 
staatsrecht van de hand van A.D. Belinfante, 
destijds hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam. Dat boek was, gebonden in 
sober zwart linnen met goud opdruk, in 
1964 verschenen bij de later met de andere 
juridische uitgeverijen van Wolters-Kluwer 
gefuseerde uitgeverij Samsom in Alphen 
aan de Rijn. Het moet in 1966 of 1967 zijn 
geweest toen ik het op het bureau van mijn 
vader zag liggen, een cadeau aan hem van 
de auteur, en omdat ik in die jaren heftig 
politiek geïnteresseerd was geraakt – op 
het Amsterdams Lyceum hadden we een 
politiek-sociale club opgericht, die ambi-
tieuze discussieavonden organiseerde over 
onderwerpen zoals het kiesstelsel en de 
conflicten in het Midden-Oosten – intri-
geerde het boek mij. Het bleek zo te zijn 
geschreven dat een bijna-student het kon 
begrijpen en het hielp mij om een eind te 
maken aan de twijfels over mijn studiekeuze: 
politicologie, sociologie, rechten, of toch 
een studierichting die bij mijn interesse voor 
de historie aansloot?

Dit is de reden waarom mijn bijdrage 
aan de ‘Blauwe pagina’s’ over het boek van 
Belinfante moet gaan; niet dat ik dit boek 
in mijn publicaties vaak heb aangehaald, 
want daarvoor leent het zich niet zo. Het 
was en is een didactisch sterk studieboek, 
dat later is herzien door J.L. de Reede en 
waarvan de 17e druk – nu bewerkt door vier 
andere vakgenoten – in 2012 verscheen. 
Het beginhoofdstuk is bijzonder, omdat het 
constitutionele referentiepunten vooropstelt. 
Als grondslag voor een democratisch bestel 
omschreef Belinfante dat ieder orgaan voor 
de uitoefening van bevoegdheden ofwel de 
medewerking van een ander orgaan nodig 
heeft, ofwel aan de controle van een ander 

orgaan onderworpen is. Daaruit leidde hij 
drie grondregels af: geen bevoegdheid 
zonder grondslag in wet of Grondwet; geen 
bevoegdheid zonder verantwoordingsplicht 
of controle; niemand is verantwoording 
verschuldigd dan over de hem toegekende 
bevoegdheden. (Latere bewerkers van het 
boek hebben de derde grondregel weggela-
ten, maar dat is een ander verhaal.) 

Het boek van Belinfante raakte mij zo 
omdat het iets zei over de levensvragen 
van mijn generatie, die na de Holocaust en 
de Tweede Wereldoorlog was opgegroeid, 
kinderen van de overlevenden. Juridische 
normen waren tussen 1933 en 1945 ‘bin-
dend’ vastgesteld om mensen uit de samen-
leving te verwijderen en ‘gezagsgetrouwe’ 
ambtenaren, rechters en andere juristen 
hadden daaraan meegewerkt. Het naleven 
van normen – door rechtspositivisten soms 
voorgesteld als het feitelijk bewijs van het 
‘bestaan’ van een norm – is geen door die 
norm gedicteerde noodzakelijkheid; moreel 
besef had juist tot de afwijzing daarvan 
moeten leiden. Beginselloze gehoorzaam-
heid laat machthebbers in troebel water 
vissen. De vraag welke normen behoren te 
worden nageleefd, is een kwestie van waar-
den die worden vertaald in rechtsbeginselen 
en constitutionele grondregels.

Dat soort vragen was in de jaren zestig, 
met veel onrust in politiek en samenleving, 
volop in debat. Er sprong een vonk naar 
mij over, toen ik las dat volgens Belinfante 
het ‘geldende’ staatsrecht niet zomaar een 
gegeven is, maar een zich ontwikkelende 
normatieve dimensie van de politiek die 
uitdrukking geeft aan principes – en dus ter 
discussie kan staan! Precies met dat soort 
discussies waren we bezig.

Van toen af stond voor mij niet alleen vast 
dat ik jurist wilde worden, maar zag ik er al 
naar uit mij in het staatsrecht te specialise-
ren. Later sloten bij- en keuzevakken zoals 
bestuursrecht, bestuurskunde, economie 

en filosofie daar prachtig bij aan. Als ik nu 
het voorwoord teruglees dat Belinfante 
in 1964 aan de eerste druk van zijn boek 
liet voorafgaan, valt mij op dat hij daar niet 
een rij juridische vakgenoten bedankt voor 
hun commentaren, maar twee geleerden 
uit andere disciplines: de bestuurskundige 
G.A. van Poelje en de politicoloog H. Daudt. 
Hij ging interdisciplinair te werk, lang voor-
dat dit woord in de mode kwam. 

Belinfantes boek was dan ook geen 
eindpunt, maar het beginpunt van mijn eigen 
denklijn die door tal van andere auteurs en 
ervaringen is beïnvloed, zoals de dissertatie 
van een van de andere Amsterdamse hoog-
leraren (J. van der Hoeven, De plaats van 
de grondwet in het constitutionele recht1), 

en de veel recentere publicaties van Seyla 
Benhabib, naast het werk van filosofen en 
sociologen. De lijn die deze punten verbindt 
is het inzicht dat het recht weliswaar zelf 
mensenwerk is, maar niet een instrument 
mag zijn om andere mensen mee te knech-
ten. De betekenis die wordt gehecht aan 
juridische instituties en teksten, ondergaat 
een voortdurende wisselwerking met de 
maatschappelijke, economische en politieke 
verhoudingen en de behoeften, noden en 
aspiraties die daarin naar voren komen. 

De studenten die zich in het staatsrecht 
specialiseerden kregen tegen het eind van 
hun studietijd als extra literatuur de disser-
tatie van Van der Hoeven voorgeschreven. 
Van der Hoevens boek was heel anders, 
geen leerboek maar een wetenschappelijk 
werk dat een methodisch keerpunt bracht. 
Hij brak met de illusie dat het handelen 
van de hoogste staatsorganen door de 
Grondwet wordt beheerst. Ze accepteren 
weliswaar de procedures en vormver-
eisten, maar de verhoudingen tussen de 
organen die tezamen de soevereiniteit 
dragen, fluctueert met veranderingen in het 
politiek-ethische beoordelingspatroon. Van 
der Hoeven illustreerde dat onder meer met 
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de veranderde betekenis van de bevoegd-
heid tot kamerontbinding, en recent deed 
ik iets dergelijks in mijn monografie over 
het koningschap.2 De term blijft dezelfde, 
de betekenis en functie evolueren. Seyla 
Benhabib  noemt dit in het voetspoor van 
Jacques Derrida ‘iterations’, herhalend 
gebruik in een veranderende context, waar-
door de betekenis van een begrip telkens 
wanneer men zich er wederom van bedient, 
enigszins verschuift; het is dwaas, daar een 
beroep op de ‘oorspronkelijke betekenis’ 
van het begrip tegenover te stellen.3

Het recht is dus mensenwerk ter be-
scherming van de waardigheid van iedere 
mens, en ontwikkelt zich in een proces van 
voortdurende afstemming met de behoeften 
en noden in een bepaalde samenleving. 
In een andere publicatie noemde ik dit ‘De 
stroom van het recht’: 

‘“Search for principle”, het ontdekken van nog niet ten 
volle uitgewerkte beginselen, is meer dan het interpre-
teren van rechtsnormen aan de hand van erkende, (...) 
“in het algemeen rechtsbewustzijn levende” beginselen. 
Daarmee wordt immers nog maar ten dele recht gedaan 
aan de dynamiek van de rechtsontwikkeling. De tijdsfactor 
die eigen is aan de stroom van het recht betekent dat 

in een praktisch-filosofische reflectie de waarderingen 
zelf een rol spelen, en niet alleen de daardoor bepaalde 
rechtsbeginselen en rechtsnormen.’4

Het leven bestaat uit relaties tussen 
mensen: in de handel, in vriendschap, in 
het beleven van mooie dingen, in de liefde. 
Toen ik in de jaren ’80 als jong hoogleraar 
in Tilburg begon, was in het bestuursrecht 
het denken in termen van bevoegdheden 
absoluut dominant: wie is bevoegd een wet 
te maken of een vergunning te geven? Zijn 
de begrenzingen en het doel van de be-
voegdheid in acht genomen, en is deze niet 
misbruikt? Geïnspireerd door een Duitse 
vakgenoot, Norbert Achterberg, vonden 
we een nieuw, passender uitgangspunt: in 
het recht gaat het om de juridische relaties, 
rechtsbetrekkingen. Relaties tussen mensen 
dus, of met organen van de overheid, maar 
dat is ook mensenwerk. 

In relaties tussen mensen speelt macht 
vaak een bedreigende rol. Er is onder meer 
fysieke macht, de macht waarmee mensen 
worden vastgepakt, ingesloten of – erger 
nog – gepijnigd of gedood. Er is religieuze 
macht, en dan bedoel ik niet de macht van 

God, want Hij die zich laat kennen als de 
Bron van leven en liefde, is geen bedreiging 
maar bevrijding. Ik bedoel de macht van de 
predikers van angst en haat, die van hun 
volgelingen gehoorzaamheid verlangen 
op straffe van hel en verdoemenis. En er 
is economische macht, omdat mensen in 
hun behoeften moeten voorzien door voor 
anderen dingen te doen of te maken en zo 
waarde te produceren. 

Of het nu fysieke, religieuze of economi-
sche macht is, macht kan vreselijke dingen 
aanrichten als ze niet wordt ingetoomd. 
Daarvoor is het recht uitgevonden. Het 
recht regelt de relaties tussen mensen om 
te voorkomen dat de een de ander aan zich 
onderwerpt. Macht van mensen over ande-
ren moet worden beteugeld, om misbruik te 
voorkomen. Mensen hebben het fundamen-
tele recht zelf te beslissen over wat voor 
hen wezenlijk is: waarin ze geloven, waaraan 
ze werken, wie ze liefhebben. Dat is vrijheid, 
die we elkaar moeten gunnen en voor elkaar 
moeten beschermen.

De bevoegdheden van het publiekrecht 
horen daarom altijd te worden uitgelegd en 
getoetst in verantwoordelijkheid jegens de 
mensen om wier samenwerken en samen-
leven het moet gaan, via hun gekozen 
vertegenwoordigers en door rechterlijke 
toetsing. Dat is niet alleen een juridisch 
inzicht. Ook in de beleidspraktijk van het 
(sinds 2010 anders genaamde) Ministe-
rie van Justitie behoort de betekenis van 
het recht voor de relaties tussen mensen 
maatgevend te zijn. Vandaar dat we ons in 
het Justitiebeleid van 2007-2010 zoveel als 
doenlijk was op sociale cohesie richtten: 
hoe kan beter worden voorkomen dat jonge 
mensen outcasts worden, hoe kan het ver-
trouwen in de samenleving worden hersteld 
van hen die slachtoffer zijn geworden van 
misdrijven, hoe kunnen mensen die geweld 
en vervolging zijn ontvlucht een thuisbasis 
vinden? Het recht moet dus tussen mensen 
een brug slaan over troebel water, a bridge 
over troubled water, in de woorden van een 
lied van Simon & Garfunkel uit 1968 dat 
voor mij en vele anderen van mijn generatie 
de herkenningsmelodie werd voor politieke 
en maatschappelijke betrokkenheid. 

Daarvoor is de Grondwet van belang, 
want ze is de bedding waarin de politiek 
stroomt. En dat maakt de Grondwet – voor 
wie die goed leest – interessant. Maar dan 
moet je wel de bereidheid hebben om zo 
naar de Grondwet te kijken: niet als een 
relict uit het verleden, maar als een tekst 
die leeft van de betekenissen die eraan 
worden toegekend. We hebben in Tilburg 
een website gemaakt waarin we zo naar de 
Grondwet kijken, vanuit het leven van de 
rechtsstaat: www.nederlandrechtsstaat.nl.
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