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TOO BIG TO RESTORE? 

Aansprakelijkheid voor historisch onrecht 

Marc Loth1 

 

Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor historisch onrecht? In zijn afscheidsrede wijdt 

Jaap Spier belangrijke beschouwingen aan deze vraag, waarbij hij zich terughoudend 

opstelt. In deze bijdrage zoekt de schrijver de nuance door een vergelijking van de 

Amerikaanse claims voor de gevolgen van slavernij (“slavery reparations suits”), en de 

Nederlandse uitspraken voor historisch onrecht in voormalig Nederlands Oost-Indië 

(Rawagedeh). Soms kan aansprakelijkheid bijdragen aan de verwerking van een collectief 

trauma, maar soms ook is het onrecht “too big to restore”.  

 

Kan de Staat met succes aansprakelijk worden gesteld voor de schadelijke gevolgen van de 

door de WIC en de VOC gedreven slavenhandel? Wie zou die vordering kunnen instellen, en 

wat zou zij opleveren? Deze vragen zijn niet zo vergezocht als het misschien lijkt. In de 

Verenigde Staten zijn “slavery reparations suits” al langer aan de orde (geweest).2 In de zaak 

van Deadria Farmer Paellmann v. FleetBoston Financial Corporation betrof het een claim van 

een individuele eiseres tegen enkele grote bedrijven, gebaseerd op de stelling dat deze 

ongerechtvaardigd waren verrijkt door onbetaalde slavenarbeid. De schade was begroot op 40 

miljoen dollar aan onbetaalde arbeid tussen 1790 en 1860, naar huidige maatstaven het 

astronomische bedrag van 1,4 triljoen dollar. De vordering behelsde overigens ook een verzoek 

tot het instellen van een historische onderzoekscommissie.3 Voorts heeft een “Reparations 

Coordinating Comittee” van juristen en activisten claims ingediend tegen diverse overheden, 

universiteiten en individuen op de grond dat zij hebben geprofiteerd van slavernij en de daaruit 

voortvloeiende gelegaliseerde discriminatie en onderwerping. De vorderingen zijn onder meer 

gebaseerd op de schending van grondrechten en is gericht op de instelling van een fonds, 

waarvan de inhoud zou moeten worden verdeeld onder de armste leden van de Afro-

Amerikaanse gemeenschap. Het is duidelijk dat deze claims zijn gericht op herstel van sociale 

rechtvaardigheid tussen de diverse bevolkingsgroepen in de Amerikaanse samenleving.4 

In een prikkelende afscheidsrede heeft Jaap Spier de wenselijkheid van deze en andere claims 

voor historisch onrecht aan de orde gesteld. Met uitzondering van de claims tot teruggave van 

door de Nazi´s geroofde kunst is er tot dusver van dergelijke claims overigens niet veel 

                                                      
1 Hoogleraar privaatrecht, Tilburg University, onderzoeker aan het Tilburg Institute of Private Law (TIP). 
2 Zie Eric K. Yamamoto, Susan K. Serrano en Michelle Natividad Rodriguez, ´American Racial Justice on trial – 

Again: African American Reparations, Human Rights and the War on Terror´, 101 Michigan Law Review 1269, 

1296 – 1301 (2003). De beweging is echter al over haar hoogtepunt heen (zie ‘So long, slavery reparations’, Los 

Angeles Times, 31 oktober 2008, Walter Olson). 
3 De vordering is verworpen door de federale rechter (District Court Illinois 6 july 2005, In re African American 

Slave Descendants litigation, 375 F. Supp. 2d 721 (N.D. Ill. 2005), hetgeen heeft stand gehouden in hoger 

beroep (U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit 13 december 2006, In re African American Slave 

Descendants Litigation, 471 F.3d 754 (7th Cir. 2006). Zie hierover verder Christina E. Lutz, ‘The death knell 

Tolls for reparations In Re African American Slave Descendants Litigation’, in: Seventh Circuit Review, 

Volume 3, Issue 2, Spring 2008, p. 532 – 556.  
4 Zie Carles J. Ogletree, ‘Repairing the past: new efforts in the reparations debate in America’, in: Harvard Civil 

Rights – Civil Liberties Review vol. 38, 2003, p. 279 – 320. 



terechtgekomen. De toewijzing van claims als de bovenstaande stuit in de praktijk voornamelijk 

af op de harde vereisten die ons in beginsel op individuele schade gerichte 

aansprakelijkheidsrecht stelt. Kort samengevat zijn dergelijke vorderingen al snel verjaard, 

ontbreken directe benadeelden, ontbreken directe normschenders, ontbreekt een direct causaal 

verband en is de schade onbepaalbaar. Het voorbeeld van slavernij is sprekend: het instituut is 

in Nederland in 1863 afgeschaft, alle ex-slaven zijn minstens een generatie geleden overleden,5 

het is niet evident dat de Staat kan worden aangesproken en evenmin tot vergoeding van welke 

schade. Wat overblijft zijn twee hardnekkige vragen. De eerste is die naar de morele 

rechtvaardiging van claims als deze. De tweede is die naar de politieke wenselijkheid van 

herstelarrangementen als door de “Reparations Coordinating Committee” gevorderd: de 

overheveling van vermogen ten behoeve van de minst bedeelden. 

Deze magere track record weerhoudt Spier er evenwel niet van om een luide en duidelijke 

waarschuwing te laten horen: “laten we héél erg voorzichtig zijn met het aanvaarden van 

aansprakelijkheid of zelfs verantwoordelijkheid voor historisch onrecht”.6 Over de morele 

rechtvaardiging van deze claims laat Spier zich overigens niet uit, net zo min als over de 

politieke wenselijkheid van de bevoordeling van achtergestelde groepen. Over het laatste merkt 

hij slechts op dat de voorstanders van claims op grond van historisch onrecht dikwijls uit het 

oog verliezen dat de rekening uiteindelijk (via de aansprakelijke overheid) juist vaak bij de 

minder bedeelden in de samenleving terecht komt. En voor zover historisch onrecht doorwerkt 

in het heden, kan er volgens Spier aanleiding bestaan om iets te doen voor hedendaagse 

slachtoffers, zoals arme landen die van hun natuurlijke hulpbronnen zijn beroofd. Maar dit is 

niet de kern van zijn betoog. Die kern is dat hij ons waarschuwt tegen deze claims vanwege hun 

grote, deels onvoorzienbare, maar in ieder geval ongewenste financiële maatschappelijke 

effecten. Het aangehaalde slavernijvoorbeeld is sprekend, maar ook klimaatschade, schade door 

falend bankentoezicht en andere voorbeelden zijn illustratief. De meest aangewezen manier om 

dit soort consequenties te vermijden is historisch onrecht te beoordelen naar de toen geldende 

maatstaven, aldus Spier, en niet naar de huidige inzichten. “Als we aanvaarden dat de huidige 

inzichten over het verleden de norm worden voor het verleden, liggen lawines van procedures 

en schadevergoedingsclaims in het verschiet.”7 

Het betoog van Spier snijdt cruciale vragen aan. De definitie van ´historisch onrecht´ berust 

natuurlijk al op de vraag naar welke maatstaven dat moet worden beoordeeld. Het behoort tot 

de uitgangspunten van het aansprakelijkheidsrecht dat de ten tijde van de beweerde 

onrechtmatige gedragingen geldende maatstaven beslissend zijn. Het is moeilijk voorstelbaar 

dat slavernij ooit een aanvaardbaar instituut is gevonden, aldus Spier, en hetzelfde geldt voor 

kinderarbeid, heksenverbranding, en godsdienstoorlogen. Het blijkt evenwel nog niet zo 

gemakkelijk om over de waarden en grondrechten heen te stappen die sedertdien zo 

fundamenteel voor ons normatieve denken zijn geworden. Toch wordt deze denkoefening 

regelmatig van ons gevraagd. De rechtspraak over de reikwijdte van zorgplichten voor onzekere 

risico´s biedt een illustratie. In zijn recente proefschrift over de aansprakelijkheidsrechtelijke 

normstelling voor onzekere risico´s als de omgang met asbest en nanotechnologie laat De Jong 

                                                      
5 Niettemin heb ik in mijn tijd als rechter op Curaçao een oude dame als getuige gehoord, die mij kon vertellen 

dat zij de dochter was van een vrijgelaten slavin. Dan is de geschiedenis ineens heel dichtbij. 
6 Jaap Spier, ´De lange schaduw van het verleden? Omgaan met historisch onrecht´, Den Haag: Boom Juridisch 

2016, p. 28.  
7 Spier, p. 19. 



zien dat de kennis van de dader relevant is.8 Niemand kan aansprakelijk worden gehouden voor 

wat ten tijde van het handelen onbekend was. Het moet voor de dader mogelijk zijn geweest te 

bepalen dat aan zijn handelen risico´s verbonden waren, en welke voorzorgsmaatregelen 

daarom vereist waren.9 Maar daarover hoeft geen zekerheid te bestaan, een begin van bewijs is 

genoeg. Evenmin hoeft de dader van dit specifieke risico op de hoogte te zijn geweest. Als zich 

een risico verwerkelijkt op een manier die de dader niet kende, of gevolgen heeft waarvan hij 

niet op de hoogte was, kan hij nog aansprakelijk zijn indien hij maatregelen had moeten treffen 

op basis van de risico´s waarvan hij wèl op de hoogte was of had moeten zijn.10  Deze 

jurisprudentie illustreert dat wij in het aansprakelijkheidsrecht gewend zijn om het handelen 

van de gedaagde te beoordelen naar destijds geldende maatstaven. 

Maar wordt dat niet anders wanneer het fundamentele maatstaven betreft, zoals grondrechten, 

deel uitmakend van het ´ius cogens´? Moeten wij bijvoorbeeld voor slavernij een uitzondering 

maken? Voor Spier hangt het antwoord af van de consequenties. “Zodra zij ertoe kan leiden dat 

er een prijskaartje aan dergelijk handelen hangt, is mijn antwoord onverkort: neen.”11 In zijn 

ogen is het “uitermate gevaarlijk om de geschiedenis te willen herschrijven”. Op dit punt in het 

betoog van Spier aangekomen, veroorloof ik mij enkele vragen. Wanneer wij met Spier de 

morele vragen die het herschrijven van de geschiedenis oproept even laten rusten, en ook de 

politieke wenselijkheid van vermogensverschuivingen laten voor wat zij is, moeten wij dan niet 

naar meer nuancering op zoek gaan? Is de enkele omstandigheid dat er een prijskaartje hangt 

aan de toewijzing van claims gericht op herstel van historisch onrecht, voldoende om er verder 

niet aan te willen? Of kan het zo zijn dat die prijs het betalen waard is, gelet op de winst die er 

op een ander front te boeken valt? Laat ik proberen mijn vragen te illustreren aan de hand van 

enkele andere voorbeelden van aansprakelijkheid voor historisch onrecht: de uitspraken van de 

Rechtbank Den Haag in de zaak Rawagedeh (en vergelijkbare zaken in voormalig Nederlands 

Oost-Indië).12 

Inzet van de zaak over Rawagedeh was (vooral) een verklaring voor recht dat de Staat 

onrechtmatig had gehandeld jegens de weduwen en de overige familieleden van de mannen die 

op 9 december 1947 door Nederlandse militairen zijn geëxecuteerd in Rawagedeh, en jegens 

de man die daarbij gewond is geraakt. Zoals bekend wees de rechtbank de vordering toe. In het 

kader van de beoordeling van het beroep door de Staat op verjaring overwoog de rechtbank dat 

hier een zeer uitzonderlijke situatie aan de orde is, waarvan de Staat ook naar de toen geldende 

maatstaven een zeer ernstig verwijt kan worden gemaakt.13 De rechtbank neemt voorts in 

                                                      
8 Elbert de Jong, ´Voorzorgverplichtingen, over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere 

risico´s´, Den Haag: Boom Juridisch 2016. 
9 HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721:, NJ 2014/99 (Lansink/Ritsma). 
10 HR 25 june 1993, ECLI:NL:HR:1993:AD1907, NJ 1993/686 (Cijsouw I), HR 29 november 2002, 

ECLI:NL:HR:2002:AE5162, NJ 2003/549 (Legionellabesmetting), HR 17 december 2004, 

ECLI:NL:HR:2004:AR3290, NJ 2006/147 (Hertel/Van der Lugt), HR 17 december 2004, 

ECLI:NL:HR:2006:AU6927, NJ 2007/285 (Heesbeen/Van Buuren), HR 31 march 2006, 

ECLI:NL:HR:PHR:2006:AU6092 (Nefalit/Karamus), HR 9 july 2010, ECLI:NL:HR:BL3262 (Vuurwerkramp 

Enschede), HR 7 june 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721, NJ 2014/99 (Lansink/Ritsma).  
11 Spier, p. 19. 
12 Zie Rechtbank ’s-Gravenhage 14 december 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BS8793. Deze dagen haalt een 

“vergeten vonnis” van dezelfde rechtbank uit de jaren 50 van de vorige eeuw het nieuws, waarin 

aansprakelijkheid van de Staat is aangenomen jegens de weduwe Nasoetion voor de standrechtelijke executie 

van haar echtgenoot tijdens de tweede politionele actie (NRC-Handelsblad 28 januari 2017, ‘Hoe een weduwe de 

Nederlandse Staat deed buigen’).  
13 Reeds in 1948 werden de executies in een VN-rapport “deliberate and ruthless” genoemd.  



aanmerking dat het weliswaar om oude feiten gaat, maar wel om feiten uit een periode in de 

Nederlandse geschiedenis die nog niet is afgewikkeld.14 Ten slotte beperkt de rechtbank het 

bereik van haar oordeel tot de weduwen van de geëxecuteerde mannen en de mannen die bij de 

executies gewond zijn geraakt (dus niet andere nabestaanden van een volgende generatie). 

Onder deze omstandigheden wordt het beroep van de Staat op verjaring van de vorderingen 

jegens genoemde personen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 

geacht. In een latere vergelijkbare zaak is alleen de aanspraak op gederfd levensonderhoud 

toegewezen en zijn de vorderingen tot immateriële schadevergoeding of een forfaitaire 

vergoeding afgewezen.15 In een derde uitspraak in een vergelijkbare zaak is – anders dan in de 

zaak Rawagedeh – het beroep op verjaring ook jegens de kinderen van de directe slachtoffers 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en billijkheid onaanvaardbaar geoordeeld.16 

Hoewel in deze zaken de gevorderde verklaring voor recht voorop staat, kan niet worden gezegd 

dat aan toewijzing van de vorderingen geen prijskaartje hangt. Is dat voldoende om deze 

uitspraken te verwerpen? Mijns inziens niet. In deze zaken is de aansprakelijkheid van de Staat 

voor historisch onrecht principieel erkend, welke erkenning materiële en immateriële gevolgen 

heeft (gehad). Daarvan zijn de immateriële gevolgen veruit het belangrijkst. Deze uitspraken 

hebben niet alleen genoegdoening geboden aan de (nabestaanden van) de slachtoffers, zij 

hebben bovendien bijgedragen tot collectieve verwerking van deze zwarte bladzijde in onze 

geschiedenis. Na tientallen jaren van ontkenning en wegkijken zijn deze uitspraken gedaan op 

een moment dat de Nederlandse samenleving er aan toe is om onder ogen te zien wat er tijdens 

die zogenoemde politionele acties is aangericht. Het gebruikte geweld lijkt allerminst beperkt 

te zijn geweest tot excessen, maar was structureel.17 Die erkenning komt rijkelijk laat, maar 

beter laat dan nooit.18  

Nu ook de politiek stappen zet door (nieuw) historisch onderzoek naar de gepleegde vergrijpen 

te entameren19, kan de Nederlandse samenleving beginnen met de erkenning, en daarmee de 

verwerking van de vergrijpen in voormalig Nederlands Oost-Indië gepleegd. De aangehaalde 

uitspraken hebben de onmiskenbare verdienste dat zij hiertoe hebben bijgedragen, zo niet een 

beslissende aanzet hebben gegeven. Die maatschappelijke betekenis is van onschatbare waarde. 

Hoewel de materiële kosten nog niet zijn te overzien – die bestaan niet alleen uit de uitgekeerde 

bedragen aan de betrokken weduwen en hun kinderen, maar wellicht ook aan anderen in de 

toekomst – is het niet gewaagd te veronderstellen dat die relatief laag zijn, en in het niet lijken 

te vallen bij de immateriële opbrengst van de aangehaalde rechterlijke uitspraken. Aan deze 

uitspraken hangt dus wel degelijk een prijskaartje, maar de daarop aangegeven prijs weegt niet 

op tegen de maatschappelijke voordelen. Dat zal Spier niet met mij oneens zijn. Overigens is 

het maar de vraag of in deze uitspraken “de geschiedenis is herschreven”. Het is niet te 

ontkennen dat wij anders naar de politionele acties kijken dan destijds, maar dat neemt niet weg 

dat die acties ook naar de toen geldende maatstaven al niet door de beugel konden. 

                                                      
14 Zoals ook door de Staat wordt erkend in het verband van het door de Staat gehanteerde verruimde 

restitutiebeleid ten aanzien van claims van (nabestaanden van) overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. 
15 Rechtbank Den Haag 11 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2449. 
16 Rechtbank Den Haag 11 maart 2015, ECLI:NL:RBDH:2015:2442. 
17 Vgl. Rémy Limpach, ´De brandende kampongs van generaal Spoor´, Boom Uitgevers Amsterdam 2016. 
18 In dit opzicht hebben onze Oosterburen zich, onder leiding van President Von Weiszäcker en anderen, veel 

eerder en explicieter rekenschap gegeven van de zwarte bladzijden in hun geschiedenis. 
19 Kamerstukken II 2016/17, 34 550 VII, nr. 41. 



Deze uitspraken illustreren dat de aansprakelijkheid voor historisch onrecht – ook als wij alleen 

letten op de gevolgen van de uitspraak – zeer wel aanvaardbaar en gelegitimeerd kan zijn. Dat 

roept de vraag op welke omstandigheden daarvoor beslissend zijn. Waarom zouden we de 

toewijzing van een claim als die in de aangehaalde zaken voor de gevolgen van slavernij niet 

aanvaardbaar vinden, en die in de Rawagedeh-zaak wèl? Wat is het (beslissende) verschil? Het 

valt te betwijfelen of er één doorslaggevend verschil is aan te wijzen. De vraag of er een 

prijskaartje aan hangt is wel medebepalend – een claim van 1,4 triljoen euro is “over the top” – 

maar niet allesbepalend. Daarnaast spelen veel zachtere maatstaven een rol, zoals de actuele 

maatschappelijke betekenis van (de erkenning van) het specifieke historisch onrecht in kwestie. 

Slavernij lijkt eenvoudigweg een te groot historisch onrecht om door middel van één of meer 

rechtszaken te herstellen, mede gelet op de grote gevolgen die thans nog merkbaar zijn in de 

Amerikaanse samenleving in de vorm van de sociale achterstand van de Afro-Amerikaanse 

gemeenschap (too big to restore). Anderzijds is de collectieve verwerking van militaire acties 

in het min of meer recente verleden ook geen klein bier.20 De Rawagedeh-zaak leert dat het er 

ook om gaat of een geschikte ingang kan worden gevonden om het onderkende historische 

onrecht te vertalen in een claim van een afgebakende of af te bakenen groep slachtoffers tegen 

een identificeerbare dader of verantwoordelijke overheid. “Public interest litigation” is een 

belangrijk instrument om de verantwoordelijkheid voor historisch onrecht in rechte aan de orde 

te stellen. 

De uitspraak van de rechtbank Den Haag in de Urgenda-zaak biedt een ander goed voorbeeld.21 

Klimaatschade is een vorm van historisch onrecht, al was het maar omdat die schade ongelijk 

verdeeld is over verschillende landen en delen van de wereld. In de Amerikaanse rechtspraak 

is het tot dusver niet gelukt om een geschikte ingang te vinden om een vorm van herstel van dat 

onrecht in rechte af te dwingen.22 Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De eerste 

is dat klimaatschadeclaims in de VS voornamelijk tegen (vervuilende) bedrijven zijn ingesteld. 

Als overheden al in rechte betrokken waren, dan was dat voornamelijk als eisende partij. Een 

van de verklaringen voor het succes van de Urgenda-claim is dat zij is ingesteld tegen de 

overheid, op de grond dat deze een zorgplicht heeft jegens haar burgers. Bovendien behelsde 

de eis geen vordering tot schadevergoeding, maar een rechterlijk bevel. Daarmee verdwenen 

een aantal obstakels voor toewijzing van de claim achter de horizon. Een andere verklaring is 

natuurlijk ook dat de Amerikaanse rechter zich nogal eens heeft verscholen achter de “political 

question doctrine”23, terwijl de Haagse rechtbank in de trias politica geen obstakel zag voor 

toewijzing van de claim van Urgenda. Hier ligt een andere inschatting van de omvang van het 

historische onrecht aan ten grondslag, in combinatie met een andere beoordeling van de 

rechterlijke verantwoordelijkheid. Ook de Amerikaanse rechter erkende het probleem van 

klimaatschade. Het US Supreme Court overwoog te dien aanzien al in 2007: “The risk of 

catastrophic harm, though remote, is nevertheless real”.24 Het lijkt er evenwel op dat de 

                                                      
20 Aansprakelijkheid voor historisch onrecht was ook aan de orde in de “Srebreniça-zaken” Van Mustafic (HR 6 

september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9225) en Nuhanovic (HR 6 september 2013, 

ECLI:NL:HR:2013:BZ9228). Ik onthoud mij hier van commentaar, aangezien ik in die zaken deel uitmaakte van 

de zetel. 
21 Rechtbank Den Haag 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145. 
22 Elena Kosolapova, ´Liability for climate change-related damage in domestic courts: claims for compensation 

in the USA´, in: Climate change liability, Michael Faure en Marjan Peeters (eds.), Cheltenham/Northampton: 

Edward Elgar Publishing 2011, p. 189 – 205. 
23 Zie bijvoorbeeld California v. General Motors Corporation et alia, Case No. C06-05755 MJJ, N. D. Cal. 2007. 
24 Massachusetts et alia v. EPA et alia 549 U.S. 497 (2007). 



Amerikaanse rechter het probleem “too big to restore” oordeelde, en het daarom doorschoof 

naar de wetgever. In de Urgenda-uitspraak durfde de Haagse rechtbank het wèl aan om een 

vorm van herstel te bieden. Anders dan veelal wordt betoogd stelt de rechter zich hier niet 

tegenover het bestuur op, maar ziet hij zichzelf veeleer als een onderdeel van dat bestuur. In 

een systeem van “checks and balances” stuurt de ene staatsmacht de andere bij, en komen zij 

in wisselwerking tot een passend beleid.25  

De aansprakelijkheid voor historisch onrecht blijft een ingewikkelde kwestie. Zowel de morele 

rechtvaardiging, de juridische haalbaarheid, als de maatschappelijke gevolgen blijven in 

wisselende combinaties voor complexe afwegingen zorgen. Soms kan de burgerlijke rechter 

hier wel degelijk een rol spelen, zoals de aangehaalde voorbeelden illustreren. In die gevallen 

draagt hij bij aan een vorm van herstel voor sociaal onrecht, in de vorm van een collectieve 

verwerking (Rawagedeh), of in de vorm van een correctie op de politieke besluitvorming 

(Urgenda). In deze gevallen is een geschikte ingang gevonden om een groot maatschappelijk 

probleem in een individuele rechtszaak tot een juridische afweging te herleiden. Voor zover het 

prijskaartje daarbij leidend is, dient dat in ruime zin te worden verstaan. Ook de immateriële 

maatschappelijke effecten dienen in de afweging te worden betrokken. Maar dat neemt niet weg 

dat historisch onrecht soms “too big to restore” is, met name wanneer de effecten van dat 

onrecht zodanig doorwerken in de actuele maatschappelijke verhoudingen dat herstel de 

mogelijkheden van de rechter overstijgt. De gevolgen van slavernij lijken te groot om te 

herstellen, niet alleen vanwege het prijskaartje dat daaraan hangt, maar vooral vanwege de aard 

en omvang van het probleem van de sociale achterstand van Afro-Amerikanen. De rechter kan 

bijdragen aan het herstel van historisch onrecht, maar niet ieder historisch onrecht kan door de 

rechter worden hersteld. 

                                                      
25 Deze opvatting is als de “public life conception” uitgewerkt door David Luban in ´Settlements and the erosion 

of the public realm´, in: The Georgetown Law Journal 1995, p. 2619 – 2662. 


