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Meneer de rector magnificus,  

excellentie,  

zeer gewaardeerde toehoorders, 

 

Kerst in Engeland is niet meer wat het geweest is, aldus De Groene 

Amsterdammer onlangs. De traditionele arrenslee is in Halesowen 

tegenwoordig uitgerust met veiligheidsgordel en mag niet harder 

rijden dan zeven kilometer per uur. In Derby werd een marktkoopman 

vermaand omdat hij kerstkaarsen verkocht zonder de waarschuwing 

dat deze brandbaar zijn. En het Ministerie van Defensie heeft de 

Christmas cracker verboden. Let wel, dat is een buisje dat door twee 

mensen uit elkaar wordt getrokken waarna er een knalletje volgt en 

een papiertje met een grap erop te voorschijn komt. Te gevaarlijk voor 

militairen op de bases in Afghanistan en Irak, aldus het Britse 

ministerie. 

 

Oorzaak hiervoor is volgens De Groene de no win-no fee procedure. 

Burgers betalen proces- en advocatenkosten alleen nog als ze een 

proces winnen. In deze ‘staatsloterij voor pechvogels’ waagt iedereen 

een gokje en brengt z’n zaak voor de rechter. Vanuit het recht bekeken 

is dit winst: meer dan ooit worden schades namelijk conform het recht 

afgehandeld. Toch wringt het ergens. Als al het maatschappelijke 

verkeer langs juridische kanalen verloopt, stellen we al snel de vraag 

of dit de samenleving is die we willen. 

 

Net als de rol van het recht in de samenleving verdient ook de rol van 

het recht in het staatsbestuur wetenschappelijke reflectie. Mijn 

vakgebied, de bestuurswetenschap, is daarin nogal dubbel. Enerzijds 

leren we studenten dat Nederland eerst en vooral een rechtsstaat is. 

Anderzijds leidt dat niet tot veel aandacht voor het recht. Slechts 9,7% 

van de artikelen die tussen 2002 en 2006 in drie 

bestuurswetenschappelijke tijdschriften verschenen, verwijst in de titel 

expliciet naar recht. Voor drie internationale tijdschriften leverde deze 

telling 6,3 procent op, dus bijna 3,5 procent minder dan de bescheiden 

aandacht in Nederland. Openbaar bestuur, een voor onderwijs 

veelgebruikte inleiding in de bestuurswetenschap, besteedt van de 327 

pagina’s expliciet drieënhalve pagina aan het recht.  

 



Vroeger was het ook op dit punt beter. Bestuurswetenschappers als 

Plato, Confucius, Machiavelli en Montesquieu hielden zich bezig met 

de wetten en verordeningen van de staat. Vanaf de eerste moderne 

bestuurswetenschappers in de achttiende eeuw is onze discipline in 

Frankrijk en Duitsland vooral juridisch gebleven. Ook de 

Amerikaanse bestuurswetenschap was aanvankelijk juridisch 

georiënteerd. Woodrow Wilson trekt meer dan een eeuw terug bestuur 

en recht los. Bestuur gaat volgens hem niet om het creëren van een 

constitutie, maar ‘to run a constitution’. Na Wilson’s werk krijgt in de 

Verenigde Staten de bedrijfskundige benadering de overhand en dat is 

voor de hoofdstroom van de bestuurswetenschap zo gebleven. 

 

Hoewel de Nederlandse bestuurswetenschap zich van het recht lijkt af 

te wenden, hoop ik u vanmiddag ervan te overtuigen dat dit onterecht 

is. De rol van het recht in het staatsbestuur verdient meer 

bestuurswetenschappelijke aandacht. Eerst wat helderheid over de 

begrippen die ik gebruik. Recht verwijst naar het geldend recht in 

wetten, jurisprudentie, verdragen en gewoonten, of het nu staatsrecht, 

bestuursrecht, privaatrecht of strafrecht is. Staatsbestuur verwijst 

naar de activiteiten van de staat, zoals het leveren van collectieve 

goederen, de inrichting van de samenleving en het aanpakken van 

maatschappelijke problemen. Dus alles wat de staat doet. Het gaat om 

het bestuur door de staat en niet het bestuur van de staatsorganisatie. 

Al het handelen van de staat is voor mij staatsbestuur in ruime zin. 

Daarbinnen onderscheid ik staatsbestuur in enge zin, namelijk de 

uitvoerende of executieve macht van de staat.  

 

Ik val u vanmiddag lastig met de rol van het recht omdat we zonder 

recht volgens mij het staatsbestuur niet kunnen begrijpen. Recht is 

zowel uiterlijk als wezenlijk met staatsbestuur verbonden. Uiterlijk, 

omdat recht tegenwoordig de belangrijkste vorm is waarin staatsmacht 

gegoten wordt. Wezenlijk, omdat het recht de staat tot staat maakt. 

Ruim vijftienhonderd jaar geleden vroeg kerkvader Augustinus zich al 

af waarin de staat verschilt van een roversbende. Hij zag vooral 

overeenkomsten. Het enige verschil dat hij kon vinden is dat het 

bendegedrag van de staat onbestraft blijft. Juist daarom is het 

belangrijk dat een staat gerechtigheid nastreeft, aldus Augustinus. Een 

staat zonder recht wordt immers een roversbende. 



 

Voor bestuurswetenschappers staat echter niet deze normatieve vraag 

voorop, maar de empirische vraag. Met andere woorden, het gaat er 

vanmiddag om wat de rol van het recht in het staatsbestuur is en niet 

wat deze zou moeten zijn. De conclusie kan ik al verklappen: dé rol 

van hét recht in hét staatsbestuur bestaat niet. De rol van het recht 

verschilt bijvoorbeeld in de tijd, naar staatsfunctie en naar 

beleidsterrein. Laat mij dit voor u toelichten. 

 

Zetten we een historische bril op, dan zien we als dominant patroon 

gestage juridisering en juridificering van het staatsbestuur. 

Juridisering in de zin dat staatsbestuur in toenemende mate een zaak 

van recht is geworden. En juridificering in de zin dat staatsbestuur in 

toenemende mate een juridische vorm of gedaante heeft aangenomen. 

Vergelijk bijvoorbeeld Nederland met de oudste ons bekende staten, 

zoals de Sumerische staat. Ook deze staten kennen wetten. Een 

voorbeeld daarvan is de Sumerische wet van Ur-Nammu uit circa 

2050 voor Christus. Deze wet bevat enkele strafbaarstellingen en 

bepalingen van familierecht. In de Sumerische staat hebben echter wet 

noch recht ten opzichte van het staatsbestuur een zelfstandige rol. In 

het oude Egypte heet dit dat het recht gevonden kan worden ‘in de 

mond van de koning’.  

Daar tegenover staat het hedendaagse staatsbestuur in Nederland, dat 

compleet geregeerd wordt door het recht. Het recht schrijft 

nauwkeurig voor hoe de staat de samenleving dient te besturen. Niet 

de vorst is de hoogste macht in de staat, maar het recht.  

 

Belangrijk moment voor de verzelfstandiging van het recht ten 

opzichte van staatsbestuur doet zich voor in 1215 met de 

totstandkoming van de Magna Carta. Als leenovereenkomst beoogt 

deze de leenmannen te beschermen tegen vorstelijke willekeur. De 

Magna Carta beperkt daartoe de macht van de vorst en zijn 

speelruimte door deze te binden aan regels en beperkingen, maar ook 

aan procedurele waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan instemming van 

de adel of de geestelijkheid. 

 

Met een historische bril zien we dus gestage juridisering en 

juridificering van het staatsbestuur in ruime zin. Voor het 



staatsbestuur in enge zin, de uitvoerende macht in de staat, is dit 

proces de afgelopen twee eeuwen in Nederland sterk versneld. Ik heb 

daarvoor vijf indicaties. In de eerste plaats is de hoeveelheid 

bestuurswetgeving exponentieel toegenomen. Ten tweede hebben 

steeds meer vormen van staatsbestuur een juridische gedaante 

gekregen. Na de algemene regels en de beschikking, zijn 

tegenwoordig bijvoorbeeld ook het plan, de subsidie en de beleidsnota 

juridische vormen van bestuur. Ten derde is na de tweede 

wereldoorlog een aantal mensenrechten vastgelegd als juridische 

aanspraken. Vooral het Europees verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden uit 1950 heeft 

verreikende consequenties voor het bestuur. Ten vierde is de 

rechtsbescherming tegen de besturende overheid versterkt. Burgers 

kunnen tegenwoordig bestuurlijk handelen voorleggen aan 

onafhankelijke rechters. Tenslotte is het staatsbestuur in enge zin 

inhoudelijk en procedureel genormeerd. Het ontbreken van normen 

leidde er een kleine eeuw geleden toe dat de eerste wetsontwerpen 

voor administratieve rechtsbescherming sneuvelden. Die normen zijn 

tegenwoordig wel vastgelegd, onder meer in de Algemene wet 

bestuursrecht. Het fair play beginsel verplicht bijvoorbeeld 

bestuursorganen hun taken te vervullen zonder vooringenomenheid. 

Het beginsel van materiële zorgvuldigheid of proportionaliteit bepaalt 

dat nadelige gevolgen van een besluit evenredig moeten zijn met het 

doel van het besluit.  

 

We moeten de rol van het recht niet alleen historisch nuanceren, maar 

ook onderscheiden naar staatsfunctie en staatsorgaan. Omdat 

systematisch wetenschappelijk onderzoek in deze dimensie niet 

voorhanden is, volsta ik met enkele waarnemingen. De eerste is dat de 

praktijk zich niet aan de theorie houdt. Kijk bijvoorbeeld naar het 

parlement. In theorie mag hier een dominante politieke rationaliteit 

worden verwacht. De voorzitter van de Eerste Kamer beschouwt het 

toetsen van de kwaliteit van wetgeving op rechtmatigheid als een 

kerntaak voor deze kamer. De Grondwet laat toetsing van wetten over 

aan de wetgever, en de Eerste Kamer heeft zich op dit punt een 

bijzondere rol aangemeten. 

 



Ook bij de rechter zien we dat de praktijk zich niet aan de theorie 

houdt. Verwacht mag worden dat voor de rechter het recht alpha en 

omega is. Onderzoek laat echter zien dat van een exclusieve rol van 

het recht zeker geen sprake is. Rechterlijke besluiten worden 

beïnvloed door verwachtingen van burgers en politici, persoonlijke 

gevoelens en beschikbare informatie. Bovendien gehoorzamen 

rechters niet altijd aan de regels. Soms zet de rechter de regels zelfs 

opzij, zoals in het beroemde Landbouwvliegersarrest. Sinds 2004 

kunnen rechters volgens de Hoge Raad regelgeving onverbindend 

verklaren wegens strijd met ‘enig algemeen rechtsbeginsel’. Het 

rechtsbegrip moet dus behoorlijk worden opgerekt om de theorie te 

bevestigen dat rechters zich uitsluitend richten op het recht.  

 

Tussen het parlement en de rechterlijke macht staat de regering. Deze 

houdt zich bezig met beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Wat 

de rol van het recht in de beleidsontwikkeling is, is nog nauwelijks 

systematisch empirisch onderzocht. Snellen beschouwt het recht als 

een van de relevante rationaliteiten voor beleid, naast de economische, 

politieke en sociaal-wetenschappelijke rationaliteit.  

Naar de rol van het recht in de beleidsuitvoering is meer onderzoek 

verricht. Dat laat vooral zien dat de rol van het recht in de uitvoering 

beperkt is, zelfs als er geen sprake is van officieel gedoogbeleid. In de 

eerste plaats omdat het recht niet altijd wordt toegepast. Een prachtige 

illustratie hiervan uit een Rotterdamse wijk geeft Joice Hes:  

 

(ik citeer) ‘(een Rotterdamse politieman) was een keer met een 

rechter op stap, kwam bij een snackbar waar(van) de eigenaar 

net een klap had gegeven aan een junk die een brommer wou 

jatten en daardoor vernielingen aan de brommer had aangericht. 

(de politieman) zei toen tegen de junk dat hij de schade moest 

betalen, ‘je straf heb je al’, had hij erbij gezegd (dat was de 

klap). Eerst wilde (de junk) dat niet, maar tenslotte gaf hij f 35,- 

af aan de houder van de snackbar en de eigenaar van de 

brommer en droop af. De rechter wist niet wat hij zag (…)’  

 

Soms wordt het recht wel toegepast, maar slechts ten dele. Op grond 

van artikel 126 ff Wetboek van strafvordering moet de politie 

bepaalde voorwerpen in beslag nemen als ze weet van het bestaan 



ervan. Meestal gaat het om drugs of wapens. Dat komt niet altijd even 

goed uit: criminelen kunnen in een afgetapt telefoongesprek een 

levering van drugs of wapens suggereren om te testen of er een 

opsporingsonderzoek loopt. De evaluatie van de Wet bijzondere 

opsporingsbevoegdheden laat zien dat de politie ‘trucs’ heeft 

ontwikkeld om de plicht tot inbeslagneming te omzeilen. Tapopnamen 

worden bijvoorbeeld later afgeluisterd, zodat het te laat is om in te 

grijpen. Of de tap wordt afgesloten als het vermoeden bestaat dat er 

ongewenste informatie bekend zal worden.  

 

Soms wordt het recht wel toegepast, maar niet waarvoor het was 

bedoeld. Recent voorbeeld is het ‘weekendarrangement’ in 

Amersfoort. In Amersfoort blijven geweldplegers die in het weekend 

worden opgepakt tot en met maandag in de politiecel. Vasthouden 

mag volgens artikel 57 Wetboek van strafvordering alleen als dat 

nodig is voor het politieonderzoek. Meestal worden verdachten van dit 

type delict losgelaten tijdens het onderzoek. Zo niet in Amersfoort, 

waar ze dus tot en met maandag blijven zitten. De gratis maandag 

moet geweldplegers afschrikken, bijvoorbeeld omdat ze op maandag 

niet op hun werk kunnen verschijnen. De Nationale Ombudsman heeft 

deze werkwijze bekritiseerd en ook de Utrechtse rechtbank heeft 

enkele weken terug ingegrepen.  

 

De rol van het recht in de uitvoering van beleid is dus beperkt. Een 

één-op-één relatie tussen recht en uitvoeringspraktijk is nog niet 

gedocumenteerd. Bijna dertig jaar geleden lieten Robert Kagan en 

Michael Lipsky al zien dat precieze en volledige toepassing van de 

regels op concrete situaties moeilijk zo niet onmogelijk is. Regels 

moeten worden geïnterpreteerd, situaties laten zich zelden geheel in 

regels passen, iedere situatie is anders en nogal eens zijn regels in 

concrete situaties tegenstrijdig. Er zijn wel patronen waargenomen. 

Om de uitvoering hanteerbaar te maken onderscheiden uitvoerders 

bijvoorbeeld gladde en niet-gladde gevallen. Of ze gebruiken 

stereotypes voor de situaties waarin ze besluiten moeten nemen. Knegt 

nam bijvoorbeeld waar dat uitvoerders bijstandsaanvragers 

systematisch onderverdeelden in zieligerds en linkerds. Systematisch 

vergelijkend onderzoek is echter nog te schaars om tot harde 

conclusies te komen over de rol van het recht in de uitvoering. 



 

Naast de historische bril en de functionele bril kunnen we een 

beleidsmatig-inhoudelijke bril opzetten. Dan zien we om te beginnen 

grote verschillen in de rol van het recht. Vergelijk bijvoorbeeld het 

opleggen van een straf met het voeren van welzijnsbeleid. Bij het 

opleggen van een straf speelt het recht een exclusieve rol. Artikel 89, 

tweede lid Grondwet bepaalt dat alleen krachtens de wet straffen 

mogen worden opgelegd. Artikel 1 van het Wetboek van strafrecht 

bepaalt dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan 

voorafgegane wettelijke strafbepaling. En artikel 1 van het Wetboek 

van strafvordering bepaalt dat strafvordering alleen plaats heeft op de 

wijze bij de wet voorzien. De enige ‘rechtsvrije’ ruimte is het 

zogenaamde opportuniteitsbeginsel dat het Openbaar Ministerie de 

vrijheid geeft om delicten voor de rechter te brengen. Tegenwoordig is 

de invulling van dit beginsel beperkt door richtlijnen van het College 

van Procureurs-Generaal, de beginselen van behoorlijk bestuur en de 

in artikel 12 Wetboek van strafvordering geregelde 

beklagmogelijkheid. 

Vergelijk dit eens met welzijnsbeleid. Voor zover dit beleidsterrein 

door het recht wordt geregeerd, stuurt het recht het staatsbestuur 

nauwelijks. Zo bepaalt de Wet maatschappelijke ondersteuning net als 

zijn voorganger dat het doel van het welzijnsbeleid is het bevorderen 

van sociale samenhang en leefbaarheid, waarvoor naast bevorderende 

maatregelen ook individuele voorzieningen kunnen worden getroffen. 

En daar blijft het voor wat betreft materiële regulering grotendeels bij. 

U zult begrijpen dat de ruimte voor staatsbestuur hierdoor aanzienlijk 

groter is dan bij het opleggen van een straf. 

 

Beleidsterreinen laten dus grote verschillen zien. Het lijkt mij 

interessant om nader onderzoek te doen naar patronen hierin. Ik kan 

me bijvoorbeeld voorstellen dat naarmate de inbreuk op burgerlijke 

vrijheden groter wordt, de rol van het recht ook toeneemt.  

Zeker is in ieder geval dat op alle terreinen de afgelopen eeuwen een 

enorme hoeveelheid wet- en regelgeving tot stand gekomen. De aard 

van dat recht verschilt weer, en wel op tenminste twee punten.  

 

Ten eerste verschilt de inzet van het recht. Soms is het recht vooral 

institutioneel. Het gaat bijvoorbeeld om het creëren van 



bevoegdheden: de wetgever of de minister kan ervoor kiezen om iets 

te regelen of op een bepaalde wijze te regelen. De speelruimte is vaak 

groot. Illustratief en extreem voorbeeld is artikel 1, eerste lid van de 

Coördinatiewet uitzonderingstoestanden. Dat bepaalt dat ingeval 

buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, ter 

handhaving van de uitwendige of inwendige veiligheid, bij koninklijk 

besluit op voordracht van de Minister-President, de beperkte 

noodtoestand of de algemene noodtoestand kan worden afgekondigd. 

Een dergelijk vergaand besluit wordt dus nauwelijks inhoudelijk 

genormeerd. Vergelijk dit eens met artikel 3.11 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. Dat bepaalt in het eerste lid over de 

plaats waar mensen werken: 

 

1. Vloeren van arbeidsplaatsen zijn zo veel mogelijk vrij van 

oneffenheden en gevaarlijke hellingen en zijn voorts zo veel 

mogelijk vast, stabiel en stroef. 

 

Ook verschilt het type recht dat op een beleidsterrein een rol speelt. 

Van oudsher worden strafrecht, bestuursrecht en privaatrecht 

onderscheiden, althans in de Nederlandse rechtstraditie. Het relatieve 

belang van het bestuursrecht voor het overheidsbeleid ten opzichte 

van de andere rechtsgebieden lijkt de laatste decennia toegenomen. In 

de nachtwakersstaat zien we dat het bestuursrecht het lijkt te winnen 

van het strafrecht, en in de sociale staat gaat nieuw bestuursrecht ten 

koste van privaatrecht.  

 

Tot nu toe heb ik vooral over Nederland gesproken. Ook met een 

internationaal-vergelijkende bril verschilt de rol van het recht. Zo zijn 

er grote verschillen tussen common law en continentale systemen. De 

mate van juridisering verschilt eveneens per land. Friedman haalt 

onderzoek aan waaruit blijkt dat de Verenigde Staten relatief tien keer 

zo veel juristen heeft als Japan. Waarom, zo vraagt hij zich af, heeft de 

Verenigde Staten zich tot het Saudi-Arabië van juristen heeft gemaakt, 

‘the leading world producer’? De verklaring hiervoor is cultuur.  

 

Vanmiddag ontbreekt mij de tijd om in te gaan op de grote verschillen 

die blijken bij internationale vergelijking. Ook los daarvan laat de 

analyse op het niveau van Nederland zien dat dé rol van hét recht in 



hét staatsbestuur niet bestaat. De komende jaren hoop ik meer inzicht 

te geven in de mechanismen en patronen die zich hierin voordoen. Een 

dominant patroon lijkt echter onmiskenbaar. Staatsbestuur en recht 

zijn met elkaar versmolten. Voor velen onder u is deze conclusie 

triviaal; zij zullen zich inmiddels afvragen waarom ik vanmiddag hun 

tijd verdoe.  

 

Toch is de convergentie of versmelting van staatsbestuur en recht 

vanuit mijn vakgebied interessant, en wel om drie redenen. Ten eerste 

is deze convergentie geen neutraal proces, maar heeft deze voor zowel 

recht als staatsbestuur ingrijpende consequenties. Convergentie is dus 

theoretisch interessant. 

Ten tweede levert convergentie in de praktijk problemen op voor 

zowel het recht als het staatsbestuur. Althans, als we sommige 

bestuurders en rechtsgeleerden mogen geloven. Ook praktisch is 

convergentie dus relevant. 

Tenslotte bevinden recht en staatsbestuur zich in niet in een 

maatschappelijk vacuüm. De vraag is in hoeverre deze convergentie 

past bij de samenleving anno 2008. Met deze strategische vraag eindig 

ik vanmiddag. 

 

Eerst de theorie: wat gebeurt er met staatsbestuur en recht als ze met 

elkaar versmelten? Dat zien we goed als we de logica’s achter beide 

reconstrueren. Hoewel deze benadering wellicht te essentialistisch is, 

verschillen recht en staatsbestuur volgens mij op vijf punten 

fundamenteel van elkaar. 

Kenmerkend voor staatsbestuur is ten eerste doelgerichtheid. 

Staatsbestuur is gericht op het verwezenlijken van doelen, of het nu 

gaat om economische voorspoed, gelukkige burgers of zoals 

Machiavelli stelt simpelweg het voortbestaan van de staat.  

Het recht is niet doel-, maar regelgericht. Het volgen van regels is in 

zichzelf van belang. Of daarmee een doel wordt gerealiseerd, laat het 

recht als zodanig onverschillig.  

Een tweede kenmerk van staatsbestuur is het politieke karakter ervan. 

Macht, belangen en conflict zijn bepalend voor besluiten en 

uitkomsten. De politieke rationaliteit heb ik eerder samen met Tops 

ontrafeld. 



Tegenover het politieke karakter van staatsbestuur staat het judiciële 

karakter van recht. Recht beoogt onpartijdigheid, gelijkheid van 

positie en zorgvuldige, objectieve en neutrale uitkomsten.  

Ten derde is staatsbestuur naar zijn aard grillig en veranderlijk. Het 

recht is daarentegen bestendig en duurzaam van aard.  

Staatsbestuur is in de vierde plaats open en responsief. Het richt zich 

ten principale naar de omgeving. Het recht is relatief gesloten. Het 

biedt immers een logisch samenhangend kader, dat intern sluitend 

moet zijn. 

Tenslotte is de logica van staatsbestuur situationeel. Het gaat om 

concrete oplossingen voor concrete problemen. Die oplossingen zijn 

bovendien reëel van aard, in de zin dat ze een sociale of fysieke 

werkelijkheid veranderen. Het gaat om het aanleggen van een weg, het 

innen of uitdelen van geld of het gevangen zetten van mensen. 

Recht is, althans in de Nederlandse traditie, algemeen van aard. Het 

geeft een concept of een regel voor alle gevallen. Bovendien heeft 

recht een imaginair karakter. Volgens Foqué en ’t Hart is recht naar 

zijn aard fundamenteel contrafactisch, in de zin dat het niet een reële 

werkelijkheid probeert te omvatten, maar een imaginaire 

werkelijkheid creëert waarmee over de reële werkelijkheid gesproken 

kan worden.  

 

Deze hypostasering van recht en staatsbestuur is omstreden. Zo 

betwist collega Frissen de doelgerichtheid van staatsbestuur en zouden 

veel beleidswetenschappers het grillige, politieke karakter van 

staatsbestuur liever anders zien. Ook de beschreven rechtsopvatting is 

omstreden. Rudolph von Jhering beschouwt het recht bijvoorbeeld bij 

uitstek als doelgericht. Marxistische rechtsgeleerden betwisten de 

neutraliteit en onpartijdigheid van recht. En ook Justice Oliver Wendel 

Holmes zou het met deze rechtsopvatting niet eens zijn. Volgens hem 

gaat het recht niet om regels maar om feitelijke besluiten van rechters.  

 

Vooralsnog houd ik echter vast aan de beschreven reconstructies. Als 

analytische coördinaten laten ze goed zien wat er gebeurt als recht en 

staatsbestuur convergeren. Staatsbestuur wordt dan juridisch 

staatsbestuur. Dat betekent bijvoorbeeld dat het een meer duurzaam 

karakter krijgt. Verandering is een kwestie van lange adem en 

vernieuwing moet worden ingepast in bestaande systemen. Juridisch 



staatsbestuur is ook objectief staatsbestuur. Objectiviteit is daarin een 

belangrijke morele waarde. Tijd-, plaats-, persoons- en 

situatiegebonden staatsbestuur worden vervangen door algemene 

maatstaven. Juridisch staatsbestuur is formeel staatsbestuur. 

Bijvoorbeeld in de zin dat het een schriftelijke kwestie wordt, omdat 

het staatshandelen wordt vastgelegd in wetten, vonnissen of besluiten. 

Bovendien krijgt de vorm zelfstandige betekenis. Soms moet er 

bijvoorbeeld een schriftelijk besluit liggen of moet iets in een wet in 

formele zin worden bepaald. En de procedure wordt belangrijker. 

Juridisch staatsbestuur is ook regelgeleid. Of het doel wordt 

gerealiseerd of het probleem wordt opgelost is minder van belang dan 

de vraag of de regels worden gevolgd. Juridisch staatsbestuur is 

tenslotte hard staatsbestuur. Met het recht komt immers ook meer 

vanzelfsprekend het dwangapparaat van de staat in beeld. En er is 

minder speelruimte voor onderhandeling.  

 

Convergentie raakt ook het recht. Bestuurlijk recht is het resultaat. Dat 

betekent om te beginnen dat statelijk recht het gewoonterecht 

verdringt. Daarnaast wordt de intrinsieke waarde van de regels wordt 

ondergeschikt gemaakt aan het achterliggende doel. Ten derde is het 

geconvergeerde recht modificerend van aard. In plaats van het 

vastleggen van regels die aan de gewoonte, de maatschappelijke zeden 

of algemeen aanvaarde ethische beginselen worden ontleend, beoogt 

het recht de zeden en gewoonten te veranderen. Bestuurlijk recht is 

geïnstrumentaliseerd recht. Recht wordt beschouwd als instrument 

voor staatsbestuur om specifieke doelen te realiseren. Tenslotte 

betekent bestuurlijk recht volgens Nonet en Selznick dat het recht als 

zodanig sterft. De innerlijke moraliteit van het recht verdwijnt of 

wordt in ieder geval bedreigd.  

 

Met de historische, functionele en beleidsmatige bril op zien we een 

dus een dialectiek van disciplinering. Staatsbestuur eigent zich het 

recht toe en gebruikt het als middel, maar valt daarmee onvermijdelijk 

ten prooi aan de disciplinerende werking van het recht. De staatsmacht 

moet in juridische termen gevat worden en dat levert tegelijkertijd 

begrenzing ervan op. Bestendigheid van het recht dwingt tot 

terughoudendheid met verandering en formalisering dwingt 

staatsbestuur in vormen en procedures. De algemeenheid van het recht 



leidt tot objectivering en beperkt de vrije ruimte en de flexibiliteit van 

staatsbestuur.  

Convergentie met staatsbestuur disciplineert ook recht. 

Maatschappelijke rechtsvorming wordt verdrongen door statelijk 

recht. Recht wordt als instrument ingezet voor politieke doelen. 

Bovendien wordt het contrafactische karakter van het recht aangetast. 

De vergroeiing van recht en staatsbestuur dwingt het recht zich aan te 

passen aan de reële werkelijkheid waarin staatsbestuur verkeert. Als 

we Foqué en ’t Hart mogen geloven, dreigt dan het gevaar dat het 

recht despotisch wordt.  

 

Deze dialectische disciplinering leidt tot tenminste twee problemen, 

althans als we sommige bestuurders en rechtsgeleerden mogen 

geloven.  

 

Het eerste probleem is juridisering van staatsbestuur. De werkgroep-

Van Kemenade zette dit probleem twaalf jaar geleden op de agenda. 

Volgens deze werkgroep maakt regeldichtheid de flexibiliteit van 

beleid onmogelijk. De overheid is een procedureproducent geworden 

en daardoor is het primaat van de democratische politiek uitgehold. 

Dat leidt tot vertraagde besluitvorming en hoge kosten. Het tweede 

paarse kabinet heeft deze probleemdefinitie destijds overgenomen. 

Ook de vice-president van de Raad van State waarschuwde onlangs 

voor het met regels dichttimmeren van de ruimte voor professionele 

uitvoerders van beleid.  

 

Op het tweede probleem, dat van rechtsvervreemding, is door Elzinga 

gewezen. Hij kritiseert vooral de verstatelijking van het recht. 

Rechtshandhaving vergt daardoor steeds meer inspanningen van de 

overheid. Als sociale normen worden vervangen door staatsnormen 

moet de staat zelf voor handhaving zorgen. Dat heeft geleid tot een 

‘uit de hand gelopen rechts- en beleidsproduktie’, aldus Elzinga, 

waardoor het maatschappelijk draagvlak voor het recht over de gehele 

linie is teruggelopen. Met als gevolg rechtsvervreemding, overigens 

niet alleen onder burgers. Een fraai staaltje rechtsvervreemding bij 

bestuurders zagen we vorige week toen de rechter het Utrechtse 

samenscholingsverbod afwees. De Utrechtse burgemeester reageerde 

per omgaande. In plaats van het recht en de rechter te respecteren, riep 



hij direct dat het recht dan maar moest worden aangepast. Als 

bestuurders openlijk zo weinig respect voor het recht en de rechter 

tonen, mag van burgers niet veel meer respect worden verwacht. 

 

Convergentie van recht en staatsbestuur is dus zowel theoretisch 

interessant als praktisch relevant. Bovendien is de convergentie 

strategisch van belang, omdat het de vraag is in hoeverre het 

versmolten recht en staatsbestuur passen bij de samenleving anno 

2008. Sinds Schnabel de samenleving beschreef met vijf i’s, is het 

goed gebruik met één letter grote maatschappelijke bewegingen te 

duiden. Ik zou aan de indrukwekkende verzameling i’s, r’s en v’s drie 

o’s willen toevoegen. In toenemende mate is de samenleving 

onbestendig, onoverzichtelijk en onvoorspelbaar. Dat heeft te maken 

met drie lange-termijnontwikkelingen die zich in samenhang 

voordoen. 

 

Ten eerste is het individu verzelfstandigd. Burgers van nu laten zich 

niet meer vanzelfsprekend leiden door voorgeschreven kaders en dus 

ook niet door staat of recht. Ze maken hun eigen keuzes, en dat is het 

grote verschil met de periode van verzuiling. Overigens zijn het wel 

opvallend vaak dezelfde keuzes; kuddevorming is dan ook aan de orde 

van de dag. 

 

Ten tweede leven we in een tijd waarin nieuws en informatie zich 

razendsnel verspreiden en van feedbacklussen worden voorzien. 

Bovendien kan iedereen nieuws en informatie maken en daarmee veel 

geld verdienen. Voeg daarbij de beeldcultuur en het zal duidelijk zijn 

dat de publieke ruimte fundamenteel is veranderd. We zien dan ook 

voortdurende bottom-up hypes, een nerveus publiek debat, 

onverzadigbare sensatiezucht en een eeuwig collectief geheugen. 

Staatsbestuur is deel geworden van een commerciële 

vermaakindustrie.  

 

Ten derde zijn de politiek en het publieke debat fundamenteel 

gedemocratiseerd. De opiniepeiling en het straatinterview hebben de 

geïnformeerde opinieleiders van weleer vervangen. Volgens Zakaria is 

het effect daarvan dat kwantiteit kwaliteit is geworden: niet de 

argumentatie of de onderbouwing telt, maar hoeveel mensen het 



zeggen. Volgens Van Gunsteren levert dit overigens onder 

omstandigheden verstandiger besluitvorming op. Een halve eeuw 

geleden waarschuwde Jacob Talmon echter ook voor de reële 

mogelijkheid van een totalitaire democratie.  

  

Deze ontwikkelingen leveren een onbestendige, onoverzichtelijke en 

onvoorspelbare samenleving op. De enige zekerheid die zich lijkt voor 

te doen is die van toenemende verwachtingen van de staat. Recent 

voorbeeld hiervan is opvoeding, waarvan tweederde van de burgers 

vindt dat de staat zich daarmee meer moet bemoeien. Als de 

verwachtingen van de staat toenemen en de samenleving onbestendig, 

onoverzichtelijk en onvoorspelbaar wordt, heeft dat ook gevolgen 

voor staatsbestuur en recht. Deze maatschappelijke constellatie oefent 

een eenzijdige druk uit op het geconvergeerde staatsbestuur en recht. 

De ontwikkelingsrichting is er een van vergaand bestuurlijk 

instrumentalisme. Als we de huidige ontwikkelingen doortrekken, ligt 

het voor de hand dat de logica van het staatsbestuur leidend wordt. Dit 

betekent dat het recht steeds veranderlijker en doelgerichter wordt. 

Het krijgt ook een politieker karakter. Bovendien wordt van recht 

meer verwacht dat het concrete, reële sociale en fysieke 

werkelijkheden tot stand brengt; kortom dat het in de praktijk concrete 

resultaten boekt. Het recht wordt een instrument dat kan worden 

ingezet, veranderd en uitgeschakeld naar gelang de opportuniteit op 

een bepaald moment. Het gevaar van wegwerprecht neemt hierdoor 

toe.  

 

Getracht zou kunnen worden als tegenwicht tegen deze ontwikkeling 

het staatsbestuur sterker met het recht te disciplineren. Meer dan nu 

zou het staatsbestuur kunnen juridiseren en de positie van de rechter 

kan nog aanmerkelijk worden versterkt. Het gevaar van deze strategie 

is dat staat en samenleving zich van elkaar kunnen gaan verwijderen. 

Elzinga wees al op rechtsvervreemding, maar ook de werkgroep-Van 

Kemenade signaleert legitimiteitserosie als gevolg van juridisering 

van het staatsbestuur. 

 

In theorie is er nog een derde weg tussen wegwerprecht en 

bestuurlijke rechtsvervreemding. Recht en staatsbestuur zijn naar 

elkaar toegegroeid, dus waarom zouden ze zich ook niet van elkaar 



kunnen verwijderen. Ik zou geen onrechtmatig staatsbestuur willen 

bepleiten of staatsbestuur dat het recht in de wind slaat. Recht en 

staatsbestuur kunnen zich echter ook als een contrapunt ontwikkelen. 

Muziekliefhebbers onder u weten dat in contrapuntische muziek 

verschillende stemmen een eigen melodie en ritme volgen. Deze 

komen niet noodzakelijkerwijs overeen en dat levert niet persé 

dissonantie op. Wat volgens mij voor recht en staatsbestuur van 

belang is, is dat gezocht wordt naar een harmonisch contrapunt. In 

muziektermen gesteld, gaat het wat mij betreft om het bewaken van de 

consonantie van het interval. Als staatsbestuur en recht voor langere 

tijd dissonant zijn of van elkaar loszingen, worden beide bedreigd. 

Staatsbestuur zonder recht wordt een roversbende, zoals Augustinus 

terecht constateerde. Andersom is recht zonder staatsbestuur een 

papieren theoretisch construct.  

Hoewel het contrapunt gezien de maatschappelijke ontwikkeling niet 

voor de hand ligt, levert het een interessant perspectief op voor de 

ervaren problemen. Hoe een harmonisch contrapunt tussen recht en 

staatsbestuur er uit kan zien, hoop ik de komende jaren nader te 

onderzoeken. Ik kan me voorstellen dat het recht minder concreet 

wordt en meer een beginselkarakter krijgt. Ook kan ik me voorstellen 

dat het meer ruimte creëert voor het staatsbestuur, gecombineerd met 

een sterkere rol voor de rechter. En ik kan me voorstellen dat in het 

staatsbestuur meer gestuurd wordt op rechtsbewustzijn dan op 

regeltjes. Omdat ik inmiddels al te lang aan het woord ben, moet ik u 

met de consequenties van dit contrapunt een andere keer lastig vallen. 



Dames en heren, 

Ik rond af. De bestuurswetenschap verwijdert zich van het recht, maar 

het is tijd om de trend te keren. Vanmiddag heb ik u ervan getracht te 

overtuigen dat empirisch onderzoek naar de rol van het recht een 

zinvolle, interessante benadering voor de bestuurswetenschap 

oplevert.  

 

De analyse laat zien dat staatsbestuur en recht zijn versmolten. Dat 

roept vooral nieuwe vragen op. Allereerst de vraag waardoor 

convergentie wordt veroorzaakt. Zien we slechts de manifestatie van 

een maatschappelijk proces van ‘verrechtelijking’ of vormt het 

staatsbestuur daarin een zelfstandige factor? Met andere woorden, zijn 

er specifiek in het staatsbestuur of het recht gelegen factoren, 

mechanismen of multipliers die convergentie bevorderen?  

 

Een volgende vraag betreft de implicaties van convergentie. Ik heb 

hiervoor een theoretische voorzet gegeven, maar die moet nader 

worden onderzocht. Vooralsnog wordt vooral recht gezien als 

slachtoffer; er wordt zelfs over de dood van het recht gesproken. Toch 

is niet uit te sluiten dat staatsbestuur zich meer dan ooit het recht 

aantrekt. Het is ook mogelijk dat het recht zo vanzelfsprekend is 

geworden dat we de dood van het staatsbestuur hebben gemist. 

 

Hieraan gekoppeld is een derde vraag. Bestuurswetenschappen richten 

zich op institutionele keuzevraagstukken. Hoe functioneel, effectief en 

efficiënt zijn verschillende verhoudingen van recht en staatsbestuur? 

En mutatis mutandis verhoudingen tussen wetgever, bestuur en 

rechter. Hoe zit het met legitimiteit? Is de verbinding met het recht 

voor het staatsbestuur anno 2008 een bron van legitimiteit of slechts 

van legaliteit?  

 

Ik begon deze rede met de mededeling dat kerst in Engeland nooit 

meer hetzelfde zal zijn. Staatsregels hebben tradities vervangen. De 

waardenvrijheid van de bestuurswetenschap verbiedt mij dit toe te 

juichen of te verafschuwen. Toch las ik het bericht in De Groene 

Amsterdammer met vreugde. Het roept namelijk nieuwe vragen op 

voor bestuurswetenschappelijk onderzoek. Dat ik dat onderzoek op 

deze leerstoel mag doen, is een voorrecht. 



 



Geacht college van bestuur en stichtingsbestuur, 

Ik dank u voor het instellen van de leerstoel en mijn benoeming. Ik 

ben aan deze universiteit opgeleid, en daar ben ik trots op. Het feit dat 

ik er nu vijftien jaar met plezier werk, toont aan dat ik mij zeer 

verbonden voel met uw instelling. 

 

Geacht faculteitsbestuur en collega’s van de rechtenfaculteit, 

Het zal u na vanmiddag niet verrassen dat ik uitzie naar 

samenwerking. Bestuur en recht kunnen niet zonder elkaar, en dat 

geldt ook voor bestuurswetenschappers en rechtsgeleerden. Ik dank 

het faculteitsbestuur voor de steun bij de totstandkoming van deze 

leerstoel en mijn benoeming. Ik ben in het bijzonder Philip Eijlander 

dankbaar, die ik heb leren kennen als een integer, zorgvuldig en 

betrouwbaar bestuurder. Als mens én als bestuurswetenschapper heb 

ik daar bewondering voor.  

 

Geachte sponsoren van deze leerstoel, 

Ik dank u dat u mij en twee jonge talenten in staat stelt onderzoek te 

verrichten. Het Ministerie van Justitie, de Nederlandse School voor 

Openbaar Bestuur en de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur 

zijn sponsoren, maar ook stimulerende werkomgevingen. Het 

dagelijks werk bij Algemene Justitiële Strategie is intellectueel 

uitdagend en aangenaam, niet in de laatste plaats door de bijzondere 

mensen die er werken. Werken voor Ernst Hirsch Ballin en Joris 

Demmink is een voorrecht. De eruditie, scherpzinnigheid en 

persoonlijke betrokkenheid die zij beiden combineren is uitermate 

zeldzaam.  

 

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur wil met een denktank 

het bestuurswetenschappelijk denken stimuleren. Deze bijzondere 

school biedt daarvoor een prima context, met mensen als Mark van 

Twist en Arthur Docters van Leeuwen, maar ook met uiterst 

nieuwsgierige en getalenteerde jonge onderzoekers.  

 

De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur heeft een respectabele 

traditie achter zich. Deze school heeft mij niet alleen intellectueel 

plezier gebracht maar ook bijzondere vrienden, zoals collega Marcel 

Thaens. Ik dank het vakgroepbestuur voor haar bijdrage aan de 



leerstoel en hoop deze leerstoel de komende jaren te verbinden met het 

nieuwe onderzoeksprogramma onder leiding van Frank Hendriks.  

 

Waarde Van de Donk, beste Wim, 

Jij leerde mij voor het eerst de bestuurswetenschap kennen. Jouw 

unieke talent om intellectuele breedte en diepgang te combineren is 

aanstekelijk en stimulerend. Vandaag heb ik consequent gesproken 

over bestuurswetenschap in plaats van bestuurskunde. Van jou heb ik 

geleerd dat ons vak primair academisch kan en moet worden 

benaderd. De wijze waarop jij dat doet, strekt mij tot voorbeeld. 

 

Waarde Frissen, beste Paul, 

Jij bent voor mij de bestuurswetenschap zoals die hoort te zijn: 

fundamentele vragen stellen, kritisch reflecteren en altijd gericht op de 

staat in relatie tot haar maatschappelijke context. Als een hedendaagse 

Socrates ben je nooit tevreden met antwoorden en heb je de 

eerstvolgende vraag altijd weer paraat. Hoewel dat voor sommigen 

tenminste zo vermoeiend is als Socrates voor de Grieken van toen 

moet zijn geweest, doe ik er al jaren mijn voordeel mee. Dat ik naast 

inspiratie ook nog eens mag rekenen op jouw vriendschap, is een eer.  

 

Lieve ouders, 

Het heeft helaas niet zo mogen zijn dat jullie vandaag allebei in 

levende lijve getuige zijn van dit bijzondere moment voor ons gezin. 

Dat jij, moeder, trots bent en tegelijkertijd nuchter reageert op mijn 

werk, is soms irritant maar vaak ook een nuttige relativering. Aan 

mijn vader ben ik eeuwige dank verschuldigd. Telkens als ik me 

probeer voor te stellen wat hij hiervoor heeft opgeofferd, realiseer ik 

me hoe bevoorrecht ik ben. Een betere aanmoediging is niet denkbaar. 

 

Lieve Anne,  

Vandaag is het een feest-je, maar over precies een half jaar gaan we er 

een warm, bijzonder en liefdevol feest van maken. Het enkele ja-

woord dan is voor mij veel belangrijker dan de 5.697 woorden die ik 

vandaag heb uitgesproken.  

 

Ik heb gezegd. 

 


