
Geert-Jan Knoops
Over Bin Laden, 
Khadaffi en Mladić
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Bij Ploum Lodder Princen spreken we duidelijke taal. Geen onnodige academische mijmeringen. Geen overbodig 
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informatie: www.plp.nl. 
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Wij leveren zakelijke, juridische dienstverlening voor be drijven, overheidsinstellingen en non-profit 
organisaties. Daarbij ligt onze focus op ondernemingsrecht, vastgoed en arbeidsrecht. 

Wij zijn gevestigd in Amsterdam en Londen.

“AMBITIE IS JOUW SLEUTEL,
WIJ ZIJN HET SLOT NAAR SUCCES.”  

Winnaar van een reis voor twee naar het Burning Man festival,
in de Amerikaanse Black Rock Desert.

Kees van Ekeren, rechtenstudent Leiden 

Tjerk Sigterman, rechtenstudent Utrecht

Diederik Wokke, rechtenstudent Utrecht

Julia Mascini, rechtenstudent Leiden

Joost van Sloten, rechtenstudent Groningen

“LIEVER PASSIE VOOR HET VAK, DAN IN HET VAK PASSEN.”  

“ELKE DAG EEN MEESTERWERK.”  

“MEER WETEN, BEL ONS!”  

“DURF EEN VERSCHIL TE MAKEN.”

“OPEN DEUREN BELEID? 
IK WIL GEWOON BIJ IEMAND AAN KUNNEN KLOPPEN!” 

Overige winnaars

WINNAAR

Jan van Hövell tot Westerflier, rechtenstudent Utrecht

     Alleen de beste derde- of 
vierdejaarsstudenten Nederlands 
recht komen in aanmerking voor 
onze Business Course in Parijs. 
Van 29 september t/m 2 oktober gaat 
een select gezelschap de confrontatie 
aan met alle juridische aspecten van 
een grote private equity transactie. 
Zin in een uitdaging? Meld je dan 
aan voor 19 augustus via 
www.loyensloeffacademy.com

Voor de crème de la crème 
de la crème.
De Loyens & Loeff 
Business Course Parijs.

ACADEMY
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van	het	49e	bestuur	der	

Juridische	Faculteitsvereniging	

rotterdam.

Solliciteren	kan	door	je	cv	en	motivatiebrief	te	sturen	

naar	hoofdredacteur@jfr.nl
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Waarde lezer,
We schrijven 29 mei 1954, ongetwijfeld lang voordat de gemiddelde lezer van Fiat 
Justitia het levenslicht zag. In Oosterbeek is hotel De Bilderberg dan het decor voor 
een geheime meeting tussen internationale leiders en topmannen uit het 
bedrijfsleven. Het doel van de meeting is om de verslechterde banden tussen de 
Verenigde Staten en Europa aan te halen. Eén van de initiatiefnemers van het 
driedaagse evenement is Paul Rijckens, telg uit een geslacht van margarinemakers 
en verantwoordelijk voor de fusie tussen de Margarine Unie en de Lever Brothers, 
het latere Unilever. Onder het voorzitterschap van prins Bernhard bespreken de 
genodigden – die enkel welkom zijn met een persoonlijke uitnodiging – onder 
meer het communisme in Europa en het verloop van de Korea-oorlog. De 
beroemde en beruchte Bilderbergconferentie was geboren. 

De rol van Nederland in de conferentie is aanzienlijk. Naast het feit dat enkele 
Nederlanders bij de initiatiefnemers behoorden en de eerste editie in Nederland 
plaatsvond, nam koningin Beatrix in 1976 het voorzitterschap over van haar vader 
Bernhard. Daarnaast staan bij iedere conferentie Nederlanders op de gastenlijst, 
recent bijvoorbeeld oud-premier Balkenende. Tijdens de recentste editie in juni 
2011 in Zwitserland was minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal van de 
partij.

Welke punten exact op de agenda staan en wat er inhoudelijk wordt besproken? 
Het is niet bekend, op een korte samenvatting achteraf op de officiële website na. 
De pers wordt angstvallig op afstand gehouden, de vergaderlocatie wordt bewaakt 
als een fort en de genodigden houden hun kaken stijf op elkaar wanneer ernaar 
wordt gevraagd. Zulke geheimzinnigheid leidt al snel tot kritiek, verontwaardiging 
en complottheorieën. Zo zouden er tijdens de Bilderbergconferentie belangrijke 
beslissingen worden genomen, buiten het zicht van de democratie om. Ligt daar de 
daadwerkelijke wereldmacht?

Sommige complotdenkers gaan nog een stap verder. Zij claimen dat er Illuminati 
bestaan: een geheim genootschap, bestaande uit enkele machtige families, die een 
zware stempel drukt op wereldgebeurtenissen doordat zij zijn geïnfiltreerd in 
allerlei bestuurlijke lagen wereldwijd. Het genootschap zou toewerken naar een 
nieuwe wereldorde. En zelfs koningin Beatrix zou op één of andere manier bij deze 
orde zijn betrokken.. Hoewel het zeer de vraag is in hoeverre bovenstaande 
theorieën overeenkomen met de werkelijkheid, levert het voldoende materiaal op 
voor een eindeloze lijst boeken en films.

Wie zich niet wil onderdompelen in de wereld van complottheorieën, maar toch 
antwoord wil op de vraag waar de wereldmacht ligt, komt wellicht uit bij de VN 
Veiligheidsraad. De raad besloot recent om de rebellen in Libië bij te staan in hun 
strijd tegen Khadaffi en in 2001 was het de Veiligheidsraad die van de Taliban in 
Afghanistan eiste dat Osama Bin Laden overgedragen zou worden aan de 
Amerikaanse autoriteiten. Aan de andere kant had de 
Veiligheidsraad als slap overlegorgaan niets in te 
brengen toen de Verenigde Staten besloten 
Irak binnen te vallen in 2003.

Zijn de Verenigde Staten dan degene 
die de touwtjes in handen hebben op 
het wereldtoneel? Ze komen een 
heel eind, maar hoe lang kunnen 
de Amerikanen die positie 
vasthouden?

Veel leesplezier toegewenst!

Leendert Kloot
Hoofdredacteur Fiat Justitia
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VOORWOORD

Met dank aan:

Menno de Bruyne, Brigitte van der Burg, Robert 

Crince le Roy, Jan Dijkgraaf, Nick Efthymiou, 

Marnix van Ginneken, Tom de Groot, Fred 

Hammerstein, Arnoud Houweling, Micha Kat, 

Wiebe Kiestra, Jaco Klamer, Geert-Jan Knoops, 

Jamaal Mohuddy, Jesse van Muylwijck, Evert 

Romeyn, Jan Roos, Maarten van Rossem, Petra 

Stienen

Met dank aan de partners:

Ploum Lodder Princen (hoofdpartner), AKD, 

Allen & Overy, Boekel De Nerée, Kennedy Van 

der Laan, Nauta Dutilh, Simmons & Simmons, 

Stibbe

Met dank aan de sponsoren:

Boekel De Nerée, Ploum Lodder Princen,

Loyens & Loeff  

Adverteren in De Fiat Justitia? 

Dan kunt u contact opnemen met Joost Kool

(comextern@jfr.nl / 010 – 408 17 94)

Marktbereik

Fiat Justitia wordt verspreid onder de leden van 

de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam 

(JFR), studenten van de Erasmus

Universiteit Rotterdam (EUR) en medewerkers 

van de Erasmus School of Law (ESL) van de EUR. 

Daarnaast vindt verspreiding plaats onder 

verscheidene advocatenkantoren.

Lidmaatschap of abonnement
Het lidmaatschap van de JFR bedraagt 18 euro 
per jaar en geldt tot schriftelijke 
wederopzegging (vóór de maand augustus van 
het daarop volgende collegejaar). 
Bij dit bedrag is voor studenten een 
lidmaatschap van een dispuut naar keuze 
inbegrepen. Leden ontvangen vijf maal per 
collegejaar Fiat Justitia thuis. Een abonnement 
staat ook open voor niet-leden: door 
overmaking van 18 euro opbankrekening 
50.15.50.666 ten name van JFR, Burgemeester 
Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam. U krijgt Fiat 
Justitia dan eenjaar lang thuisgestuurd.

Fiat Justitia
ISSN 1566-7375
Niets uit deze opgave mag worden
overgenomen en/of worden vermenigvuldigd 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de redactie.

Geachte lezer,
Op 7 juli jl. presenteerde staatssecretaris Teeven zijn voorstellen voor een nieuw 
toezicht op de advocatuur. Met dit voorstel tot wijziging van de Advocatenwet wordt 
beoogd een nieuwe toezichthouder in te stellen die eindverantwoordelijk wordt voor 
het toezicht op de advocatuur. Dit onafhankelijke college van toezicht zou moeten 
bestaan uit drie personen die een landelijk en integraal toezichtbeleid gaan 
ontwikkelen, dat ook betrekking heeft op het toezicht op grond van de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het toezicht dient 
daarnaast niet alleen reactief te zijn (tuchtrecht), maar ook preventief.

Het is de vraag of het voorstel van staatssecretaris Teeven recht doet aan de 
bijzondere positie van de advocatuur in het rechtsbestel. Het gaat dan met name om 
op de onafhankelijkheid van de advocaat.

In 2010 adviseerde de oud-voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, Arthur 
Docters van Leeuwen, de Nederlandse Orde van Advocaten over een verbetering van 
het toezicht op de advocatuur. Docters van Leeuwen stelde daarbij dat toezicht niet 
alleen versterkt moet worden, maar ook moet waarborgen dat advocaten 
onafhankelijk moeten kunnen opereren en zich desnoods “furieus” tegen de 
overheid moeten kunnen keren in het belang van een cliënt. Docters van Leeuwen 
was voor de introductie van een externe rapporteur, een “wijs persoon” die niet tot de 
Nederlandse Orde van Advocaten behoort en die het overkoepelend (stelsel)toezicht 
zou uitoefenen op de dekens. De dekens die worden verkozen door de lokale orden 
van advocaten zien in hun arrondissement toe op een integere en deskundige 
beroepsuitoefening van de advocaat ten behoeve van de rechtzoekende. 
Volgens Docters van Leeuwen zou de eindverantwoordelijkheid voor het toezicht 
moeten blijven rusten bij de dekens, want alleen op deze wijze zou de onafhankelijke 
positie van de advocaat in het rechtsbestel kunnen worden gewaarborgd. 
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft dit advies omarmd, en Docters van 
Leeuwen gevraagd, als kwartiermaker, dit stelseltoezicht nader vorm te geven.

Het voorstel van staatsecretaris Teeven tot wijziging van de Advocatenwet lijkt van 
een ander uitgangspunt uit te gaan, met staatstoezicht mogelijk als consequentie. 
Zo worden in het wetsvoorstel de leden van het college van toezicht op voordracht 
van de Minister van Veiligheid en Justitie bij Koninklijk Besluit benoemd, worden de 
jaarrekening en de begroting van het college van toezicht door de Minister van 
Veiligheid en Justitie goedgekeurd en kan het college van toezicht, dat 
eindverantwoordelijk voor het toezicht is, aanwijzingen aan de dekens geven ter zake 
van de wijze waarop de dekens het toezicht op de advocatuur moeten gaan 
uitoefenen – ook zelfs in individuele zaken. De dekens die toezichthouder worden op 
grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen – ten slotte – 

indien geen gevolg wordt gegeven aan 
aanwijzingen van het college van toe-
zicht, worden geschorst of ontheven van 
hun toezichthoudende taak.

Het voorliggende voorstel van 
staatssecretaris Teeven lijkt een 
ongewenste inmenging van 
overheidswege mogelijk te maken op de 
wijze waarop advocaten in het belang van 
hun cliënten, de rechtzoekende, opereren. 
Daardoor is mijns inziens de 
onafhankelijke positie van de advocatuur 
daadwerkelijk in het geding. 

Fiat Justitia Ruat Caelum!

Robert R. Crince le Roy
Deken van de Orde van Advocaten 
te Rotterdam
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interview

Tekst: Tom de Groot en Leendert Kloot

De invloed van softwaregigant Microsoft op het bedrijfsleven is nauwelijks te overschatten. In onze moderne 
samenleving is het gebruik van Microsoft Windows en Office gemeengoed geworden. Evert Romeyn is 
Government Affairs Manager bij Microsoft. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het contact tussen 
Microsoft en de beleidsmakers in Den Haag. Fiat Justitia reisde af naar het hoofdkantoor van Microsoft 
in Amsterdam en sprak met de alumnus van de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
over zijn carrière, zijn werkzaamheden en zijn rol bij de totstandkoming van regelgeving op het gebied van 
cookies en cloud computing.

interview	evert	romeyn
“Soms is het een kwestie van de juiste vragen stellen in plaats 
van de juiste antwoorden geven”

Hoe bent u op deze positie terecht 
gekomen?
Aan de Erasmus Universiteit ben ik 
privaatrechtelijk afgestudeerd. 
Vervolgens heb ik tien jaar lang 
gewerkt bij het Ministerie van 
Economische zaken. Binnen dat 
ministerie ben ik mij gaandeweg gaan 
focussen op de implementatie van 
telecomrichtlijnen. Vervolgens heb ik 
de overstap gemaakt naar het 
bedrijfsleven.

In uw functie bent u verantwoordelijk 
voor het contact tussen Microsoft en de 
beleidsmakers in Den Haag. Hoe gaat 
dat contact in zijn werk?
In eerste instantie kijk ik naar de 
ontwikkeling van beleid en regelgeving 
die van toepassing is op de activiteiten 
die Microsoft ontplooit of zijn klanten 

ondernemen. Het is belangrijk om te 
selecteren wat prioriteit heeft om niet 
onnodig veel druk op de overheid te 
leggen. Het is niet handig om met 

allerlei meningen als vijfde wiel aan de 
wagen te hangen. Je contacten met de 
overheid en je klanten dienen er dan 
ook toe te leiden dat je op het juiste 
moment met relevante informatie 
komt. Zo vertaal je jouw visie op de 
regelgeving naar een voorkeursmodel 
om activiteiten beter mogelijk te 
maken en dat communiceer je door 
naar de overheid. Overigens is dit een 
wisselwerking; soms vraagt de 
overheid bijvoorbeeld wat onze mening 
is over een onderwerp waar wij zelf nog 
niet bij stil hebben gestaan.

Wat is een onderwerp waar u zich nu 
bijvoorbeeld mee bezighoudt?
Cloud computing; een manier van 
omgang met data waarbij de data 
continu van locatie wisselt. Het idee 
hierachter is dat data niet langer op één 

computer te bewerken is, maar dat de 
gebruiker vanaf iedere computer in kan 
loggen en bij zijn bestanden kan. 
Cloud computing is nu steeds meer in 

opkomst. Zo heeft Microsoft 
bijvoorbeeld vorige week de 
Nederlandse versie van online Office 
365 gelanceerd. Het huidige geldende 
recht voor de omgang met data is 
neergelegd in de Dataprotectierichtlijn. 
Deze richtlijn is gebaseerd op de 
gedachte dat data op één fysieke locatie 
staat, inmiddels een achterhaalde 
gedachte. In de cloud beweegt data 
namelijk en dat stelt andere eisen. 
Doordat data beweegt, merk je dat 
diverse landen de richtlijn op andere 
wijze hebben geïmplementeerd. In het 
proces van cloud computing werk je 
vaak met ketens. Je hebt de aanbieder 
van de software en diensten. Wanneer 
deze diensten uit verschillende landen 
afkomstig zijn, ontstaat de vraag welke 
regelgeving leidend is op het moment 
dat er juridische vragen opkomen. De 
huidige datarichtlijn geeft daar geen 
antwoord op. Als je kijkt naar de 

“In eerste instantie kijk ik naar de ontwikkeling van 

beleid en regelgeving die van toepassing  

is op de activiteiten die Microsoft of zijn klanten 

ondernemen”
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karakteristiek van cloud computing, 
namelijk data die beweegt over grenzen 
waar dezelfde richtlijn verschillend is 
geïmplementeerd, is er geen oplossing 
voorhanden. Bovenstaande 
problematiek geeft aanleiding om bij 
de herziening van de richtlijn aandacht 
te schenken aan dit nieuwe fenomeen 
in datagebruik. 

En het is dan aan u om te zorgen dat er 
gunstige voorwaarden voor Microsoft 
in de regelgeving wordt verwerkt?
Nee, zo concreet ligt het niet. Vaak is 
het een kwestie van informatie 
verschaffen aan de overheid over het 
belang van bepaalde zaken voor het 
bedrijfsleven, zonder direct naar het 
belang van Microsoft te kijken. Een 
goed voorbeeld van kijken naar het 
algemene belang is de ontwikkeling 
van intellectueel eigendomsrechten en 

de relatie tot de Nederlandse 
softwaresector. Er is vorig jaar een 
studie geweest naar de R&D-structuur 
(onderzoek en ontwikkeling, red.) van 
de Nederlandse softwaresector. Daar is 
uitgekomen dat voor de kleine IT-
bedrijven intellectuele eigendom een 
belangrijke rol speelt. Deze uitkomst 
was voor ons niet onverwachts, maar 
voor de overheid wel. Als je constateert 
dat opkomende economieën veel 
intellectuele eigendom ontwikkelen en 
Nederland daarbij achterblijft, moet je de 
vraag stellen hoe kwetsbaar je Nederland 
wilt opstellen ten opzichte van die 
opkomende economieën. Wanneer 
immers de intellectuele 
eigendomsrechten in een ander land 
liggen, kan Nederland op enig moment 
een betalend land worden voor rechten in 
het buitenland. Over deze mogelijke 
problematiek heb ik een dialoog met 
de overheid. Zo zie je dat mijn taak 
breder is dan simpelweg de wil van 
Microsoft doordrukken.

Het is dus veel meer een dynamisch 
proces van communicatie met allerlei 
partijen dan klassiek lobbywerk?
Ja, dagelijks kijk ik naar meningen, 
visies en documenten die rondgaan op 
de voor ons belangrijke gebieden. 
Vervolgens kijk ik met collega’s of er 
aanleiding is om daar wat mee te 
doen. Daarnaast krijg ik dagelijks 
vragen van bijvoorbeeld klanten van 
Microsoft die absolute zekerheid 
willen hebben over privacyaspecten en 
Europese regelgeving met betrekking 
tot dat eerder genoemde cloud 
computing. De antwoorden op deze 
vragen gebruiken wij vervolgens bij de 
begeleiding van andere klanten. En tot 
slot meld je een maatschappelijke issue 

bij de overheid wanneer 
daar een reden voor is.

Kunt u een 
praktijkvoorbeeld 
geven van een 
maatschappelijke issue?
Eén van die kwesties is 
digital inclusion geweest. 
Dat heeft betrekking op 
mensen die niet de 

vaardigheid hebben om met ICT te 
werken in een omgeving waar dat een 
vereiste is. Wij hebben samenwerking 
gezocht met de gemeente Amsterdam 
als initiatief om mensen te leren 
werken met computers en 
omrekening te houden met fysieke 
beperkingen. Dit initiatief is 
vervolgens uitgegroeid naar diverse 
gemeenten. Uiteindelijk is digital 
inclusion afgelopen voorjaar een 
politiek thema geworden, omdat de 
overheid niet aan de werkrichtlijnen 
voldoet op het gebied van online 
toegankelijkheid. Er vond een 
discussie in de Kamer plaats met 
minister Donner waar de boodschap 
was: dwing gemeentes om aan de 
verplichtingen te voldoen om websites 
voor alle personen toegankelijk te 
maken. Wij waren overigens op 
datzelfde moment al op het punt dat 
wij als enige commerciële bedrijf een 
volledig compliant website hadden op 
het allerhoogste niveau van 
toegankelijkheid. 

Probeert Microsoft uit zijn kwestie 
commercieel voordeel te halen?
Ja, we hebben deze maatschappelijke 
ontwikkeling doorgecommuniceerd 
naar de development community. Wij 
realiseerden ons namelijk dat wij te 
weinig hadden verteld over de 
mogelijkheid om volledige 
toegankelijkheid in ons eigen 
platform in te bouwen als integraal 
onderdeel van onze producten. Dus er 
bleek meer in ons platform te zitten 
dan waar wij zelf bij stil hadden 
gestaan. Dat kan commercieel 
interessant zijn. 

Over Evert Romeyn
evert	romeyn	studeerde	van	1980	
tot	1986	rechten	aan	de	erasmus	
Universiteit	rotterdam.	na	zijn	
studie	is	hij	tien	jaar	lang	werkzaam	
geweest	bij	het	Ministerie	van	
Financiën.	Daarna	volgde	de	
overstap	naar	het	bedrijfsleven.	
thans	is	romeyn	Government	Affairs	
Manager	bij	Microsoft.

“Vaak is het een 

kwestie van informatie 

verschaffen aan de 

overheid over het 
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interview	Geert-Jan	Knoops
“De internationale gemeenschap gebruikt het internationaal strafrecht 
arbitrair om politieke doelen te bereiken”

2 mei 2011 zal in de geschiedenisboeken belanden als het moment waarop `s nachts een team van Navy 
SEALs de zwaar beveiligde compound van Osama Bin Laden in Pakistan binnendrong en hem om het leven 
bracht. Kregen de Amerikaanse elitetroepen de opdracht om Bin Laden in de boeien te slaan, maar schoten 
ze hem dood in een vuurgevecht? Of was de taak bij voorbaat om Bin Laden om het leven te brengen? Dat 
voorkwam immers een complexe rechtszaak. Daarover bestaat onduidelijkheid. Over de arrestatie van Ratko 
Mladic bestaat wel duidelijkheid. Na jarenlange politieke druk werd de Servische oud-generaal op 26 mei 
jongstleden in de boeien geslagen. Hem wacht een lang proces bij het Joegoslavië-tribunaal. Fiat Justitia 
ondervroeg hoogleraar en advocaat professor Knoops over de dood van Bin Laden, het oppakken van Mladic 
en het functioneren van het Internationaal Strafhof.

U stelt dat de Verenigde Staten nooit 
de intentie hebben gehad om Bin 
Laden levend in handen te krijgen, 
omdat zij geen baat zouden hebben 
bij een langdurig strafproces. Wat zijn 
volgens u de consequenties wanneer 
bewezen kan worden dat de Navy 
SEALs inderdaad de instructie hebben 
gekregen dat zij Bin Laden om het leven 
moesten brengen?
Er moet hier onderscheid worden 
gemaakt tussen twee verschillende 
consequenties die voortvloeien uit deze 
casus. Om te beginnen kan worden 
beredeneerd dat het uitschakelen van 
terroristen binnen het Amerikaanse 
strafrecht legitiem is. Het Amerikaanse 
Congres heeft de President in 
september 2001 zeer uitgebreide 
bevoegdheden gegeven om de daders 
van de aanslagen op 9/11 op te sporen. 
Zo mag de President “all necessary force” 
gebruiken tegen deze daders, waarbij 
Osama Bin Laden als ‘het kwaad’ werd 
gezien. Volgens deze visie hebben de 
Navy SEALs dus gedaan wat ze op 
grond van het Amerikaans recht 

mochten doen.
Een tweede consequentie heeft 
betrekking op de geloofwaardigheid 
van het internationaal recht. Aan de 
ene kant pretenderen we dat het 
internationaal recht voor iedereen 
gelijk is. Maar 
tegelijkertijd 
spreken politici 
met een dubbele 
tong als het gaat 
om ditzelfde 
internationaal 
recht. Zo moesten 

“Saddam Hoessein, Radovan Karadzic en Ratko Mladic moesten wel 

worden berecht, maar kennelijk hoefde dit bij Osama Bin Laden niet”
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bijvoorbeeld Saddam Hoessein, 
Radovan Karadzic en Ratko Mladic wel 
worden berecht, maar hoefde dit 
kennelijk bij Osama Bin Laden niet. 
Het verschil tussen deze casussen 
vloeit niet voort uit het internationaal 
recht, maar uit de internationale 
politiek. In deze lezing betekent het 
om het leven brengen van Bin Laden 
dus dat de internationale gemeenschap 
het internationaal strafrecht arbitrair 
gebruikt om politieke doelen te 
bereiken.

Was uw voorkeur uitgegaan naar het 
arresteren van Bin Laden en hem een 
(eerlijk) proces geven?
Zeker. Iedereen heeft recht op een 
eerlijk proces voor een rechtbank. Dit 
geldt ook voor (vermeende) terroristen. 

Het is overigens interessant dat 
President Barack Obama, die toch 
meerdere malen heeft aangegeven dat 
hij vermeende terroristen op 
Guantanamo Bay in de Verenigde 
Staten wil laten berechten, aan Osama 
Bin Laden een andere behandeling 
heeft gegeven. Alhoewel Obama vaak 
de mond vol heeft van het herstellen 
van de rule of law, komen zijn acties hier 
niet mee overeen. Zo verleende hij ook 
immuniteit aan de CIA agenten die op 
Guantanamo Bay martelingen zouden 
hebben uitgevoerd!

In discussies over bijvoorbeeld het 
martelen van gevangenen, gebruiken 
voorstanders vaak het argument ‘het 

doel heiligt de middelen’. Kan het 
internationale recht om die redenen 
terzijde worden geschoven of dient de 
internationale gemeenschap zich te 
houden aan de regels zoals die er zijn?
Alhoewel deze vraag, zeker als het gaat 
om zogenaamde tikkende bom 
scenario’s waarbij het leven van 
onschuldige burgers in het geding zijn, 
altijd een lastige vraag zal blijven, zijn 
er goede redenen om toch niet tot 
martelen over te gaan. Laat ik hier een 
aantal praktische redenen noemen die 
ik ook beschrijf in mijn boek 
‘Blufpoker’. Op de eerste plaats is 
nooit bewezen dat martelen een 
effectief middel is tot het verkrijgen 
van betrouwbare informatie. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat 
juist het tegenovergestelde, rapport 
building, dat wil zeggen: het opbouwen 
van een band met een gevangene, beter 
werkt dan martelen. Daarnaast 
beschrijft de Amerikaanse generaal 
Tony Zinni dat martelen door één partij 
in een conflict ervoor kan zorgen dat 
de andere partijen ook overgaan tot 
martelen. En zelfs als martelen op de 
korte termijn tot bruikbare informatie 
zal leiden, betekent dit op de lange 
termijn een ondermijning van morele 
en ethische autoriteit, waardoor je 
eigenlijk meer schade berokkent dan 
goed doet.

In 2002 is het Internationaal Strafhof 
in Den Haag opgericht. Hoe beoordeelt 
u de rol die het hof heeft gespeeld en 
de resultaten die zijn geboekt sinds de 
oprichting?
Alhoewel het Internationaal Strafhof is 
opgericht met goede bedoelingen, 
heeft het deze nog niet kunnen 

waarmaken. Op de eerste plaats 
hebben een aantal belangrijke landen, 
zoals de Verenigde Staten, maar ook 
Rusland en China, het Statuut van het 
Strafhof niet geratificeerd. Daarnaast is 
er veel tijd en geld gestoken in het 
onderzoeken van voornamelijk 
Afrikaanse oorlogen, en niet 
daarbuiten. Gaat het om hoge politici, 
dan zijn er tot dusverre internationale 
arrestatiebevelen uitgebracht tegen de 
president van Soedan Omar Al-Bashir, 
en de leider van Libië Kolonel Khadaffi 
tezamen met zijn zoon en zwager. 
Maar deze personen zullen alleen voor 
het Strafhof verschijnen als Soedan en 
Libië zelf deze personen uitleveren. 
Zolang deze politieke leiders aan de 
macht zijn zal dit niet gebeuren, en 
zelfs als ze niet meer aan de macht 
zijn, is het nog maar de vraag of ze niet 
in deze landen zelf zullen worden 
berecht in plaats van te worden 
uitgeleverd aan het Strafhof. Dit 
betekent dat internationale 
arrestatiebevelen van het Strafhof 
eigenlijk eerder een politiek signaal 
afgeven dan dat ze daadwerkelijk tot 
rechtszaken leiden.

Het functioneren van het Internationaal 
Strafhof staat ter discussie, onder meer 
vanwege de trage processnelheid. Is de 
processnelheid inderdaad te langzaam 
of is dat inherent aan de complexe aard 
van de zaken die worden behandeld?
Het onderzoeken van complexe zaken 
vergt tijd. Wat echter frappant is, is dat 
aan de dagvaarding van Omar Al-
Bashir jarenlang vooronderzoek vooraf 
is gegaan, terwijl aan de drie(!) 
arrestatiebevelen tegen Khadaffi en 
zijn inner circle slechts 15 weken 

“Alhoewel het 

Internationaal 

Strafhof is 

opgericht met goede 

bedoelingen, heeft het 

deze nog niet kunnen 

waarmaken”
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onderzoek voorafging. Wellicht dat dit 
kan worden toegeschreven aan het 
minder complex zijn van de situatie in 
Libië, dan de situatie in Soedan, maar 
het lijkt mij geloofwaardiger dat er 
politieke druk is geweest op het 
Strafhof om zo snel mogelijk tot actie 
over te gaan tegen Khadaffi, daar de 
internationale gemeenschap er baat bij 
lijkt te hebben dat Khadaffi zo snel 
mogelijk van het toneel verdwijnt. 
Weer lijkt het Strafhof dus een politiek 
instrument te zijn.

Zou het Internationaal Strafhof de 
mogelijkheid moeten krijgen om op 
eigen houtje verdachten te arresteren 
en over te plaatsen naar Den Haag?
Als advocaat ben ik niet de aangewezen 
persoon om hierop te antwoorden. 
Vanuit het perspectief van de aanklagers 
kan ik mij deze bevoegdheid voorstellen 
maar niet vanuit het perspectief van de 
verdediging. Daarnaast zal een 
dergelijke bevoegdheid een ingrijpende 
afbreuk betekenen op de soevereiniteit 
van landen. Het gevaar hiervan is dat 
juist daardoor veel landen helemaal 
zullen afhaken bij het Strafhof.

De Amerikaanse president Obama 
wordt voor de rechter gesleept door 
tien parlementsleden die claimen 
dat de deelname aan de strijd in 
Libië ongrondwettelijk is, omdat 
er geen goedkeuring is van het 
Congres. Hoe belangrijk is het dat de 
volksvertegenwoordiging van een land 
zijn goedkeuring moet geven voor een 
militair ingrijpen?
Volgens de US War Powers Resolution 
dient een president in geval van een 
militaire interventie in het buitenland 

die langer dan 60 dagen duurt, 
expliciet om goedkeuring te vragen aan 
het US Congress. Het moet dan gaan om 
‘hostilities’. Volgens Obama is er geen 
grondoorlog in Libië en is er dus geen 
sprake van ‘hostilities’. Hiermee legde 
Obama, zelf jurist op het gebied van 
Constitutioneel recht, het advies van 
twee van zijn juridische topadviseurs 
naast zich neer. Het is heel zeldzaam 
dat een president zoiets doet, maar 
juridisch mág het wel. Natuurlijk is de 
vraag of de interpretatie van Obama 

wel de juiste is. We zien toch dat de 
NAVO verder gaat dan alleen burgers 
beschermen: indirect worden de 
rebellen op de grond gesteund in hun 
gevecht tegen Khadaffi. En 
Amerikaanse drones (raketaanvallen 
met onbemande vliegtuigen) worden 
nog steeds op regelmatige basis 
afgevuurd.
Als de toestemming van het US Congress 
ook nodig was voor vredesmissies 
waarbij de US forces op de grond waren 
(Somalië, Bosnië) dan kan niet 
ontkend worden dat een offensieve 
operatie in Libië buiten de greep van 
het Congress zou vallen, zoals Obama 
beweert. De US House of Representatives 
nam revanche op Obama door de 
financiering van de militaire interventie 
in Libië te beperken.
Fundamenteel is echter: als deze War 
Power Resolution inderdaad moet 
worden gelezen zoals Obama dit ziet, 
zet dit een gevaarlijk precedent: 
aanvallen vanuit de lucht met drones en 
raketten vallen dan voortaan buiten het 
bereik van goedkeuring door het US 
Congress. Obama doet dan precies wat 
hij zijn voorganger Bush verwijt: 

Eigenmachtig een “oorlog” voeren... 
Beter was geweest: ‘Better to be safe than 
to be sorry’. Anders wordt Libië voor 
Obama wat Irak voor Bush was.

Aan het begin van zijn presidentschap 
zei Obama dat hij Guantanamo Bay 
zou sluiten. Tot op heden is er veel 
discussie over geweest, maar de 
gevangenis is nog geopend. Hoe 
adviseert u Obama te handelen? 
Ik heb Obama in 2009 een advies 
hierover verstrekt via de VS ambassade 
in Den Haag. Obama heeft hier een 
heel lastig probleem. Op de eerste 
plaats kan hij de gevangenen niet 
zomaar op vrije voeten zetten, want de 
landen waar ze vandaan komen die 
willen de gevangenen niet meer 
terughebben, en er is altijd nog de 
angst voor recidieven. Veel andere 
Westerse landen die meedoen aan de 
War on Terror willen de VS echter ook 
niet helpen met het berechten van deze 
gevangenen. Obama ziet zich dus 
genoodzaakt om een Amerikaanse 
oplossing voor dit probleem te vinden. 
In eerste instantie wilde Obama 
Guantanamo Bay sluiten en een 
speciale federale gevangenis in de staat 
Illinois verbouwen om de gevangenen 

“Dezelfde politici die in internationale verdragen 

met elkaar hebben afgesproken dat een strafproces 

niet van buitenaf beïnvloed mag worden, staan nu al 

in de rij om hun afschuw te uiten over de daden die 

Mladic zou hebben gepleegd”
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te huisvesten totdat ze berecht konden 
worden. Maar het Senaat heeft hier een 
stokje voor gestoken door in de nieuwe 
begrotingsplannen expliciet aan te 
geven dat er geen geld mag worden 
gebruikt om Guantanamo Bay 
gevangenen in de VS te berechten. De 
angst hiervoor komt mede door de 
zaken van Guantanamo Bay 
gevangenen die al in de VS zijn 
behandeld. Op 26 juni 2006 oordeelde 
het Amerikaanse Hooggerechtshof in 
de zaak van Salim Hamdan, de 
voormalige chauffeur van Bin Laden, 
dat de zaken voor militaire commissies 

op Guantanamo Bay niet 
rechtsgeldigheid waren. En eind 2010 
is in de Ghailani zaak, de eerste 
federale zaak tegen een Guantanamo 
Bay gevangene, slechts één aanklacht 
bewezen van de 285 aanklachten. 
Genoeg reden dus om sceptisch te zijn 
over de resultaten van federale 
rechtszaken tegen deze gevangenen. 
Op dit moment zit Obama dus in een 
patstelling. Als hij zich aan zijn belofte 
wil houden en Guantanamo Bay wil 
sluiten, dan zal hij bij de volgende 
begrotingsgesprekken koste wat het 
kost geld moeten vrijmaken voor deze 
rechtszaken. Het zou hierbij dan om 
honderden miljoenen dollars moeten 
gaan. Alleen als hij dit gedaan krijgt, 
kan Guantanamo Bay uiteindelijk 
gesloten worden. Daarnaast moet er 
een nieuw berechtingsmodel komen 
(zie mijn boek ‘Blufpoker’).

In mei is oud-generaal Ratko Mladic 
opgepakt. Vindt u dat het beginsel 
‘onschuld tot het tegendeel is bewezen’ 
is geschonden vanwege de vele reacties 
van politici wereldwijd? Zo stelde 
Mark Rutte: “Dit laat zien dat niemand 
wegkomt met het plegen van zulke 
vreselijke misdaden.”
Veel politici zijn inderdaad hun boekje 
te buiten gegaan. Mark Rutte heeft ook 
aangegeven dat door de arrestatie van 
Mladic eindelijk het recht zal 
zegevieren. Hiermee loopt hij vooruit 
op een veroordeling van Mladic. Dus 
dezelfde politici die in internationale 
verdragen met elkaar hebben 
afgesproken dat een strafproces niet 
van buitenaf beïnvloed mag worden, 
staan nu al in de rij om hun afschuw te 
uiten over de daden die Mladic zou 
hebben gepleegd. Mladic is in de ogen 
van de hele wereld al veroordeeld, en 
alhoewel het strafproces tegen hem 
ongetwijfeld heel nauwkeurig zal 
worden opgezet, is het oordeel in feite 
al geveld. 
Dit alles laat nogmaals de selectiviteit 
zien waarmee de internationale 
politiek gebruik maakt van het 
internationaal recht. Het heeft vaak 
niets van doen met een eerlijk en zuiver 
strafsysteem, maar begint steeds meer 

te lijken op een Romeinse arena waar 
uiteindelijk de politieke macht, de 
keizer, beslist over leven en dood.

Milosevic, Karadzic en Mladic waren 
al op leeftijd op het moment dat ze 
werden gearresteerd. Heeft het nog zin 
om oorlogsmisdadigers te vervolgen 
op hoge leeftijd, wetende dat ze 
waarschijnlijk slechts een klein deel van 
hun gevangenisstraf zullen uitzitten?
Dat is niet aan mij als advocaat om te 
beoordelen. Vervolging op grond van 
het internationaal strafrecht is niet van 
leeftijd afhankelijk. Leeftijd vormt 
binnen het internationaal strafrecht 
geen bepalende factor. 

Over Geert-Jan Knoops
De heer prof. dr. mr. Geert-Jan 
Alexander Knoops is parttime 
hoogleraar internationaal strafrecht 
aan de Universiteit Utrecht. Hij is 
tevens als partner verbonden aan het 
kantoor Knoops & Partners 
Advocaten. Als internationaal 
strafrechtadvocaat treedt hij onder 
andere op als defence counsel voor de 
verschillende internationale 
instanties, zoals het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens in 
Straatsburg, het Rwanda-Tribunaal 
(ICTR), het Joegoslavië-Tribunaal 
(ICTY) en voor het Tribunaal voor 
Sierra Leone (Special Court for Sierra 
Leone). De heer Knoops is tevens 
ingeschreven als defence counsel bij 
het Internationaal Strafhof te Den 
Haag, alsmede tot de balie van het 
Cambodja Tribunaal. Hij heeft de rang 
van majoor (reserve) bij het Korps 
Mariniers. In deze hoedanigheid heeft 
hij tevens als juridisch adviseur 
opgetreden. De heer Knoops is lid van 
de Adviesraad van The Center for the 
Study of the United Nations Systems and 
the Global Legal Order, Sunsglow, New 
York, USA. Hij is associate editor van 
International Studies Journal (ISJ), een 
vaktijdschrift onder redactie van 
professors van binnen en buiten Iran.
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de duistere wereld van 
het internationaal recht

Wij denken dat we in ons 
maatschappelijk leven 
worden beschermd door 
het recht. Maar een blik 
in de coulissen van het 
wereldtoneel leert ons dat 
er maar een regisseur is: 
de politiek. 
 
Mogen wij oorlogen  
voeren om een regime  
te veranderen?
 
Is martelen toegestaan  
als daarmee levens  
kunnen worden gered?

In Blufpoker onderzoekt 
top-advocaat Geert-Jan 
Knoops de zin en onzin 
van het internationaal 
recht.

Geert-Jan Knoops

Blufpoker

isbn 978 94 600 3356  8

A 17,95

www.uitgeverijbalans.nl

‘Zelden zit een jurist de actualiteit zo dicht op de huid.  
Geen recente casus blijft onbesproken (...) in begrijpelijke taal  

en met een duidelijke lijn.’ – nrc Handelsblad
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in	de	frontlinie	tegen	
een	corrupte	rechtstaat
In dit artikel zal ik verslag doen van mijn strijd tegen de Nederlandse rechtstaat. Deze strijd begon in 2004 toen 
bij mij een curieuze enveloppe op de deurmat plofte. Op de enveloppe stond Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. 
Het was zo’n brief waarvan je al bij voorbaat weet: this is trouble. Big trouble. Dat bleek nog zwak uitgedrukt. 
De brief vormde het startschot voor de ‘affaire-Westenberg’ die dit jaar is uitgemond in de ‘affaire-Kalbfleisch’; 
als essentiële onderdelen van de ‘affaire-Chipshol’ scheuren deze zaken het vertrouwen in onze rechtstaat aan 
flarden op een wijze die in 2004 door niemand voor mogelijk werd gehouden. 

Auteur: Micha Kat

ArtiKel

De genoemde brief leidde een 
bodemprocedure in van de 
kant van Hans Westenberg, 

vice-president van de Haagse 
rechtbank, tegen mij en tegen mr. 
Hugo Smit, een advocaat van naam en 
faam. Vijf jaar later, in 2009, moest 
Westenberg de Haagse rechtbank met 
pek en veren overdekt verlaten, als 
crimineel. Weer twee jaar later werd 
Pieter Kalbfleisch op non-actief gesteld 

als voorzitter van de NMa. Kort daarop 
bleek ook de Haarlemse rechtbank 
corrupt te hebben geopereerd in de 
Chipshol-zaak. Tegen Westenberg en 
Kalbfleisch lopen inmiddels 
onderzoeken door de rijksrecherche. 
Al deze zaken en feiten zijn uitputtend 
beschreven op internet op diverse 
websites, net als de rechtsgang zelf die 
niet alleen de ondergang van 
Westenberg zelf inluidde maar, ook die 

van de Nederlandse rechtstaat. Ik ga 
alle feiten en verwikkelingen hier niet 
herhalen. In dit stuk probeer ik 
inzichtelijk te maken hoe de brief van 
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
mijn leven compleet op zijn kop heeft 
gezet en mij heeft veranderd van 
‘serieus’ en ‘gerespecteerd’ juridisch 
verslaggever voor onder meer het 
Advocatenblad en Advocatie.nl in een 
‘actievoerder’ en ‘extremist’, die thans 
zelf als verdachte voor de rechter staat. 
Ja, u leest het goed: niet de criminele 
rechters staan anno 2011 voor het 
hekje, maar de journalist die aan de 
basis staat van de onthullingen die 
deze rechters noodlottig werden. 

De camera in de rechtszaal
We beginnen met het schetsen van de 
laatste, meest recente ontwikkelingen 
(per juli 2011). Ik ben thans bezig met 

de duistere wereld van 
het internationaal recht

Wij denken dat we in ons 
maatschappelijk leven 
worden beschermd door 
het recht. Maar een blik 
in de coulissen van het 
wereldtoneel leert ons dat 
er maar een regisseur is: 
de politiek. 
 
Mogen wij oorlogen  
voeren om een regime  
te veranderen?
 
Is martelen toegestaan  
als daarmee levens  
kunnen worden gered?

In Blufpoker onderzoekt 
top-advocaat Geert-Jan 
Knoops de zin en onzin 
van het internationaal 
recht.

Geert-Jan Knoops

Blufpoker

isbn 978 94 600 3356  8

A 17,95

www.uitgeverijbalans.nl

‘Zelden zit een jurist de actualiteit zo dicht op de huid.  
Geen recente casus blijft onbesproken (...) in begrijpelijke taal  

en met een duidelijke lijn.’ – nrc Handelsblad

“In dit stuk probeer ik inzichtelijk 

te maken hoe een brief mijn 

leven compleet op zijn kop heeft 

gezet en mij heeft veranderd van 

‘serieus’ en ‘gerespecteerd’ juridisch 

verslaggever in een ‘actievoerder’ 

en ‘extremist’”
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“Zou ik geen prijzen moeten krijgen, Koninklijke 

onderscheidingen voor de wijze waarop ik mijn werk 

als journalist heb ingezet voor het algemeen belang: 

het opschonen van de rechterlijke macht?”

het voorbereiden van een kort geding 
tegen de Haagse rechtbank. De inzet: 
het afdwingen dat ik mijn eigen 
strafzaak op video mag vastleggen. 

Steeds weer wordt mij dit grondrecht 
op basis van de openbaarheid van 
rechtspraak ontzegd. Het zou voor het 
eerst zijn dat er jurisprudentie 
ontstaat over het voeren van de camera 
in de rechtszaal. Thans zegeviert de 
willekeur en varieert het camerabeleid 
per gerecht, per procespartij en per 
zaak waardoor een onacceptabele 
warboel ontstaat. Wat er bestaat aan 
wet- en regelgeving is glashelder en 
ondubbelzinnig: ik mag mijn eigen 
proces filmen. Toch wordt mij dit niet 
toegestaan. Het zal in dit stuk niet het 
eerste voorbeeld zijn van de malici-
euze en vaak zelfs sadistische wijze 
waarop Justitie in Nederland omgaat 
met iemand die een van hun ‘broe-
ders’ heeft ontmaskerd en een deuk 
heeft geslagen in hun gekoesterde 
harnas van ‘respectabiliteit’ en 
‘onkreukbaarheid’. Maar het is niet 
alleen de rechterlijke macht die zich 
tegen mij keerde, zo merkte ik. Het 
lukte mij namelijk niet een advocaat te 
vinden voor het kort geding. Twee 
media-advocaten van naam en faam 
toonden zich aanvankelijk geïnteres-
seerd, maar lieten daarna niets meer 
van zich horen. Een derde haakte 
opeens af ‘wegens persoonlijke 
problemen’. Ik besloot me tot de 
Haagse deken van de Nederlandse 
Orde van Advocaten te wenden met 
het verzoek me een advocaat toe te 
wijzen op de voet van art. 13 Advoca-
tenwet. De deken, mr. De Win, toonde 
zich direct bereid en bracht me in 
contact met het lid van zijn Raad van 
Toezicht Bas Martens. Deze bood zich 

met enthousiasme aan het kort geding 
voor mij te gaan voeren en repte op de 
eerste – gratis – bespreking op zijn 
kantoor waarbij ook nog een uitste-

kende medewerker aanzat zelfs van 
‘het schrijven van rechtsgeschiedenis’. 
Samen met mijn strafadvocaat Gerard 
van der Meer vormen deze twee 
Haagse pleiters het dreamteam dat 
deze rechtsgeschiedenis nu moet gaan 
schrijven. 

Hoger beroep tegen de tweede 
wrakingskamer
De tenlastelegging in de genoemde 
strafzaak tegen mij bestaat uit twee 
onderdelen: het aanbrengen van 
graffiti op diverse panden van justitie 
en het ‘verstoren’ van een 
‘geoorloofde openbare vergadering’ 
(art. 144 Str.). 
Dat laatste artikel is door het OM 
niet meer ingezet na de jaren 
‘30 van de vorige eeuw, de tijd 
van de NSB. De graffiti 
richtte zich onder meer 
op het uitblijven van 
de vervolging van 
de corrupte 
rechter Hans 
Westenberg. 
De eerste 
zitting was 
een soort 
regiezitting 
waarin onder 
meer werd 
gesproken over 
het horen van 
getuigen. Op de 
tweede zitting werd een 
getuige gehoord (SP-kamerlid Jan de 
Wit, de voorzitter van de ‘openbare 
vergadering’ die ik zou hebben 

‘verstoord’) maar toen verbood de 
president ons dit verhoor te filmen. 
Hierop besloten wij af te zien van het 
stellen van vragen. Op de derde zitting 
zou de tenlastelegging aan de orde 
komen, maar toen de president ons 
opnieuw belette te filmen werd hij 
gewraakt. Na enige uren kwam een 
wrakingskamer opdraven samen met 
16 gewapende agenten die tegen de 
muur van de rechtszaal gingen staan. 
Deze kamer werd opnieuw gewraakt, 
vooral omdat deze bestond uit Haagse 
rechters. Reeds eerder was besloten dat 
Haagse rechters buiten mijn zaak 
moesten worden gehouden omdat de 
Haagse rechtbank zelf was beklad met 
mijn graffiti en dus ‘partij’ was; om die 
reden was de politierechter afkomstig 
uit Rotterdam. Waarom zouden we dan 
wel Haagse wrakingsrechters moeten 
accepteren? Daar kwam mijn conflict 
met de Haagse ex-vicepresident Hans 
Westenberg nog eens bij als 
wrakingsgrond. Een tweede 
wrakingskamer, nu bestaande uit 
rechters uit Breda, boog zich vervolgens 
over de wraking van de wrakingskamer. 
Het betreffende vonnis is gepubliceerd 
op rechtspraak.nl (LJN: BQ6236) en was 
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volgens mijn advocaat Gerard van der 
Meer dermate malicieus en in strijd met 
fundamentele uitgangspunten van het 
recht, dat hij besloot tegen dit vonnis 
in hoger beroep te gaan. Hoger beroep 
tegen een vonnis van een 
wrakingskamer wordt slechts bij hoge 
uitzondering toegelaten. Hoger beroep 
tegen een vonnis van een 
wrakingskamer die oordeelde over de 
wraking van een eerdere 
wrakingskamer mag wel uniek worden 
genoemd. Die ‘rechtsgeschiedenis’ 
waar ik het over had bij het kort geding 
over de camera zijn we dus reeds nu 
aan het schrijven! Het vonnis 
waartegen nu bij Hof wordt 
geappelleerd is een uitstekende 
illustratie van het eerder genoemde 
‘sadisme’ van de rechterlijke macht. Zo 
hebben de rechters geen enkel acht 
geslagen op de pleitnota van mijn 
advocaat, geen motivering willen 
geven, mij out of the blue een 
wrakingsverbod opgelegd en als klap 
op de vuurpijl mijn beroep op de 
affaire-Westenberg als reden de 
onpartijdigheid van Haagse rechters in 
twijfel te trekken gekwalificeerd als 
‘ongerijmd’! We proberen het camera-
kort geding nu zo te timen, dat we 
onze camera reeds kunnen inzetten bij 
de genoemde zitting bij het Hof die we 
dan omschrijven als onderdeel van de 
strafzaak tegen mij bij de rechtbank. 

Het Berufsverbot
Medio 2009 viel het doek voor rechter 
Hans Westenberg en leek de 
overwinning voor mij compleet. Was ik 
niet de journalist die in zijn boek 
‘Topadvocatuur’ uit 2004 de advocaat 
heb geciteerd die onthulde dat 
Westenberg in de Chipshol-zaak 
stiekem belde met advocaten en deze 
intimideerde? En is dat in de procedure 
uiteindelijk niet vast komen te staan? 
Net als het feit dat Westenberg bij 
voortduring meineed heeft gepleegd? 
Zou ik geen prijzen moeten krijgen, 
Koninklijke onderscheidingen voor de 
wijze waarop ik mijn werk als 
journalist heb ingezet voor het 
algemeen belang: het opschonen van 
de rechterlijke macht? Het tegendeel 

gebeurde. Het Advocatenblad weigerde 
over de zaak te schrijven. Dit leidde tot 
een conflict en mijn vertrek na rond de 
vijftien jaar trouwe dienst zonder ooit 
ook maar enig probleem. Advocatie.nl, 
dat aanvankelijk wel over de affaire 
berichtte en zelfs een voortrekkersrol 
speelde, werd per 2010 overgenomen 

door SDU (uitgever van het 
Advocatenblad) en bedrijft sedert ook 
nog louter propaganda voor onze 
‘rechtstaat’; verhalen over liegende en 
corrupte rechters passen daar niet bij. 
Kort na het vertrek van Westenberg 
werd ik ontslagen. Intussen bestookte 
de Raad voor de Rechtspraak – de 
organisatie die de noodlottige 
procedure van Westenberg had 
geëntameerd en gefinancierd – mijn 
opdrachtgevers met brieven en 
telefoontjes dat ze met mij moesten 
breken. Sinds acht jaar was ik content 
manager van het Nationaal Juristen 
Congres in de RAI te Amsterdam. De 
Raad voor de Rechtspraak was een 
prominente deelnemer en leverde ook 
sprekers voor het congresprogramma. 
Na de val van Westenberg was de Raad 
niet langer bereid mee te werken aan 
mijn congressen en liet dit weten aan 
de leiding. Als motivering werd gemeld 
dat ‘ik een conflict had met een van 

hun rechters’. Op dat moment was 
deze rechter reeds ontmaskerd als een 
crimineel. Mijn contract met de 
organisatie werd ontbonden. Tot op de 
dag van vandaag houden de Raad voor 
de Rechtspraak en de Haagse 
rechtbank Westenberg de hand boven 
het hoofd. Datzelfde geldt voor de 

Nederlandse Orde van Advocaten die 
Hans Westenberg ook na zijn val 
handhaafde als opleider van advocaten 
in het kader van de permanente 
opleiding. 

Corrupte rechters, politici en de 
media
Geen enkel medium heeft mij credits 
willen geven voor mijn werk dat leidde 
tot de val van de corrupte rechters, al 
werd ik incidenteel wel genoemd en 
kreeg ik ook veel bijval via kennissen en 
contacten. Als ik onder mijn eigen naam 
een opmerking instuur op de site van 
bijvoorbeeld NRC Handelsblad, de krant 
waarvoor ik bijna tien jaar lang heb 
gewerkt, ook als juridisch medewerker, 
wordt deze verwijderd. Ik wordt opeens 
nergens meer ‘journalist’ genoemd maar 
steeds ‘activist’ en ‘complotdenker’. De 
politierechter motiveerde zijn weigering 
mijn camera toe te laten door te stellen 
dat wij ‘geen RTL of NOS zijn’. Deze 
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motivering is evident onrechtmatig, 
met name omdat de Hoge Raad in het 
arrest Van Gasteren/Hemelrijk onder 
meer heeft bepaald dat het 
onrechtmatig is onderscheid te maken 
naar type medium. Ik heb over deze 
toenemende trend de zogeheten 
‘nieuwe media’ te discrimineren ten 
faveure van de gezagsgetrouwe ‘MSM’ 
(main stream media) meerdere e-mails 
gestuurd aan mijn vakbond de NVJ, 
maar deze bleven onbeantwoord. Nu is 
er serieus sprake van dat de NVJ het 
camera-kort geding tegen de Haagse 
rechtbank gaat steunen, wellicht ook 
financieel. Mijn advocaat is hierover 
thans in overleg. Hij vertelde dat de 
NVJ het ook van groot belang vindt dat 
er duidelijkheid komt over de wijze 
waarop journalisten verslag mogen 
doen van rechtszaken. 
Maar wellicht nog alarmerender dan de 
laffe houding van de media is het 
volledige zwijgen van de politiek. De 
woorden ‘Westenberg’, ‘Kalbfleisch’ 
en ‘Chipshol’ zijn bijna taboe op het 
Binnenhof. Het onderzoek tegen 
Westenberg loopt bijna twee jaar en er 
is geen enkel uitzicht op vervolging. In 
schril contrast daarmee staat de 
opvallend voortvarende wijze waarop 
het OM mij voor de rechter heeft 
gebracht. Een enkel Kamerlid, Sharon 
Gesthuizen van de SP, heeft 
Kamervragen gesteld over de zaken 
Westenberg en Kalbfleisch. Na bijna 
twee maanden werden deze op 
onvoorstelbaar arrogante wijze 
beantwoord, zodat slechts één 
conclusie mogelijk is: Westenberg en 
Kalbfleisch komen nooit voor de 
rechter. Het Kamerlid laat het er verder 
bij zitten. Geen enkel medium maakte 
melding van de vragen en van de 
minimale beantwoording. 

De schadeclaim tegen Westenberg
Tot 2008 heb ik gewerkt aan het 
indienen van een schadeclaim tegen 
Westenberg dan wel de Staat wegens 
het vernietigen van mijn carrière op 
basis van een geheel gefalsificeerde en 
dus onrechtmatige procedure. In feite 
was de enige reden dat Westenberg de 
procedure tegen mij en tegen de 

advocaat begon het onderdrukken van 
de waarheid en van zijn corrupte rol in 
de Chipshol-zaak. De zaak strandde 
omdat ik ruzie kreeg met mijn advocaat 
die ik niet langer vertrouwde en 
verdacht van heimelijke 
samenspanning met de lobby van 
rechters. Zijn laatste handeling – die hij 
uitvoerde onder grote druk – was het 
laten betekenen van een stuitings-
exploot dat mij de mogelijkheid biedt 
de zaak ook de komende jaren nog 
door te zetten. Het dossier ligt thans bij 
een advocaat in Utrecht, de eerder 
genoemde advocaat die weigerde het 
camera-kort geding tegen de Haagse 
rechtbank te voeren wegens 
‘persoonlijke omstandigheden’. Niet 
echt een goede basis. Hugo Smit, de 
advocaat die ik in mijn boek citeerde en 
wiens carrière bij Simmons & Simmons 
eveneens werd verwoest, heeft een 
claim tegen Westenberg, Pels Rijcken 
en de Staat ingediend van 3 miljoen 
euro. De media schrijven er niet over; 

Westenberg maakt in deze procedure 
op kosten van de belastingbetaler 
gebruik van de diensten van de duurste 
advocaat van Nederland die ook Beatrix 
bedient, Arnold Croiset van Uchelen 
van Allen & Overy. Op het moment van 
schrijven van dit stuk hebben de eerste 
zittingen in deze claimzaak 
plaatsgevonden, maar ik ben niet op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
Niemand wil praten. We horen dat 
Westenberg rond de dertig getuigen 
gaat oproepen. 

“Reeds twee maal ben 

ik tijdens mijn werk op 

onrechtmatige wijze 

gearresteerd en voor 

uren vastgezet”
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Intimidaties door de politie
Daags na het schrijven van dit artikel 
moet ik me melden bij de politie in 
Hilversum. De reden: de NOS heeft 
aangifte tegen mij gedaan wegens – 
aldus de rechercheur – ‘smaad en/of 
stalking’. Enige maanden geleden 
deed een journalist van De Telegraaf 
aangifte tegen mij wegens 
‘bedreiging’; in het kader hiervan 
werd ik zelfs vastgenomen. Reeds 
twee maal ben ik tijdens mijn werk 
op onrechtmatige wijze gearresteerd 
en voor uren vastgezet. In beide 
gevallen was het doel duidelijk: het 
mij beletten vragen te stellen aan 
advocaten. Tijdens de eerste 
arrestatie betrapte mijn cameraman 
een agent op het bureau 
Prinsengracht te Amsterdam terwijl 
hij in een telefoongesprek met 
Justitie aanbood tegen mij ‘creatief te 
willen gaan’ en een ‘zaak te willen 
construeren’. Een brief over deze 
ongekende en huiveringwekkende 

vorm van machtsmisbruik aan de 
Amsterdamse korpschef Welten blijft 
onbeantwoord. We denken ook aan 
de 16 gewapende agenten die 
plaatsnamen in de zittingszaal toen 
de eerste wrakingskamer bijeenkwam 
in mijn strafzaak. Voor zover valt na 
te gaan is zulks nog nooit eerder 
gebeurd in ons land. Waar is men zo 
bang voor? Dat ik nog meer corrupte 
rechters expose? Ik weet het niet en 
beperk me thans maar tot het 
weergeven van de feiten. Maar de 
constatering dat ik door mijn werk 
als journalist thans wordt gezien als 
een gigantische bedreiging voor de 
Nederlandse ‘rechtstaat’, dat lijkt in 
elk geval niet teveel gezegd. 

De brief die in het voorjaar van 2004 
op mijn deurmat plofte heeft grote 
consequenties gehad. Hij vormde een 
‘breekijzer’ tot het openen van een 
beerput waarvan de precieze omvang 
nog altijd niet duidelijk is. Wel kan ik 

thans constateren dat de hele 
Nederlandse rechtstaat een fake is, 
een niet-bestaande idee fixe en dat 
rechters, advocaten en officieren van 
justitie in samenspanning met de 
media en de politiek in werkelijkheid 
niet de rechtstaat dienen, maar de 
belangen van een nauw omgrensde 
elitegroep die de facto is verheven 
boven wet en gebod en een carte 
blanche geniet tot het plegen van alle 
delicten die het wetboek van 
strafrecht kent. 

Verder lezen 
De zaak-Westenberg op www.rechterwestenberg.com

De zaak-Kalbfleisch op www.pieterkalbfleisch.com

De Chipshol-zaak op www.schipholwanbeleid.nl

De strafzaak tegen Micha Kat op www.klokkenluideronline.nl

Over Micha Kat
Micha	Kat	(1963)	is	journalist.	Hij	begon	
bij	nrC	Handelsblad	in	1990	en	werkte	
tot	2007	als	vaste	medewerker	voor	
het	Advocatenblad	en	Advocatie.nl.	
thans	is	hij	journalistiek	actief	via	
eigen	media:	de	websites
www.klokkenluideronline.nl	en
www.nrcombudsman.nl	en	het	
internetradioprogramma	klokken-
luideronair.	

“Ik kan thans constateren dat de hele Nederlandse 

rechtstaat een fake is, een niet-bestaande idee fixe 

en dat rechters, advocaten en officieren van justitie 

in samenspanning met de media en de politiek in 

werkelijkheid niet de rechtstaat dienen”
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interview

De Verenigde Staten zijn van oudsher 
één van de machtigste landen ter 
wereld, maar de laatste jaren lijkt het 
land op zijn retour. Klopt dit beeld?
De perceptie van macht is heel 
tijdgebonden. Als u acht jaar geleden, 
in het voorjaar van 2003, een krant 
open zou slaan, dan leest u daar 
stukken over de immense macht van de 
Verenigde Staten. Het beeld dat werd 
geschetst was dat van een fantastisch 
imperium; er is nog nooit een land zo 
sterk en machtig geweest. Dat beeld is 
radicaal veranderd sinds de inval in 
Irak in 2003. Nu staan de kranten vol 
met precies het tegenovergestelde: er is 
een aftakelingsproces gaande, dat niet 
meer te stoppen is. Geen van beide 
conclusies zijn waar. De extreme 
karakters van beide conclusies zijn 
kenmerkend voor de moderne media; 
het is alles of niets.

Denkt u dat het negatieve imago deels 
is te verklaren door de oorlog in 
Afghanistan?
Ten aanzien van Afghanistan is het 
duidelijk dat Amerika daar een 
volkomen nutteloze en uitzichtloze 

Wat Maarten van Rossem van oud-president Bush vindt? Een volslagen idioot. Hoe oordeelt hij over de 
Republikeinse presidentskandidaten? Ontsnapte gekken. En hoe kun je Geert Wilders typeren? Als een 
gevaar uit Venlo. Wie Van Rossem weleens heeft gezien op televisie op zijn glossy Maarten! leest, weet dat 
hij geen blad voor de mond neemt. Fiat Justitia zocht de bekende historicus op in zijn woonplaats Utrecht 
om hem aan de tand te voelen over de positie van de Verenigde Staten op het wereldtoneel, de mondiale 
machtsverhoudingen, de binnenlandse politiek en het Nederlandse politieke systeem in vergelijking tot dat 
in Angelsaksische landen.

Tekst: Mark Putting en Leendert Kloot

interview	Maarten	van	rossem	
“Als je je zin in de wereld wilt doordrijven, dan moet je de 
beschikking hebben over een militair apparaat”

“Ten aanzien van Afghanistan is het duidelijk  

dat Amerika daar een volkomen nutteloze  

en uitzichtloze oorlog voert”
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oorlog voert. Overigens is onze eigen 
bijdrage aan dat conflict even 
nutteloos en uitzichtloos en heeft die 
zelfs in hoge mate een belachelijk 
karakter. Het debat over Afghanistan 
in het Nederlandse parlement was 
lachwekkend! Als Amerika uit 
Afghanistan zal weggaan op korte 
termijn, zal dat een zegen zijn. Het is 
tenslotte een idiote interventie, die 
Amerika te danken heeft aan de vorige, 
idiote president.  Overigens is het 
terrorisme niet verdwenen als gevolg 
van de oorlog. Terrorisme is een 
betrekkelijk amorf fenomeen, dat 
lokaal geworteld is. Daarom was die 
wereldwijde oorlog tegen het 
terrorisme van zo’n grote droefheid, 
daar was totaal niet over nagedacht.

Zijn de Verenigde Staten nog het 
machtigste land ter wereld?
De Verenigde Staten zijn nog steeds 
verreweg de machtigste staat op aarde 
en dat zal ook wel enkele decennia zo 
blijven. Zij beschikken over een 
omvangrijk militair apparaat. Als je in 
de wereld iets wilt doen wat anderen 
niet willen doen, dan moet je een 
militair apparaat hebben. Of dat een 
nuttig effect heeft, is uiteraard nog 
maar de vraag. In het algemeen kun je 
beter dreigen met een militair 
apparaat dan er daadwerkelijk iets mee 
doen. De Amerikanen zijn feitelijk de 
enige die hightech research doen op het 
gebied van militaire apparatuur, 
hoewel de Chinezen nu ook wat 
ondernemen en de Israëli’s niet 
stilzitten. De VS behouden in elk geval 
nog een grote militaire voorsprong. 
Het militaire apparaat slorpt echter 
per jaar gigantische bedragen op, die 

verstandiger besteed zouden kunnen 
worden binnen de VS. Als gevolg van 
9/11 is de vorige president een zeer 
slecht doordachte, wereldwijde 
militaire campagne tegen het 

terrorisme begonnen. Deze campagne 
heeft heilloze resultaten gehad. Het 
terrorisme is ermee bevorderd; het is 
in elk geval niet verminderd. Op de 
middellange termijn kost dit 
duizenden miljarden dollars, denk in 
het bijzonder aan de interventie in 
Irak. Uiteraard heeft de macht van 
Amerika ook nog andere dimensies. 
Het is ten eerste verreweg de grootste 
economie ter wereld. Het zal nog 
enkele decennia duren voordat 
Amerika daarin wordt ingehaald. Ten 
tweede domineren de Amerikanen de 
technologische ontwikkelingen in tal 
van opzichten. Denk bijvoorbeeld aan 
het internet. Misschien hebt u een iPad 
gekocht? Dat wordt allemaal in 
Amerika ontworpen en van software 
voorzien, zij het dat ze door 
vingervlugge Chinese meisjes in elkaar 
worden gezet. Ten derde domineert 
Amerika in feite de wereldwetenschap. 
Binnenkort worden de Nobelprijzen 
weer uitgereikt,  waarbij weer 

ongetwijfeld veel Amerikanen in de 
prijzen zullen vallen. Wanneer u echter 
goed kijkt, ziet u dat veel Amerikanen 
eigenlijk in Taiwan of India geboren 
zijn. De Amerikaanse wetenschap leeft 
namelijk van een braindrain uit de rest 
van de wereld. Ze zijn zelfs 
geïnteresseerd in Nederlanders. 
Wanneer je in ons land echt goed bent, 
bestaat er een redelijke kans dat ze je 
bellen met de vraag of je niet in 
Amerika wil gaan werken. De 
werkomstandigheden voor 
topwetenschappers zijn daar veel 
gunstiger dan in Nederland.

Voor wie moeten de Amerikanen op dit 
moment het meest vrezen?
Naar mijn idee zijn China en dergelijke 
landen niet de grootste vijand van de 
VS, maar zijn zij dat zelf. Daarmee 
doel ik op het achterlijke beleid dat ze 
voeren. De Amerikanen schieten 
zichzelf daarmee voortdurend in de 
voet. Ik noem bijvoorbeeld de situatie 
in Afghanistan en de discussie over 
het budget van de Amerikaanse 
overheid. De Amerikanen veroorzaken 
hun eigen problemen. Deze 
problemen komen enerzijds voort uit 
die idiote en ondoordachte oorlog 
tegen terrorisme. Anderzijds wordt 
Amerika geteisterd door één van de 
beide grote politieke partijen, de 
Republikeinen, die hun eigen natie de 
afgelopen jaren een grote hoeveelheid 
kwaad hebben aangedaan.

“In het algemeen kun 

je beter dreigen met 

een militair apparaat 

dan er daadwerkelijk 

iets mee doen”
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interview

Bent u dan van mening dat de 
Verenigde Staten met president 
Obama de betere kant op gaan?
Obama is een enorm intelligente man 
die ongetwijfeld het beste voor heeft 
met zijn land. Hij heeft 
verrassenderwijs al vrij veel bereikt 
tijdens zijn presidentschap, hoewel je 
dat niet zou zeggen als je de 
commentaren leest. De negatieve 
commentaren zijn te verklaren door 
het feit dat Obama is binnengehaald 
als here Jezus. Vergeleken daarbij zijn 
de resultaten natuurlijk teleurstellend. 
Obama heeft echter een groot 

probleem: het disfunctionele politieke 
systeem in Amerika. Je kunt met een 
ruime meerderheid worden gekozen, 
maar als de minderheidspartij, de 
Republikeinen, kwaad wil, dan wordt 
het politieke proces gesaboteerd. In 
de eerste twee jaar hadden de 
Democraten nog een supermeerder-
heid van zestig zetels in de senaat; 
toen heeft Obama vrij veel tot stand 
gebracht. Bij gebrek aan een normaal 
parlementair systeem in de VS, zoals 
in de meeste Europese landen 
gebruikelijk is, en door het verlies van 
de supermeerderheid in de senaat, 
heeft Obama nu een beduidend 
moeilijkere positie. 

Denkt u dat Obama volgend jaar 
opnieuw gekozen zal worden?
Volgens de peilingen denkt 50% van 
de bevolking positief over Barack 
Obama, maar ik zou uit mijn bed 
rollen van verbazing als Obama niet 
wordt herkozen. Hoewel het 

afwachten is, want het schijnt dat een 
zittende president nooit is herkozen 
bij een werkloosheidspercentage van 
7%. De Amerikaanse economie staat 
er immers slecht voor, een loden last 
voor een zittende president. Toch 
spreken een aantal zaken in Obama’s 
voordeel. Ten eerste is er geen enkel 
schandaal geweest de afgelopen jaren. 
Ten tweede zijn Obama’s opponenten 
volstrekte idioten waar hij eigenlijk 
niet van kan verliezen. De enige 
serieuze, Republikeinse kandidaat is 
Mitt Romney, een min of meer 
normaal persoon. De overige 
Republikeinse kandidaten hebben het 
meeste weg van ontsnapte gekken. 
Het is droevig, maar het is een 
reflectie van het Amerikaanse 
politieke systeem. Een republikeinse 
president zou hetzelfde zijn als in 
Nederland Hero Brinkman (Tweede 
Kamerlid voor de PVV, red.) minister-
president wordt. Tot slot was het 
pakken van Osama bin Laden mooi 

“Ik zou uit mijn bed 

rollen van verbazing 

als Obama niet wordt 

herkozen”

JUR_650091_Fiat4_BW.indd   22 22-07-11   16:03



 Fiat Justitia	 juli	2011	 23

“Er heerst in Nederland absoluut een zesjescultuur, 

vooral onder de mannelijke studenten”

voor Obama. Dat heeft een positieve 
uitwerking gehad op de 
opiniepeilingen, maar na vier weken 
waren die alweer terug op het oude 
niveau. De dood van Bin Laden heeft 
dus geen gevolgen gehad voor de 
lange termijn. 
 Terug naar eigen land. U hebt 
jarenlang college gegeven aan 
studenten en u kent het universitaire 
systeem in Nederland. Het kabinet-
Rutte heeft de langstudeerboete in het 
leven geroepen. Wat is uw oordeel 
daarover?
Ik vind het nogal een kortzichtige 
maatregel, daar had beter over 
nagedacht moeten worden. De 
studenten die twee masters willen 
volgen en dus juist ijveriger zijn dan 
de gemiddelde student, worden 
volkomen nodeloos gestraft voor het 
feit dat zoveel andere studenten 

relatief traag studeren. Aan de andere 
kant ben ik wel van mening dat dit 
kabinet – het is een wonder dat ik 
bereid ben daar iets positiefs over te 
zeggen – een aantal actuele 
problemen in het onderwijs probeert 
aan te pakken. Hiermee bedoel ik 
bijvoorbeeld op het niveau van de 
universitaire studies en veel hbo-
opleidingen. Sommige academische 
opleidingen zijn een volstrekte 
aanfluiting. Ook hadden we nooit 
aan de BA-titel moeten beginnen. Dat 
stelt niets voor. Het niveau moet 
omhoog en het moet gedaan zijn met 
die eindeloze herkansingen. Ik 
begrijp het probleem wel; de 
universiteiten worden voornamelijk 
betaald per uitstromende student. Zij 
hebben er belang bij dat studenten 
hun master halen. Daarnaast heerst 
er in Nederland absoluut een 
zesjescultuur, vooral onder de 
mannelijke studenten. Ik heb het 
vaak genoeg meegemaakt: wanneer 
men een 5,6 haalt, vindt men dat 

geen penibel cijfer, maar is 
men blij dat het vak 
gehaald is. Ik heb de 
indruk dat veel 
studenten weinig 
ambitieus zijn. Ze 
hebben het te druk met 
werken in de horeca, 
het maken van 
buitenlandse reizen 
enzovoorts. De studie 
komt op de vijfde plaats.

Datsoort activiteiten naast de 
studie draagt toch vaak bij aan de 
ontwikkeling van de student.
Daar ben ik het mee eens. Eigenlijk is 
het een beetje belachelijk dat ik dit zo 
moralistisch beweer, want ik heb 
acht jaar gestudeerd en van alles en 
nog wat gedaan, behalve studeren. 
Dat waren echter andere tijden. Dat 

men nu probeert het niveau te 
verhogen en de studenten strakker 
worden gehouden, vind ik logisch. 
Mijn beste studenten waren vaak 
degene die twee studies tegelijk 
deden, zoals rechten en 
geschiedenis. De beste en ijverigste 
studenten worden met de 
langstudeerboete gestraft door Halbe 
Zijlstra.

U noemde al het kabinet, dat in 
elk geval tracht het onderwijs te 
verbeteren. Kunt u nog andere 
positieve plannen van dit kabinet 
noemen?
Dat is een lastige vraag! Ik begrijp 
vaak wel waarom het kabinet 
bepaalde plannen heeft, maar er 
wordt onvoldoende overlegd over de 
manier waarop het resultaat bereikt 
moet worden. Daarnaast heeft het 
kabinet een flinterdunne 
meerderheid. Eigenlijk is het een 
minderheid, gedoogd door de PVV. A 
priori moet ik zeggen dat dit kabinet 

er nooit had mogen komen. De VVD 
en het CDA zijn uit politieke 
doodsnood met die gevaarlijke 
malloot uit Venlo in zee gegaan. De 
VVD en het CDA hebben dat gedaan 
uit angst voor een verder verlies van 
stemmen aan de PVV. Het CDA is 
vanouds een christelijk geïnspireerde 
partij en de VVD is naar eigen zeggen 
een liberale partij. Met een dergelijke 
achtergrond kun je niet met de PVV 
in zee gaan. Helaas is het wel 
gebeurd. Nu zie je dat beide 
regeringspartijen een soort 
‘populisme-light’ bedrijven. Ze 
proberen de PVV te kopiëren. Rutte 
leek mij altijd een sympathieke 
links-liberale man, maar hij kraamt 
nu onzin uit! 

Hoe komt het dat de PVV zoveel 
invloed heeft verworven in de 
Nederlandse politiek?
Dat komt door de zittende partijen. 
De grootte van de PVV wordt 
continue overschat. We worden 
feitelijk gegijzeld door slechts 15 % 
van het electoraat, die in allerlei 
opzichten niet maatgevend is voor de 
wezenlijke aspecten van de 
Nederlandse samenleving. Ik wil niet 
kwetsend zijn, maar de achterban van 
de PVV bestaat voornamelijk uit 
mannen van het platteland met lage 
opleidingen. Door de 
gedoogconstructie heeft de PVV meer 
macht dan ze feitelijk op basis van 
dat electoraat zouden moeten 
hebben. Dat is te wijten aan de VVD 
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en het CDA. Zij zijn in zee gegaan met 
de PVV. Het siert het CDA overigens 
nog dat er een discussie heeft 
plaatsgevonden over het al dan niet 
samenwerken met de PVV. Tijdens het 
CDA-congres zijn de aanwezigen 
uiteindelijk vrij opportunistisch en 
pragmatisch geweest. Het CDA kon 
echter geen kant op, dus heeft de 
achterban voor gestemd. Binnen de 
VVD is er nauwelijks kritiek geweest; 
die achterban is vrijwel even rechts als 
de achterban van de PVV.  Tot slot 
maakt de oppositie een volstrekt 
machteloze indruk. Dat is een vrij 
droevige zaak. Ze opereren niet 
gezamenlijk en hebben geen verhaal. 

Het is onduidelijk wie de 
oppositieleider is; daarom hebben we 
een ultrarechtskabinet in alle 
opzichten. 

U stelde eerder dat het Amerikaanse 
politieke systeem disfunctioneert. 
Bent u dezelfde mening toegedaan 
over het Nederlandse politieke 
systeem? 
Ik vind het Nederlandse systeem 
ideaal; ik zou niet weten hoe het beter 
moet. In Nederland kennen wij 
natuurlijk de proportionele 
vertegenwoordig, dat is rechtvaardig. 
In Angelsaksische landen worden 
grote delen van de bevolking feitelijk 
niet politiek vertegenwoordigd. Als u 
in een district woont dat traditioneel 
een Republikeinse meerderheid heeft, 
en u stemt op de Democraten, dan 
kunt u net zo goed thuisblijven, want 
stemmen heeft dan geen zin. In 
Nederland heeft het altijd zin om te 
stemmen; in die zin werkt het 

Nederlandse systeem dus uitstekend. 
Heel Nederland wordt 
vertegenwoordigd, ook het Nederland 
van de proleten. Ik ben er misschien 
niet gelukkig mee, maar Hero 
Brinkman vertegenwoordigt ook een 
aanzienlijk deel van de Nederlandse 
mannen. Het is een echte 
volksvertegenwoordiger. Dat de 
politiek niet genoeg naar de burgers 
zou luisteren, vind ik kletskoek. Er 
wordt juist teveel naar de burgers 
geluisterd! Het probleem van de 
westerse burger is dat hij overeenkomt 
met een verwend kind. Hij wil wel de 
lusten, maar niet de lasten. Hij wil een 
belastingverlaging, maar er moet ook 
meer geld naar de gezondheidszorg. 
Dat is moeilijk te combineren. 

Zou u zelf een goede 
volksvertegenwoordiger zijn?
Ik heb eigenlijk nooit politieke 
ambities gehad. In de jaren ‘60 heb ik 
het nog wel even serieus overwogen. 
In die tijd vond iedereen dat je 
geëngageerd moest zijn. Politiek was 
toen erg belangrijk en nuttig werk. Ik 
kwam echter tot de conclusie dat ik er 
volkomen ongeschikt voor was. Ik ben 
namelijk enorm autoritair en 
ongeduldig. Ik heb twee jaar in de 
studentenpolitiek gezeten als 
fractieleider van de 
studentenvakbeweging in Utrecht. Dat 
was verschrikkelijk; eindeloos 
overleggen met allerlei ijdeltuiten, 
zeurpieten en idioten. De conclusie 
was duidelijk: ik ga niet de politiek in. 
Gelukkig kon ik op de universiteit aan 
de slag, dat was precies wat ik mij 
voorstelde. Ik vind het enorm leuk om 
college te geven. Inmiddels geniet ik 
van mijn pensioen, de politiek zal ik 
niet meer ingaan. Echter zou het een 
zegen zijn voor Nederland als ik vanaf 
morgen tien jaar dictator ben. Daar 
twijfel ik geen moment aan.

Bent u zelf in staat om enige invloed 
uit te oefenen? 
Ik probeer overal waar ik kom uit te 
leggen hoe de werkelijkheid naar mijn 
idee in elkaar zit. Omdat het beeld van 
de werkelijkheid, zoals dat vaak in de 

media geschapen wordt, vaak weinig 
met de echte werkelijkheid te maken 
heeft, heb ik daar een soort 
permanente taak aan. Ik betwijfel of ik 
nu zo verschrikkelijk veel invloed heb. 
Mijn boeken worden voornamelijk 
gelezen door mensen die het allang 
met mij eens zijn. Wanneer ik een 
lezing in Venlo geef, zal er geen 
massale opkomst van PVV’ers 
plaatsvinden. Je preekt dus altijd voor 
eigen parochie.

 

Over Maarten van Rossem
Maarten	van	rossem	werd	op	24	
oktober	1943	geboren	in	Zeist.	na	het	
behalen	van	zijn	gymnasiumdiploma	
in	wageningen,	studeerde	hij	
geschiedenis	aan	de	Universiteit	
Utrecht.	vanaf	1971	was	hij	als	
wetenschappelijk	medewerker	
verbonden	aan	dezelfde	universiteit.	
in	1983	promoveerde	hij	op	het	
proefschrift	‘het	radicale	
temperament.	De	dubbele	politieke	
bekering	van	een	generatie	
Amerikaanse	intellectuelen	(1934-
1953)’.	regelmatig	treedt	van	rossem	
als	Amerika-deskundige	op	in	
televisie-uitzendingen.	Zo	is	hij	
veelvuldig	gevraagd	voor	de	
Golfoorlog	en	de	aanslagen	op	11	
september	2001.	Daarnaast	geeft	hij	
enkele	programma’s	gepresenteerd.	
in	2003	verkoos	het	Historisch	
nieuwsblad	van	rossem	tot	Historicus	
van	het	jaar.	toen	hij	in	2008	samen	
met	het	Historisch	nieuwsblad	de	
glossy	Maarten!	uitgaf,	bleek	deze	
uitgave	zo	populair	dat	het	een	
zelfstandig	blad	is	geworden.	voor	de	
gemeenteraadsverkiezingen	van	2010	
was	Maarten	van	rossem	lijstduwer	
voor	de	PvdA	in	Utrecht.	vooraf	had	hij	
duidelijk	gemaakt	dat	hij	een	plaats	
niet	zou	claimen.	Hij	werd	met	
voorkeursstemmen	gekozen	in	de	
gemeenteraad,	maar	hij	weigerde	erin	
plaats	te	nemen.	thans	is	van	rossem	
met	pensioen.

“Heel Nederland 

wordt politiek 

vertegenwoordigd; ook 

het Nederland van de 

proleten”
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In 2008 verscheen uw boek ‘Dromen 
van een Arabische lente’. Hoe staat het 
inmiddels met deze droom?
Wat ik in mijn boek heb proberen te 
beschrijven, is dat mensen in Egypte en 
Syrië van binnenuit veranderingen 
wilden. Vergelijk het met de Praagse 
Lente van 1968. De droom van veel 
mensen was hetzelfde: zij wilden 
waardigheid, een normaal leven in een 
rechtstaat met verkiezingen en geen 
corruptie. Als 
mensenrechtendiplomaat heb ik altijd 
gehoopt dat die universele droom 
uitkwam. Ik probeerde mensen te 

ondersteunen in hun 
verlangen naar 
veranderingen. Dit 
beeld zie je terug op de 
cover van mijn boek. 
Op de voorgrond zie je 
een verliefd stel, maar 
de achtergrond is 
gehuld in mist. 
Immers was het 
onzeker of de droom 
werkelijkheid zou 
worden. Ik denk dat 
voor veel Egyptenaren 
en Tunesiërs het 
omverwerpen van het 
regime een droom was 
waarvan zij dachten dat 

die nooit zou uitkomen. Maar je moet 
voorzichtig zijn met wat je wenst. Het 
uitkomen van de droom gaat in veel 
gevallen gepaard met bloedvergieten. 
Het is een pijnlijk proces.

De Libische opstandelingen krijgen in hun 
strijd tegen Khadaffi militaire steun. Is het 
in dat licht krom dat de bevolking in Syrië 
die steun niet krijgt?
Nee, dat is niet krom, omdat je ieder land 
op zijn eigen situatie moet beoordelen. 
Ieder land is verschillend. Ik bemerk 
dikwijls dat mensen in deze discussie 
denken dat er één oplossing voorhanden 
is voor alle Arabische landen. De gedachte 
‘one size fits all’ werkt echter niet. De 
resolutie van de VN Veiligheidsraad voor 
militair ingrijpen in Libië kon op brede 
steun rekenen wereldwijd. In Syrië daar- 
entegen staat de helft van de bevolking 
nog achter de zittende president Bashar 
al-Assad. Zij steunen hem niet uit liefde, 
maar uit angst voor chaos en bloed-
vergieten. Er is dus in Syrië geen breed 
gedragen gevoel aanwezig onder de 
bevolking dat militaire steun van buitenaf 
noodzakelijk is. Dat vind ik niet leuk, 
maar het gaat om de Syriërs.

Mohammed Bouazizi, een 26-jarige straathandelaar uit Tunesië, zag op 17 december 2010 geen andere 
optie dan zichzelf in brand te steken uit protest tegen het afpakken van zijn handelswaren door de politie. 
Hij overleefde zijn protestactie niet. Zijn zelfmoord vormde de aanzet voor het omverwerpen van de 
Tunesische dictator Ben Ali in een volksopstand, dat de geschiedenisboeken ingaat als de Jasmijnrevolutie. 
De volksopstanden breidden zich in een rap tempo uit over de Arabische wereld. In februari 2011 moest 
dictator Mubarak in Egypte het veld ruimen na grootschalige protesten en een bloedige strijd. In navolging 
van dit succes braken ook volksopstanden uit in onder meer Marokko, Bahrein, Jemen en Syrië.  Oud-
mensenrechtendiplomaat Petra Stienen werkte lange tijd in Egypte en Syrië en volgt de gebeurtenissen op de 
voet. Fiat Justitia ondervroeg haar over de Arabische lente, de reactie van Europa en de Verenigde Staten en 
de toekomst van de regio.

Tekst: Leendert Kloot

interview	Petra	Stienen	
“Je zult je altijd moeten uitspreken voor de moed van mensen die 
op eigen kracht in opstand komen tegen onderdrukking”

interview

“De westerse wereld heeft zich ontzettend lang 

voor de gek gehouden met het idee dat je stabiliteit 

in de regio kunt bereiken door een dictator te 

ondersteunen”
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interview

“Het gaat dertig 

jaar duren alvorens 

de omwenteling 

heeft geleid tot 

een volwaardig 

democratisch bestel”

De Arabische landen zijn niet met 
elkaar te vergelijken, maar de 
opstanden zijn wel vergelijkbaar.
De opstanden hebben in veel gevallen 
overeenkomstige elementen. Denk 
aan werkloze jongeren, enorme 
corruptie van één machthebber, grove 
mensenrechtenschendingen en 
misbruik van de noodwetten. Maar 
tegelijkertijd heeft ieder land zijn 
eigen achterliggende 
machtsstructuren. 

Hoe kunnen we de Syriërs helpen?
De economische sancties tegen het 
regime van president Assad hebben 
denk ik eerder effect. Militair 
ingrijpen is namelijk niet altijd het 
beste middel. Integendeel. Militair 
ingrijpen in Libië heeft tot nog toe niet 
tot een oplossing geleid. Syrië zou er 
echter meer gebaat bij zijn geweest als 
wij ons veel eerder zorgen hadden 
gemaakt over de 
mensenrechtenschendingen. De 
westerse wereld heeft zich namelijk 
ontzettend lang voor de gek gehouden 
met het idee dat je stabiliteit in de 
regio kunt bereiken door een dictator 
te ondersteunen. 
Mensenrechtenschendingen, 
ongelijkheid en corruptie 
namen wij op de koop toe.

Egypte en Tunesië zijn decennialang 
geregeerd door een dictator. Is de 
bevolking na het verdrijven van deze 
regimes klaar voor een democratie?
In deze landen wonen voldoende 
verstandige mensen die op hun eigen 
manier vorm willen geven aan hun land. 
Laat hen daarin vrij! Europa leidt aan een 
soort ‘stembusfetisjisme’: wij denken 
dat een democratie is bereikt als er één 
keer eerlijke verkiezingen hebben 
plaatsgevonden. Het gaat echter dertig 
jaar duren alvorens de omwenteling 
heeft geleid tot een volwaardig 
democratisch bestel. Kort na het vertrek 
van Mubarak in Egypte vreesde men voor 
een tweede Iran, een streng-islamitische 
staat. Later werd de vergelijking gemaakt 
met Turkije waar modernisering en 

economische groei hand in 
hand gaan met 

het behoud van de islamitische identiteit. 
Recent wordt de situatie in Egypte 
vergeleken met Indonesië. Na het vertrek 
van Soeharto in 1998 had Indonesië 
namelijk een aantal jaar nodig voordat 
de situatie op orde was. Het is aan de 
Egyptenaren en de Tunesiërs om uit te 
maken hoe zij deze overgangsjaren 
vormgeven.

Uiteindelijk zal het goed komen.
Ik vind het gevaarlijk om dat zo 
makkelijk te zeggen. Ik heb namelijk 
geen idee of het goed komt! Het kan best 
dat Egypte en Tunesië er de komende tijd 
slechter aan toe zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan de economische crisis. Dat 
vooruitzicht mag echter nooit de reden 
zijn om een dictator aan de macht te 
houden. Je zult je altijd moeten 
uitspreken voor de moed van mensen die 
op eigen kracht in opstand komen tegen 
onderdrukking; los van het resultaat.

Denkt u dat het Moslimbroederschap 
roet in het eten kan gooien in Egypte?
Het is interessant om het 
Moslimbroederschap te bekijken. Recent 
hebben diverse partijen in Egypte 
beweerd dat zij voortkomen uit het 
broederschap. Dus ook het Moslim-
broederschap is in de nieuwe situatie in 
Egypte op zoek naar een eigen rol. Het 
algemene beeld dat wij van het Moslim-
broederschap hebben, namelijk mannen 
met baarden die een islamitische heil-
staat willen oprichten, klopt niet. Er zit 
een enorme variëteit in, zoals het 
christendom op verschillende 
manieren is vertegenwoordigd in de 
Tweede Kamer. De SGP brengt het 
geloof immers op een heel 
andere wijze tot uiting in het 

parlement dan de 
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“Als de Arabische lente ons één ding heeft geleerd, is 

dat er een enorme diversiteit is aan landen met ieder 

hun eigen vraagstukken”

Over Petra Stienen
Petra	Stienen	werd	in	1965	geboren	in	
roermond.	na	het	afronden	van	haar	
middelbare	school	ging	zij	begin	jaren	
‘80	Arabisch	studeren	aan	de	
Universiteit	leiden.	na	haar	studie	
volgde	zij	het	‘diplomatenklasje’	van	het	
Ministerie	van	Buitenlandse	Zaken,	
waarna	zij	vervolgens	negen	jaar	lang	
aan	de	slag	ging	als	mensenrechten-
diplomaat	op	de	ambassades	in	egypte	
en	Syrië.	Haar	opdracht	was	om	de	
mensenrechtensituatie	in	beide	landen	
te	verbeteren.	naar	aanleiding	van	haar	
periode	in	deze	landen	verscheen	in	
2008	haar	boek	‘Dromen	van	een	
Arabische	lente’,	waarin	zij	haar	
ervaringen	beschreef	als	vrouwelijke	
diplomaat	in	de	Arabische	wereld.	Over	
het	onderwerp	geeft	zij	thans	lezingen.	
Stienen	gaf	de	afgelopen	maanden	
regelmatig	haar	visie	op	de	Arabische	
lente	op	radio	en	televisie.

ChristenUnie of het CDA. Ik ben er 
overigens van overtuigd dat veel 
Egyptenaren en Tunesiërs op een 
religieuze partij zullen stemmen als zij 
die gelegenheid hebben, omdat religie in 
die regio een zeer belangrijke rol speelt. 

De situatie in bijvoorbeeld Syrië wordt 
veel besproken op Twitter. Heeft 
het gebruik van Facebook en Twitter 
bijgedragen aan het omverwerpen van de 
regimes in Tunesië en Egypte?
Nee, het is te eenvoudig om te spreken 
van een Facebook- of een 
Twitterrevolutie. Slechts een klein deel 
van de opstandelingen had de 
beschikking over Facebook of Twitter. 
Opvallend was dat mensen pas massaal 
de straat op gingen in Egypte toen het 
internet werd afgesloten; toen ontplofte 
de bom. Facebook en Twitter zijn 
daarentegen wel handige 
communicatiemiddelen. Daarnaast 
geven Skype en YouTube ons de 
gelegenheid om inzicht te krijgen in de 
situatie in Syrië. De schaduwzijde van 
het gebruik van internet is dat de 
regimes niet dom zijn; zij infiltreren 
pagina’s en lezen mee met de 
opstandelingen. 

Welke boodschap hebt u voor de mensen 
die schouderophalend oordelen dat de 
opstanden in de Arabische wereld een 
ver-van-mijn-bedshow is?
Wat mij opvalt is dat Europanen de 
Middellandse Zee heerlijk vinden om in 
te zwemmen tijdens de zomervakantie, 
maar eenmaal thuis zien zij de 
Middellandse Zee als een slotgracht om 
problemen tegen te houden. Ik doel dan 

op problemen als migratie, 
Moslimbroeders en andere Arabische 
ellende. Europeanen zouden zich 
moeten afvragen hoe zij de Middellandse 
Zee zien: als een slotgracht of als een 
meer waar zich oevers van welvaart 
omheen bevinden. Vergeet niet dat de 
Arabische wereld dichterbij is dan wij 
vaak denken. Je zou Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten kunnen zien als de 
voortuin van Europa. In die voortuin wil 
je geen troep hebben.

Helpt het om de Arabische wereld te 
vermijden als vakantiebestemming?
Nee, toerisme is heel belangrijk om de 
lokale bevolking te ondersteunen. 
Hoewel Syrië nu buitenlanders 
angstvallig weert en het dus erg moeilijk 
is om dat land binnen te komen. 
Bedrijven zouden wel enkele landen 
moeten vermijden. Neem een bedrijf als 
Shell dat grote economische belangen 
heeft in Syrië. Shell praat graag over 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, het ondersteunen van de 
bevolking en het respecteren van 
mensenrechten, maar die grens lijkt 
inmiddels bereikt in Syrië. Dat vormt een 
dilemma voor Shell. 

Zou de westerse wereld zich in het 
algemeen meer moeten bekommeren 
om de mensenrechtensituatie in Noord-
Afrika en het Midden-Oosten?
De westerse wereld denkt teveel in 
sjablonen over Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten. Als de Arabische lente 
ons één ding heeft geleerd, is dat er een 
enorme diversiteit is aan landen met 
ieder hun eigen vraagstukken. Wanneer 

je meer inzicht wilt krijgen in de situatie 
aldaar, moet je goede kennis en 
analysecapaciteiten hebben. Daarvoor is 
tijd, geld en moeite nodig. De vraag is of 
de westerse wereld bereid is om die 
investeringen te doen. Ik hoop van wel. 
De afgelopen dertig jaar hebben wij de 
grove mensenrechtenschendingen en de 
grootschalige corruptie niet willen zien. 
Nu is het moment aangebroken om op 
andere wijze naar de regio te kijken en 
veel meer oog te hebben voor de kansen 
die mensen hebben en te onderzoeken 
waar die kansen belemmerd worden. De 
westerse wereld moet inzien dat het in 
zijn eigen belang is dat er stabiliteit 
ontstaat in de regio op basis van een 
eerlijk systeem.

www.twitter.com/petra_stienen
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Ploum Lodder Princen is een commercieel advocaten- en notarissenkantoor, gevestigd in Rotterdam. Met 100 medewerkers, 

waarvan 60 advocaten en notarissen is het een middelgroot kantoor. De zes secties richten zich op arbeidsrecht, commerciële 

contracten, bestuurs- en strafrecht, corporate recovery en corporate litigation, notariaat en ondernemingsrecht. Onze klantenkring 

kent nationale en internationale ondernemingen, van mkb tot beursgenoteerd.

Ploum Lodder Princen is een nuchter, informeel 

en pragmatisch kantoor. Plezier in het werk en 

gedrevenheid gaan hand in hand met excellente 

resultaten voor onze klanten. Dat merk je op ons 

kantoor en zie je ook in onze werkwijze en 

arbeidsvoorwaarden. Via onze Academy volgen 

onze mensen intern diverse opleidingen die door 

gerenommeerde docenten worden gegeven. 

Ervaren medewerkers volgen tenminste één 

postdoctorale opleiding. Veel van onze mensen 

werken parttime, want een goede balans tussen 

werk en privé vinden wij belangrijk. 

Naast onze passie voor ons werk en onze cliënten, 

zijn we ook actief  in maatschappelijke projecten. 

Zo willen we een steentje bijdragen aan de stad 

waarin wij werken. Veel van onze mensen zijn 

actief  als vrijwilliger, vervullen een bestuursfunctie 

of  hebben andere nevenactiviteiten en dat 

ondersteunen wij graag.  Als kantoor zijn we 

bovendien sponsoring partner van Museum 

Boijmans Van Beuningen. Zo doen wij iets terug 

voor de maatschappij. 

Bij Ploum Lodder Princen is er veel ruimte voor 

eigen initiatieven. Dat kan gaan over nieuwe 

markten of  rechtsgebieden, maar ook over een 

kantoorband. Ons kantoor kenmerkt zich verder 

door een open en stimulerende omgeving, 

waar goede ideeën een kans krijgen. Ongeacht 

je functie of  leeftijd. 

Stages
Of  je nu je beroepskeuze baseert op feiten of  op gevoel, wij 

vinden het belangrijk dat je zelf  ervaart hoe het is om bij ons 

te werken. Daarom kun je als masterstudent en laatstejaars 

bachelorstudent Rechten via een studentstage bij ons aan den 

lijve ondervinden wat het is om als advocaat werkzaam te zijn 

bij een kantoor als het onze. 

Wij richten ons voornamelijk op zakelijke klanten. Wij zijn een 

onafhankelijk kantoor, met één vestiging. Dat brengt zijn eigen 

dynamiek met zich mee. Achter de façade van ons pand aan 

de Blaak, dat vroeger een bank was,  vind je een licht en open 

kantoor. Dat draagt zeker bij aan de prettige werkomgeving die 

bij ons heerst. 

Gedurende een stage draai je mee op een van onze secties. 

Bijvoorbeeld op het gebied van fusies en overnames, arbeids-

recht, commerciële contracten of  onze sectie faillissements-

recht. Als stagiair ben je een volwaardig lid van het team: je 

bereidt processtukken voor, beantwoordt rechtsvragen en doet 

literatuur- en jurisprudentieonderzoek. Tevens bieden we je de 

mogelijkheid zittingen of  klantafspraken bij te wonen. 

In een periode van 8 tot 10 weken loop je 320 uur stage. Je kunt 

dus 8 weken fulltime stage lopen,  maar ook 4 dagen per week 

stage lopen in 10 weken, zodat je daarnaast nog tijd hebt om 

andere activiteiten te ontplooien.  

Meer informatie
Heb je interesse in een studentstage bij Ploum Lodder Princen? 

Meld je dan aan via www.plp.nl/stage. Wil je eerst meer infor-

matie over studentstages, neem dan contact op met Matthijs 

Heerdink, mheerdink@plp.nl of  010-4406420. Wil je weten hoe 

het is om stage bij ons te lopen, neem dan contact op met 

Marlies Hulshoff, mhulshoff@plp.nl of  010-4406498. 

  Hallo, ik ben 
Rutger Ploum.
 Wie ben jij?
 plp.nl/stage
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Raadsheren bij de Hoge Raad zijn 
generalisten. Er bestaat weliswaar 
een onderscheid in een civiele-, 
straf- en belastingkamer, maar 
een raadsheer krijgt te maken met 
uiteenlopende rechtsgebieden. Wordt 
het, in deze tijden van een steeds 
complexer wordende maatschappij en 
daarmee steeds complexer wordende 
rechtsvragen, niet tijd voor meer 
specialisatie binnen de Hoge Raad?
Ik vind dat een raadsheer een generalist 
behoort te zijn. Ik ben nu 34 jaar 
rechter en natuurlijk heb ik ook gezien 
dat er in het recht steeds meer 
specialismen bijkomen. In de tijd dat ik 

studeerde was bijvoorbeeld 
letselschade als apart rechtsgebied 
onbekend. Je kunt je dus afvragen of 
één jurist op dat hele terrein alles kan 
overzien. De andere kant van de 
medaille is echter dat wij niet zoveel 
zaken van een bepaald rechtsgebied 
hebben, dat wij daar een aparte kamer 
voor kunnen creëren. In Duitsland is 

dat bijvoorbeeld wel het geval met het 
octrooirecht; dat is echt een 
ingewikkeld rechtsgebied. Daarom 
heeft het Duitse Bundesgerichtshof een 
aparte Patentenkammer. Daarnaast heeft 
een generalistische raadsheer een 
aantal voordelen. Ten eerste blijven 
rechters het recht over de gehele 
breedte bekijken; zo kunnen zij 
verbanden blijven zien. Wat in het ene 
rechtsgebied gebeurt, heeft vaak ook 
betrekking op het andere. Ten tweede 
blijven rechters op deze manier denken 
vanuit algemene beginselen en 
algemene waarden in het recht. 
Specialisten blijven vaak erg in hun 
eigen vakgebied zitten; zo kan er een 
soort tunnelvisie ontstaan. Je kunt een 
ongelofelijke  goede specialist zijn, 
maar voor een goede rechter is een 
brede visie op het recht vereist. 

Persoonlijk vind ik één van de leukste 
kanten aan mijn werk bij de Hoge Raad 
dat je te maken krijgt met het gehele 
burgerlijke recht.

Is het recht dan nog wel bij te houden 
voor een raadsheer bij de Hoge Raad?
Wij hebben natuurlijk het grote 
voordeel dat wij het niet alleen hoeven 

Tekst: Mark Putting en Leendert Kloot

De Hoge Raad der Nederlanden is in Nederland de hoogste rechterlijke instantie op het gebied van 
straf-, civiel- en fiscaal recht. Nadat zaken door de rechtbank en het hof zijn beoordeeld, kunnen partijen 
nog beroep in cassatie instellen, waardoor zij zullen uitkomen bij de Hoge Raad. Fiat Justitia sprak met 
mr. A. Hammerstein, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden over recente ontwikkelingen in de 
cassatierechtspraak en over de positie van de rechter in de maatschappij.

interview	mr.	A.	Hammerstein
“Uiteindelijk is de rechtspraak ervoor om mensen van hun 
conflict af te helpen”

“Om te voorkomen dat wij ons hier teveel met 

pietluttigheden moeten bezigheden, wordt er nu een 

selectiesysteem gecreëerd”
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doen: we worden bijgestaan door het 
parket. Het parket bestaat uit ongeveer 
elf advocaten-generaal, welke wel zijn 
gespecialiseerd. Zij verdelen onder 
elkaar de vakgebieden. Bovendien 
worden zij weer bijgestaan door 
medewerkers die soms ook 
gespecialiseerd zijn, of in ieder geval 
de tijd hebben om zich in de materie te 
verdiepen. Wij krijgen een conclusie 
van de advocaat-generaal, waarmee wij 
als het ware een stuk op weg geholpen 
worden. En denk ook aan de 
schriftelijke toelichting van 
gespecialiseerde cassatieadvocaten die 
goede voorlichting geven.

Er is recentelijk nieuwe wetgeving 
tot stand gekomen, wat ervoor moet 
zorgen dat er minder zaken bij de Hoge 
Raad terechtkomen. Is er sprake van 
een te hoge werkdruk?
Het betreft een ontwikkeling die ik 
mede zelf in gang heb gezet. Er is in 
februari 2008 een rapport verschenen 
van de Commissie normstellende rol 
Hoge Raad, waarvan ik deel uitmaakte. 
In dit rapport hebben wij geadviseerd 
op welke wijze de cassatierechtspraak 
versterkt kan worden. Dit heeft de 
aanleiding gegeven tot een 
wetsvoorstel in 2010. Het motief om dit 
te doen is niet de hoge werkdruk. 
Natuurlijk is die er wel, maar als je het 
werk leuk vindt, is dat niet erg. Het 
motief is erin gelegen dat de hoogste 
rechter teveel zaken op zijn bordje 
krijgt. De strafkamer ontvangt 
ongeveer 3600 zaken per jaar. Hierdoor 
kan de strafkamer niet meer uitvoeren 
waar de Hoge Raad voor is bedoeld. De 
Hoge Raad dient namelijk de 
rechtsvorming en de rechtseenheid, 
maar met zulke hoeveelheden aan 
zaken, kunnen deze taken nauwelijks 
voldoende worden volbracht. 

Wat komt er terecht van die 3600 zaken 
bij de strafkamer?
In ongeveer de helft van deze zaken 
zijn geen middelen aangevoerd; deze 
zijn dus sowieso niet-ontvankelijk. Van 
de overige 1800 tot 1900 zaken zijn er 
ten hoogste zo’n 1000 totaal relevant 
voor de hoogste rechter. Dikwijls wordt 

dan geklaagd over de 
motivering van de 
strafmaat of dat ergens 
een vormfoutje is 
gemaakt. Hier is de Hoge 
Raad echter niet voor; hij 
heeft een eigen taak. Er 
zijn al twee feitelijke 
rechters aan te pas 
gekomen en het is niet de 
bedoeling dat de Hoge 
Raad het hele proces weer 
opnieuw doet. Om te 
voorkomen dat wij ons 
hier teveel met 
pietluttigheden moeten 
bezigheden, wordt er nu 
een selectiesysteem 
gecreëerd. 

Gaat een dergelijk 
selectiesysteem niet 
ten koste van de 
rechtsbescherming van de 
burgers?
Dat wordt vaker gezegd, 
maar daar ben ik het niet mee eens. De 
rechtsbescherming in cassatie was 
altijd al beperkt. Je kunt namelijk niet 
zomaar naar de Hoge Raad. De 
beroepen die wij buiten de deur willen 
houden, zouden toch niet slagen. De 
klachten zijn bijvoorbeeld ongegrond 
of zij zijn zo slecht ingekleed dat 
cassatie geen kans heeft. Daarnaast 
geldt in sommige zaken dat er 
weliswaar een vormfoutje van het hof 
aanwezig is, maar als wij dat vonnis 
zouden vernietigen en de zaak zouden 
verwijzen naar een ander hof, dan zal 
de uitkomst uiteindelijk hetzelfde zijn. 
Hierdoor ontstaat dus alleen 
vertraging. In Europa hebben veel 
landen dezelfde problemen gehad als 
Nederland heeft. De Scandinavische 
landen bijvoorbeeld, hebben allemaal 
gekozen voor een verlofstelsel, waarbij 

de voorzitter van de rechterlijke 
instantie toestemming moet geven 
alvorens je cassatie kunt instellen. 
Zover gaat Nederland nog niet. Wij 
hebben namelijk gezegd: u mag wel 
binnenkomen, maar zodra u binnen 
bent, onderzoeken wij of u hier aan het 
goede adres bent. Dat is de bedoeling. 
Deze toets zal wel door drie raadsheren 
gedaan worden, dus het blijft een 
beslissing van de Hoge Raad. Ook 
wanneer men niet-ontvankelijk 
verklaard wordt. 

Als een zaak eerst wordt beoordeeld 
aan de poort door raadsheren en 
daarna pas de daadwerkelijke 
behandeling plaatsvindt, kan dat een 
enorme vertraging in de rechtsgang 
opleveren.
Vanuit de advocatuur is men daar bang 
voor; advocaten vinden het minder 
hard nodig en stellen dat het juist extra 
werk oplevert. Maar eigenlijk is het een 
moderne vorm van case management. Ik 
ben daar altijd een sterk voorstander 
van geweest. Het is onverstandig om 
alle zaken binnen te laten komen, deze 
op een rij te zetten en vervolgens achter 
elkaar te behandelen. Wij zouden 

“De traditionele 

rolzitting op vrijdag 

lijkt wel dansles!”
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diverse trajecten moeten hebben. 
Zodra een zaak binnenkomt, zou je 
direct een onderscheid moeten maken 
in de diverse type zaken en 
bijvoorbeeld een spoedzaak moeten 
scheiden van een principiële zaak en 
via een ander traject moeten 
behandelen. 

In het kader van de versterking van 
de cassatierechtspraak zullen ook 
kwaliteitseisen gesteld worden aan 
cassatieadvocaten. Nu geldt als enige 
eis dat zij in Den Haag gevestigd zijn. 
Die eis komt te vervallen. Zal er daarom 
in de toekomst ook iets veranderen aan 
de traditionele rolzitting van de Hoge 
Raad, waarbij de cassatieadvocaten 
(of een gemachtigde) nog in persoon 
aanwezig moeten zijn?
De traditionele rolzitting op vrijdag 
lijkt wel dansles! Daar gaat zeker iets 
in veranderen de komende tijd, want 
dat kan natuurlijk niet. Ik ben een 
aantal jaren rolraadsheer geweest en 
heb toen bij de cassatiebalie 

geïnformeerd of het niet mogelijk is 
daarmee te stoppen. Het is inefficiënt, 
want het kan natuurlijk allemaal 
digitaal, zoals dat al gebeurt bij de 
rechtbanken en hoven. De rolzitting 
heeft echter nog wel een functie. 
Meestal sturen de grote kantoren jonge 
advocaten naar de rolzitting op vrijdag. 
Die ontmoeten elkaar daar en drinken 
na afloop koffie; zij hebben dus een 
onderlinge relatie via de rolzitting. 
Daarnaast zat er ook een beetje een 
stiekeme reden achter. Als je een 
ingewikkelde rolzitting in Den Haag 
houdt, dan maak je het daarmee voor 
buitenstaanders lastiger om mee te 
doen. Er bestaat dus een zekere 
drempel. Hiermee wordt de 
cassatieadvocatuur in Den Haag 
geconcentreerd en dat is wat men tot 
voor kort wilde. Vroeg of laat zal de 
rolzitting echter een andere vorm 
krijgen, dat kan niet anders. Het is dus 
niet zo dat de Hoge Raad graag een 
traditie in stand wilt houden met deze 
rolzitting. Wij willen efficiënt werken.

Waar haalt een rechter de meeste 
voldoening vandaan: uit het 
beantwoorden van een moeilijk 
juridisch vraagstuk, of (in een civiele 
zaak) het aansturen op een schikking 
en zodoende beide partijen tevreden 
naar huis laten gaan?
Er zijn verschillende rechters. Er zijn er 
die het heerlijk vinden om in een 
studeerkamer te zitten, boeken te 
raadplegen en zodoende na te denken 
over een juridisch probleem. Er zijn 
ook rechters die het leuk vinden om op 
een zitting met betrokkenen te praten 
en te kijken of zij een oplossing 
kunnen vinden voor het probleem. Of 
die oplossing dan ook daadwerkelijk 
uit de handboeken komt, vinden zij 
dan wat minder belangrijk. In de 
feitenrechtspraak ben je als rechter een 
soort dienstverlener. Als je een 
oplossing kunt vinden en het geschil is 
daarmee uit de wereld, dan moet dát je 
bevrediging zijn. Zelfs bij een 
belangrijke rechtsvraag, die van grote 
invloed kan zijn op volgende zaken, 
moet de rechter zich beperken tot een 
snelle beslissing of een schikking als 
dat de uitdrukkelijke wens van de 
partijen is. Uiteindelijk is rechtspraak 
ervoor om mensen van hun conflict af 
te helpen. Dat dient ook een 

“Ik ben er erg voor om de rechter op 

grote afstand te houden”
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maatschappelijk belang. Rechtspraak 
is er vanuit een beschavingsoogpunt; 
wij vechten onze conflicten op een 
behoorlijke manier uit, niet met 
knuppels. De rechter is in zekere mate 
ook een vredestichter.

Kan de rechter deze belangrijke rol nog 
wel vasthouden met de aangekondigde 
kabinetsplannen?
De rechtspraak wordt duurder, maar 
het kabinet wil een kostendekkende 
rechtspraak omwille van ‘s lands 
schatkist. Maar men vergeet dat de 
rechtspraak een enorm belangrijke rol 
vervult in het dagelijks leven. Het feit 
dat men naar de rechter kan gaan is 
een hele belangrijke factor, ook in 
economisch opzicht. Bedrijven moeten 
zich kunnen ontwikkelen en dienen 
beschermd te worden tegen allerlei 
inbreuken. Je moet een vordering 
kunnen innen, maar dat moet op een 
manier afgedwongen kunnen worden 
die ook voor de gewone mensen 
bereikbaar is. Rechtspraak moet je dus 
niet zien als een duur instrument; iets 
waarvoor je flink moet betalen als je 
het zonodig wilt gebruiken.

De laatste jaren heeft de rechtspraak 
hevig onder vuur gelegen. De discussie 
over vertrouwen in de rechtspraak is 
bijkans onvermijdelijk geworden. Vindt 
u het een goed idee om rechters in 
talkshows te laten verschijnen om hun 
beslissingen te verdedigen?
Ik ben er erg voor om de rechter op 
grote afstand te houden. Dat hangt 
samen met de rol die je vervult, namelijk 
de rol van conflictoplosser. Je bent 
degene die soms lastige en nare knopen 
moet doorhakken. Dat dient in alle rust 
te gebeuren. Een rechter moet natuurlijk 
goed zijn in zijn vak en hij moet kunnen 

luisteren, motiveren en beschikken over 
een maatschappelijk gevoel. De 
rechtspraak mag af en toe best eens 
uitleggen wat er gebeurt, maar de 
rechter moet toch heel terughoudend 
zijn met publiciteit. 

Hoe denkt u in dat licht over het toelaten 
van camera’s in de rechtszaal?
Daar ben ik geen voorstander van. 
Mensen gaan zich, soms bewust, anders 
gedragen wanneer er een camera 
aanstaat tijdens het proces. Men gaat 
bijvoorbeeld meer kabaal maken. 
Hiermee lok je verkeerde reacties uit. De 
rechtszaal is absoluut openbaar, maar 
het is geen volksvermaak. De 
uitzondering hierop is wanneer een 
programma wordt gemaakt met een 
echt educatieve waarde. Zo werd enige 
tijd geleden een documentaire 
uitgezonden over de rechtbank Utrecht. 
Als je op die manier burgers wilt 
informeren over de inrichting van de 
rechtspraak, vind ik dat prima, maar een 
proces in het volle licht van de camera’s 
geeft vervormingen.

Zouden politici zich ook minder met het 
werk van de rechter moeten bemoeien?
Als een zaak onder de rechter is, zouden 
politici daarop liever geen commentaar 
moeten geven in een 
televisieprogramma. Het is niet 
verboden, maar het is beter wanneer 
men ook in dat opzicht terughoudend is. 
Laat de dingen gebeuren op de plek 
waarop ze moeten gebeuren. Wat moet 
een rechter als een politicus ergens op 
de bühne roept? Wat kun je daarmee? 
Hoe weeg je dat? Anderzijds moeten 

rechters zich niet uitlaten over bestuur 
en politiek, behalve wanneer het ze 
gevraagd wordt en het hun echt aangaat.

Over recht en politiek gespoken; 
hebben rechters vaak dezelfde politieke 
voorkeur?
Iedere burger, dus ook een rechter, heeft 
natuurlijk een politieke voorkeur, maar 
het is bij ons geen onderwerp van 
gesprek. Van de meeste van mijn 
collega’s weet ik niet op welke partij zij 
stemmen. Je ziet bij rechters vaak dat zij 
genuanceerd over zaken denken en dat 
zij extremen vermijden. Je bent geen 
goede rechter als je een politieke 
overtuiging met extreme ideeën 
aanhangt. In dat licht bezien zou je 
automatisch bij genuanceerde 
middenpartijen moeten uitkomen 
wanneer je informeert naar de politieke 
voorkeur van rechters.

Wat zijn rechters voor type mensen?
Rechters moeten iets beschouwends 
hebben en nuances kunnen zien. Je 
krijgt te maken met zaken waar je 
objectief naar moet kunnen kijken. Je 
creëert een zekere mate van afstand, wat 
overigens niet hetzelfde is als een gebrek 
aan betrokkenheid. Betrokkenheid moet 
je altijd blijven voelen. Ik heb zelf in de 
feitenrechtspraak vrij veel familierecht 
gedaan. Ik bleef uithuisplaatsingen 
moeilijk vinden, want je haalt wel een 
kind weg bij de ouders. Op het moment 
dat je dat routinematig gaat doen, moet 
je echt wat anders gaan doen. Je moet 
blijven voelen wat het voor mensen 
betekent. 

“Rechters moeten  

iets beschouwends 

hebben en nuances 

kunnen zien”
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De grondwetsherziening van 
1840 zorgde voor de invoering 
van de strafrechtelijke 

ministeriële verantwoordelijkheid: 
ministers werden voortaan 
verantwoordelijk gehouden voor daden 
van de Koning waardoor de grondwet 
of de wetten worden geschonden of 
niet opgevolgd.2 De invoering van deze 
verantwoordelijkheid zorgde ervoor dat 
de ministers voortaan betrokken 
moesten worden bij de totstandkoming 
van koninklijke besluiten. Om deze 
betrokkenheid te tonen moeten alle 
koninklijke besluiten voortaan 
voorzien zijn van de 
medeondertekening van een minister 
– het contraseign.3 De macht van de 
Koning werd daardoor verminderd. De 
Koning kon niet meer naar eigen 
inzicht besluiten vaststellen, maar 
moest dat doen in samenwerking met 
een of meer ministers. 
Hoewel de invoering van de 
strafrechtelijke ministeriële 
verantwoordelijkheid van groot belang 
was, en mede aanleiding voor Willem I 
was om af te treden, is het belang van 
de invoering van de politieke 
ministeriële verantwoordelijkheid bij 
de grondwetsherziening van 1848 
groter. In dat jaar werd in de Grondwet 
het volgende artikel opgenomen: ‘De 
Koning is onschendbaar; de ministers 
zijn verantwoordelijk’.4 Dit artikel heeft 
de positie van de Koning in het 
Nederlandse staatsbestel definitief tot 
een relatief marginale gemaakt. De 
grondwetsherziening van 1848 vormt 
de grondslag voor de huidige positie 

Auteur: Nick Efthymiou

Het koningschap is in Nederland van betrekkelijk recente datum: Nederland is sinds 1813 een monarchie.1  In 
dat jaar nam de prins van Oranje als Willem I de titel van soeverein vorst aan. In 1815 werd Willem I vervolgens 
Koning. Aanvankelijk speelde de Koning een centrale rol in het staatsbestel en waren hem in de Grondwet vele 
bevoegdheden toegekend. Er waren wel ministers, maar die waren niet meer dan dienaren van de Koning. In 
deze situatie kwam in de jaren 1840 verandering. 

De	huidige	rol	van	de	Koning	in	het	
nederlandse	staatsbestel	
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van de Koning in het Nederlandse 
staatsbestel. 
Met de grondwetsherziening van 1983 
ten slotte, is (onder meer) geprobeerd 
om via aanpassingen in de 
grondwettelijke terminologie de 
huidige positie van de Koning 
duidelijker uit te drukken. Dat is niet 
helemaal gelukt – in artikel 87 Gw 
wordt bijvoorbeeld beweerd dat de 
Koning wetsvoorstellen bekrachtigt, 
terwijl het de regering (Koning en 
minister) is die bekrachtigt – maar op 
veel plaatsen zijn de huidige 
staatsrechtelijke verhoudingen toch 
verhelderd. Zo bepaalde de Grondwet 
tot 1983 dat de Koning de ministers 
benoemt en ontslaat ‘naar 
welgevallen’, hoewel dat niet conform 
de werkelijkheid was.5 Vanaf 1983 
bepaalt de Grondwet dat ministers 
worden benoemd en ontslagen bij 
koninklijk besluit, een formulering die 
de rol van de Koning in het midden 
laat.6

Kortom: de huidige rol van de Koning 
in het Nederlandse staatsbestel vindt 
zijn grondslag in de 
grondwetsherziening van 1848 en is 
terminologisch verhelderd door de 
grondwetsherziening van 1983. De 
vraag is wat de huidige rol behelst. Om 
die vraag te beantwoorden, moeten de 
termen ‘onschendbaar’ en 
‘verantwoordelijk’, te vinden in artikel 
42, tweede lid Gw worden gedefinieerd 
en moeten de hoedanigheden waarin 
de Koning kan optreden worden 
behandeld. 
Met ‘onschendbaar’ wordt bedoeld dat 
geen ander staatsambt dwingend 
gezag over de Koning kan uitoefenen, 
al is de Koning wel onderworpen aan 
alle rechtsnormen die niet 
uitdrukkelijk een uitzondering voor 
hem bevatten. De onschendbaarheid 
geldt de Koning als persoon, maar ook 
als ambtsdrager: hij kan niet worden 
bekritiseerd voor het regeringsbeleid, 
eventuele kritiek moet gericht zijn 
tegen ministers, die voor dat beleid ter 
verantwoording kunnen worden 
geroepen.7 
Met ‘verantwoordelijk’ wordt gedoeld 

op de politieke ministeriële 
verantwoordelijkheid. Deze houdt in 
dat niet de Koning, maar een of meer 
ministers aangesproken moeten 
worden op het doen en laten van de 
Koning. Het betekent ook dat de 
Koning in beginsel niet naar eigen 
goeddunken kan doen en laten wat hij 
wil: hij moet zijn handelen afstemmen 
met een of meer ministers, zij zijn 
immers verantwoordelijk. En gezien de 
verantwoordelijkheid van de minister 
ligt het voor de hand dat bij de 
afstemming de minister de leidende 
partij is. 
Toch zijn de woorden ‘in beginsel’ 
zojuist niet voor niets gevallen. Om dat 
te verduidelijken moet worden gekeken 
naar de drie hoedanigheden van de 
Koning: 
1. De Koning als privé-persoon. 
2. De Koning als staatshoofd. 
3. De Koning als lid van de regering. 

Het handelen van de Koning als 
privé-persoon komt in de Grondwet 
slechts zijdelings aan de orde. 
Gewezen kan bijvoorbeeld worden op 
artikel 41 Gw, dat bepaalt dat de 
Koning zijn Huis (= de hofhouding) 
inricht met inachtneming van het 

openbaar belang. Dit artikel betreft 
mede de Koning als privé-persoon, en 
toont dat het handelen van de Koning 
in deze hoedanigheid het openbaar 
belang kan raken. Hiermee is meteen 
het criterium voor de ministeriële 
verantwoordelijkheid voor het 
handelen van de Koning als privé-
persoon8 aangegeven: een minister is 
verantwoordelijk voor dit handelen als 
en voor zover het raakt aan het 
openbaar belang. Wanneer dit zo is, 
valt van tevoren niet aan te geven. 
Overigens is bij handelen van de 
Koning als privé-persoon geen directe 
medebeslissende rol voor de minister 
weggelegd.9 Van afstemming hoeft 
daarom geen sprake te zijn. 
Het handelen van de Koning als 
staatshoofd betreft een aantal 
kwesties. Ten eerste gaat het om zaken 
als het afleggen van staatsbezoeken. 
De Koning treedt dan op als 
vertegenwoordiger van Nederland in 
externe betrekkingen en – wat 
plechtiger – is dan de verpersoonlijking 
van de eenheid van de staat.10 Voor deze 
zaken is de minister verantwoordelijk. 
Ten tweede speelt de Koning als 
staatshoofd een rol bij de 
kabinetsformatie. Hij benoemt de
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(in)formateur. Voor deze benoeming 
bestaat geen ministeriële 
verantwoordelijkheid. De Koning lijkt 
daarmee ruimte te hebben om naar 
eigen inzicht te besluiten. Over de 
vraag of dit werkelijk zo is, en zo ja, 
hoe bezwaarlijk dit is, verschillen de 
meningen. Sommige schrijvers 
spreken over een bedenkelijke lacune 
in de verantwoording, andere 
schrijvers achten de bezwaren tegen de 
rol van de Koning in de formatie 
overtrokken.11 
Het handelen van de Koning als lid van 
de regering betreft de medewerking 
van de Koning bij het vaststellen van 
wetten en koninklijke besluiten. Artikel 
47 Gw bepaalt dat alle wetten en 
koninklijke besluiten worden 

ondertekend door de Koning en door 
een of meer ministers of 
staatssecretarissen. Dit betekent dat de 
Koning in ieder geval in theorie 
medebeslissingsbevoegdheid heeft. De 
vraag of de Koning in de praktijk van 
die medebeslissingsbevoegdheid 
gebruik maakt, is niet te 
beantwoorden: er worden naar buiten 
geen mededelingen gedaan over de rol 
van de Koning bij de totstandkoming 
van wetten en koninklijke besluiten 
(het zogenaamde ‘geheim van 
Noordeinde’). Het is echter duidelijk 
dat de mogelijkheid bestaat dat de 
Koning invloed uitoefent op ministers 
bij het vaststellen van de wetten. 
Sommige schrijvers zien dit als een 
probleem: een niet-democratisch 

gekozen ambt zou die mogelijkheid 
niet moeten hebben.12 Wat daarvan ook 
zij, voor het handelen van de Koning 
als lid van de regering zijn altijd een of 
meer ministers verantwoordelijk. 

Concluderend kan over de huidige rol 
van de Koning in het Nederlandse 
staatsbestel het volgende worden 
opgemerkt. Op grond van het in 1848 
geïntroduceerde stelsel is deze rol in 
principe relatief marginaal. De Koning 
moet zijn handelen afstemmen met een 
of meer ministers, en het is 
waarschijnlijk dat de minister daarbij 
de leidende partij is. Er zijn echter 
‘lekken’ in het stelsel. De Koning als 
privé-persoon kan handelingen 
verrichten die het openbaar belang 
raken, maar waarbij de minister niet 
meebeslist. De Koning als staatshoofd 
kan een zelfstandige rol spelen tijdens 
de formatie. En de Koning als lid van 
de regering heeft een 
medebeslissingsbevoegdheid waarvan 
onduidelijk is hoe ze wordt gebruikt. 
Mogelijk doen die lekken afbreuk aan 
de relatief marginale rol van de 
Koning. 

Over Nick Efthymiou
Dr.	n.S.	efthymiou	is	verbonden	aan	
de	sectie	Staats-	en	Bestuursrecht	van	
erasmus	School	of	law.
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Wanneer het over de rol van 
Koningin Beatrix gaat in het 
proces van politieke besluit-

vorming in ons land, lopen de meningen 
meer uiteen. Niet alleen ten aanzien van 
welke invloed zij heeft, ook ten aanzien 
van welke invloed zij zou moeten – of niet 
zou moeten – hebben. Ook binnen een 
liberale partij als de mijne – het zal u niet 
verrassen – wordt daar verschillend over 
gedacht. En dat is ook niet erg. De VVD is 
een partij die discussie nooit, over geen 
enkel onderwerp, uit de weg gaat.
 

Het is ook logisch dat de discussie over de rol van de Koningin 
op dit moment wordt gevoerd, aangezien een troonswisseling 
binnen enkele jaren wordt verwacht. 
 
Om te beginnen wordt gediscussieerd over hoe Prinses Maxima 
moet worden genoemd als haar man de troon bestijgt. Wat de 
VVD betreft heet zij dan Koningin Maxima. Volgens de wet heet 
de partner van de Koning, de Koningin. De meerderheid van de 
inwoners van Nederland wil dat ook graag. En, zo oordeelt de 
VVD, de naam die zij krijgt staat los van de invulling van haar rol.
 
De tweede politieke kwestie is die rond de inhoudelijke rol van 
het staatshoofd. Sommige partijen vinden dat de Koningin 
slechts een ceremoniële rol zou moeten hebben. Lintjes 
doorknippen, populair gezegd, in plaats van invloed uitoefenen 
op het politieke besluitvormingsproces. Alleen, die invloed is 
veel beperkter dan vaak wordt voorgespiegeld. De Koningin is 
weliswaar voorzitter van de Raad van State, een rol die in de wet 
aan het staatshoofd is toebedeeld, maar die Raad van State is 
niet het orgaan waar politieke besluitvorming plaatsvindt. Dat 
gebeurt immers in de Ministerraad, voorgezeten door de 
minister-president. De VVD vindt het verder als liberale partij 
van groot belang dat het Koninklijk Huis onder de ministeriële 

verantwoordelijkheid valt, want het kan niet zo zijn dat de leden 
van het Koninklijk Huis naast het kabinet een eigen politieke 
mening gaan verkondigen. Vandaar dat dit al in 1848 door de 
liberale staatsman, Thorbecke, is geregeld.
 
Natuurlijk. Als een nieuw kabinet moet worden geformeerd, 
wijst de Koningin de (in)formateur aan. Maar dat hoeft niet, 
want de Tweede Kamer kan al sinds 1971 bij meerderheid beslui-
ten om zelf een andere informateur aan te wijzen. Dat is tot 
dusver nooit gebeurd, omdat bijvoorbeeld de VVD het niks vindt 
dat dan tussen partijen in de achterkamertjes voor het debat 
wordt beslist over de informateur. U denkt toch niet dat er 
tijdens het debat open over de diverse mogelijke kandidaten 
gesproken gaat worden? De Koningin is een uitstekende en 
ervaren procesbegeleider en het is volledig transparant wat de 
fractieleiders haar adviseren, omdat de media direct na hun 
advies aan Hare Majesteit ze opvangen bij de poort van het 
paleis voor hun reactie. Het zijn de fractievoorzitters die bepalen 
door hun advies wie de informateur wordt en die bepalen welke 
coalities worden gesmeed. Ook doen zij de onderhandelingen 
over het regeerakkoord. En het is de toekomstige minister-
president in zijn rol als formateur die over het gehele proces 
verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer in een debat. 
 
De enige politieke daad die door de Koningin en achter gesloten 
deuren plaatsvindt, is de benoeming van ministers en staatsse-
cretarissen. Dat is onnodig, en jammer voor die mensen die 
genieten van dit soort ceremonies. Als er dan toch iets moet 
veranderen aan de manier waarop de Koningin zich met de 
politiek bemoeit, dan wil de VVD daar graag verandering in 
aanbrengen. 
 
Laten we ons gelukkig prijzen met onze Koninklijke familie en 
geen verkrampte discussie voeren over Koninklijke vingers die 
veel minder in de politieke pap zitten dan sommige partijen ons 
doen willen geloven.

 
 

Columnist: Brigitte van der Burg

Het Koninklijk Huis heeft een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Nederland geniet volop van 
feestelijkheden met Prinsjesdag of Koninginnedag en mensen in verdrietige omstandigheden als de recente 
schietpartij in Alphen aan de Rijn, voelen zich gesteund door de aanwezigheid en belangstelling van de Koningin. 
Maar ook Willem Alexander en Maxima zijn enorm populair onder de Nederlandse bevolking. Niet voor niets 
keken rond haar veertigste verjaardag maar liefst 2,6 miljoen mensen naar het portret van de prinses.

laten	we	ons	gelukkig	prijzen	met	
onze	Koninklijke	familie	
Aldus de VVD

Brigitte van der Burg
Tweede Kamerlid VVD
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COlUMn

Menno de Bruyne
Voorlichter van de Tweede Kamerfractie van de SGP

Toegegeven, 
als je een 
fundamenta-

listische democraat 
bent is iemand die 
door erfopvolging 
een ambt krijgt 
fatwa-waardig. Maar 
waar hebben we het 
precies over als het 
gaat om de Neder-
landse monarchie, 
belichaamd door 
koningin Beatrix? 
 
De koningin is lid 
van de regering, en 
heeft uit dien hoofde 
ook bepaalde 
rechten. Daar kun je 
lastig over doen, 
maar dat is in ons 
constitutionele recht 
zo geregeld. Voor 

wat betreft de Grondwet zelfs met een tweederde 
meerderheid. En uit onderzoek onder de 
Nederlandse bevolking blijkt dat koningin Beatrix 
meer vertrouwen geniet dan welke gekozen 
politicus ook. Dat noem ik nog eens democratische 
legitimatie!
 
Er zijn twee punten waar democraten-tot-ver-
achter-de-komma altijd over zeuren. Allereerst is 
dat de (vermeende) rol van de koningin bij de 
kabinetsformatie. De speelruimte van koningin 
Beatrix is echter zeer beperkt, en wel door de 
adviezen van de fractievoorzitters in de Tweede 
Kamer. Die ‘dwingen’ haar tot een keuze. Alleen als 
er een patstelling is, kan de koningin, gesteund 

door haar vaste adviseurs, de kabinetsformatie over 
het dode punt heen helpen. Maar juist in díe 
gevallen hebben we meer aan een boven de partijen 
tronend staatshoofd dan aan welke andere 
functionaris ook. 
 
En dan de betrokkenheid van de koningin bij de 
totstandkoming van wetten en haar wekelijkse 
gesprek met de minister-president, en bij tijd en 
wijle ook de andere bewindslieden en kamerleden. 
Alle bevoegdheden die de koningin op dit terrein 
heeft, zijn treffend samengevat door de Britse 19e 
publicist Sir Walter Bagehot: de vorst(in) heeft het 
recht om geconsulteerd te worden, om te 
waarschuwen en om aan te moedigen. 
 
Daar kan geen zinnig mens tegen zijn. Immers: 
ervaring, gebaseerd op kennis van (staats)zaken en 
trouwe toewijding, is zeker in Den Haag met de 
hoge omloopsnelheid van de gekozenen, geen 
overbodige luxe. Het is aan de grootste liberale 
staatsman ooit, Johan Rudolf Thorbecke, te danken 
dat dit systeem van constitutionele checks and balances 
grosso modo prima functioneert. Zijn 
‘toverformule’ schittert al vanaf 1848 in onze 
Grondwet: “De Koning is onschendbaar, de 
ministers zijn verantwoordelijk.” 
 
De ministers, de minister-president in het 
bijzonder, is aanspreekbaar op het doen en laten 
van de koningin. Wie haar niet vertrouwt, vertrouwt 
ten diepste de politici niet. Het enige passende 
antwoord daarop is niet het onttronen of 
monddood maken van de koningin, maar het 
kiezen van andere politici.
 
Oranje boven! 

‘t Is ook altijd hetzelfde liedje met die republikeinen. Het liefst willen ze gewoon van de koningin af. Een 
monarchie is immers niet meer van deze tijd. Maar ja, met de leus ‘Weg met de koningin!’ maak je in dit 
goede vaderland geen vrienden. Dus vermommen ze hun diepste wens om de republiek te proclameren in het 
voorstel om de koningin uit de regering te zetten. Dan mag Hare Majesteit nog slechts lintjes doorknippen. 
Na een paar jaar kunnen de malcontenten dan zeggen dat dit toch eigenlijk ook niks is, om dan alsnog ‘Leve 
de Republiek’ te scanderen. Daar trappen we dus mooi niet in. 

Columnist: Menno de Bruyne

Hetzelfde	liedje
Aldus de SGP
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interview

Samen presenteren jullie het 
programma Echte Jannen op Radio 1, 
dat wekelijks op zondagnacht wordt 
uitgezonden van 12 uur tot 2 uur. 
Kunnen jullie het concept omschrijven?
Dijkgraaf: Ons doel was om lokale 
radio te maken met gasten van naam. 
We maken een tegendraads 
programma zonder ondersteuning van 
een grote redactie. Dat is sinds de start 
in september 2010 ook gelukt denk ik. 
Als wij gasten uitnodigen krijgen we 
zelden een weigering; belachelijk als 
je je bedenkt wanneer het programma 
wordt uitgezonden.

Roos: Gemiddeld trekt Echte Jannen 
zo’n 250.000 luisteraars. Dat is heel 
netjes voor een nachtprogramma.
Dijkgraaf: We hebben gasten gehad 
als Femke Halsema en SP-leider Emile 

Roemer, maar daarnaast krijgen ook 
PVV’ers van ons de tijd om hun verhaal 
te doen in de uitzending. Zo ontvingen 
wij het afgelopen jaar PVV-Kamerleden 
Fleur Agema en Hero Brinkman.

Voor wie zondagavond niet kan slapen, presenteren Jan Dijkgraaf en Jan Roos het programma Echte Jannen 
op Radio 1. Dit tegendraadse radioprogramma van PowNed is een groot succes, ondanks het tijdstip waarop 
het wordt uitgezonden. PowNed wist in september 2010 een plekje te veroveren bij de publieke omroep en 
verkondigde met bravoure dat de boel in Hilversum opgeklopt zou worden. Dat dit niet zonder slag of stoot 
gaat, weten Dijkgraaf en Roos. In de beginperiode van hun programma werden ze met de nek aangekeken 
in het gebouw van de NOS waar de opnames plaatsvinden. Fiat Justitia zocht beide heren zondagavond 
op tijdens de voorbereiding van hun programma op het Mediapark in Hilversum en vroeg hen naar de 
schaduwzijde van de publieke omroep, hun radioprogramma en de stand van zaken in de landelijke politiek. 

Tekst: Leendert Kloot

“De	publieke	omroep
is	een	luilekkerland”
Dubbelinterview Jan Dijkgraaf en Jan Roos

“We hebben gasten gehad als Femke Halsema en 

SP-leider Emile Roemer, maar daarnaast krijgen 

ook PVV’ers van ons de tijd om hun verhaal te doen 

in de uitzending”
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Heeft zo’n tegendraads programma 
op het verder serieuze Radio 1 tot veel 
klachten geleid?
Roos: Het merendeel van de Radio 
1-luisteraars is ouder dan 60 jaar. Dat is 
absoluut niet de doelgroep van ons 
programma. Er waren diverse 
luisteraars die niet wisten wat ze 
hoorden en hun beklag deden.
Dijkgraaf: Ons programma is bedoeld 
voor jongeren, althans voor mensen 
die veel jonger zijn dan de gemiddelde 
luisteraar van Radio 1. Als wij 
veertigers trekken met onze radioshow 
zorgen we al voor een enorme 
verjongingsslag.

Maar waarom wordt Echte Jannen 
uitgezonden op Radio 1 en niet op één 
van de andere publieke radiozenders?
Roos: Dat is simpel! PowNed is bij de 
publieke omroep gekomen om de boel 
op te kloppen en de boel op te 
schrikken. Als je dat wil bereiken moet 
je op Radio 1 zijn, een ingedutte, 
stoffige bende.

Ondanks jullie succes stopt het 
radioprogramma per 1 september 2011. 
Wat is daarvan de reden?
Dijkgraaf: Er zijn meerdere 
antwoorden mogelijk op deze vraag. 
Roos: Het officiële antwoord van 
PowNed is dat de omroep zich wil 
concentreren op de dagprogrammering 
van Radio 1. Onze radioshow Echte 
Jannen past niet in de nieuwe strategie. 
Het komt PowNed wel goed uit, want 
na de stop van ons programma kan ik 
mij volledig concentreren op het 
maken van televisie; dat zal ik dan vijf 
dagen in de week gaan doen.
Dijkgraaf: Omdat Jan Roos de 
komende jaren nog in dienst is van 
PowNed verkondigt hij de officiële 
reactie. Maar ik heb er een ander idee 

over. Toen ik in september 2010 stopte 
als hoofdredacteur van PowNed was de 
liefde tussen de omroep en mij voorbij. 
Daarom hield ik er al rekening mee dat 
ons programma Echte Jannen het niet 
langer dan een jaar zou volhouden. Dat 
betreft is die voorspelling uitgekomen.

Hoe is de relatie met PowNed verlopen 
sinds september vorig jaar?
Dijkgraaf: Wij hebben geen overleg met 
PowNed over de invulling van ons 
radioprogramma.
Roos: Maar Dominique Weesie 
(voorzitter van PowNed, red.) heeft het 
concept aanvankelijk wel goedgekeurd.

Dijkgraaf: Wij willen graag door met ons 
programma Echte Jannen, maar PowNed 
wil ermee stoppen. Het is duidelijk dat 
we het daarover niet eens zijn.

Blijkbaar is PowNed van strategie 
veranderd.
Dijkgraaf: Zoals gezegd wil PowNed 
zich concentreren op de 
dagprogrammering van Radio 1. Het is 
echter de vraag of Radio 1 daarop zit te 
wachten. Omroepen vechten hevig om 
een plekje te krijgen op de 
dagprogrammering, onder meer 
omdat een omroep meer geld per uur 
ontvangt voor radio overdag ten 
opzichte van een uitzending `s nachts.

Minister Van Bijsterveldt heeft recent 
bezuinigingen op de publieke omroep 
aangekondigd. Is het terecht dat het 

publieke bestel het met minder geld 
moet doen?
Roos: Ja, natuurlijk! Het is weggegooid 
geld. Ik noem als voorbeeld het protest 
dat ontstond naar aanleiding van het 
presenteren van het plan om de 
Wereldomroep fors te korten. De 
Wereldomroep was een goed concept 
in de jaren ‘50, maar inmiddels kun je 
overal ter wereld eenvoudig 
internetten. 
Dijkgraaf: Er is in het publieke bestel 
een wirwar ontstaan van kleine, 
nietsbetekenende omroepen die zich 
richten op een specifiek deel van de 
bevolking. Daar gaan onterecht grote 
hoeveelheden subsidie heen. Het 
merendeel van het aanbod van de 
publieke omroep kun je missen. Dat 
betreft ben ik voorstander van een 
model zoals de BBC. 
Amusementsprogramma’s kunnen 
vervolgens op commerciële zenders 
worden uitgezonden. Daar komt bij dat 
de publieke omroep zijn eigen failliet 

bewijst door een zomerstop in te lassen 
van mei tot september. Waarom ga je er 
zolang uit als je jezelf zo belangrijk 
vindt?
Roos: Daar komt de bureaucratie in 
Hilversum nog bij. Om een voorbeeld 
te noemen: in het gebouw waar wij ons 
radioprogramma opnemen (het 
gebouw van de NOS, red.) zijn er 
diverse technische diensten waarmee je 
contact moet opnemen zodra je 
computer het begeeft. Het werkt totaal 
niet efficient.
Dijkgraaf: De publieke omroep is een 
luilekkerland.

De minister dwingt omroepen om 
te gaan fuseren. Moet PowNed zich 
zorgen maken over deze plannen?
Dijkgraaf: Nee, daar is geen enkele 
reden voor. Dominique Weesie heeft al 

“De	publieke	omroep
is	een	luilekkerland”
Dubbelinterview Jan Dijkgraaf en Jan Roos

“De Wereldomroep was een goed concept in de 

jaren ‘50, maar inmiddels kun je overal ter wereld 

eenvoudig internetten”
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interview

aangekondigd dat hij weigert te 
fuseren met een andere omroep. Hij 
heeft bij de oprichting van PowNed 
verklaard dat hij een paar jaar herrie 
wilde schoppen in Hilversum. De 
plannen van de minister geven hem het 
excuus om uiterlijk 2016 het publieke 
bestel te verlaten. Voor het geld hoeft 
Weesie het niet te doen, omdat hij 
GeenStijl heeft verkocht aan de 
Telegraaf.
Roos: Uiteindelijk wordt PowNed een 

productiemaatschappij. Dat betekent 
dat zij programma’s maken, die ze 
proberen te verkopen aan commerciële 
zenders. Dat wordt de toekomst van 
PowNed.

Hoe oordelen jullie over de 
cultuurbezuinigingen van het kabinet-
Rutte?
Dijkgraaf: De Volkskrant kopte dat de 
cultuur in Nederland om zeep wordt 
geholpen, mede omdat de paupers nu 
aan de macht zijn. Dat is onzin. Er wordt 
moord en brand geschreeuwd over het 
terugbrengen van het aantal 
symfonieorkesten, maar men vergeet dat 
het merendeel van deze orkesten blijft 
bestaan.
Roos: Er is als eis gesteld dat makers van 
podiumkunst voortaan 21,5% eigen geld 
moeten verdienen; dat was voorheen 
minder dan 10%. Ik vind dat ze niet 
moeten zeuren; ze moeten hun mouwen 
opstropen en geld verdienen.

Dijkgraaf: Als je met podiumkunst 
onvoldoende inkomsten verwerft om van 
te leven, moet je dat doen als hobby en 
een baan ernaast zoeken.

Jullie hebben het afgelopen jaar een 
groot aantal politici ontvangen in Echte 
Jannen; van SP’ers tot PVV’ers. Het was 
een bewogen politiek jaar, onder meer 
vanwege het kabinet-Rutte dat gedoogd 
wordt door de PVV. Hoe oordelen jullie 
over het kabinet?
Roos: Het is een doortastend kabinet. Ik 
ben tevreden met de zeggenschap van de 
VVD en een liberale minister-president. 
Het probleem is echter dat het kabinet 
de SGP probeert te vriend te houden. Dat 
gebeurt niet alleen in de Eerste Kamer, 
ook in de Tweede Kamer. De discussie 
met betrekking tot de koopzondagen is 
daar een mooi voorbeeld van.
Dijkgraaf: De VVD is uitgeleverd aan de 
SGP in de huidige situatie. In het 
algemeen ben ik geen voorstander van 
een kabinet waarin christelijke partijen 
plaatshebben, dus een coalitie met het 
CDA geniet niet mijn voorkeur. Let wel, 
ik ben tegen alle fundamentalisten, 
zowel christen- als 
moslimfundamentalisten.
Roos: De VVD had echter na de 
afgelopen verkiezingen geen keuze. Het 
is veel beter om met het CDA te regeren 
dan in zee te gaan met de PvdA, 
GroenLinks of de SP. Hoewel het CDA 
geen punten scoort met de opstelling dat 
ambtenaren van de burgerlijke stand een 
homohuwelijk mogen weigeren. Dan 
haak ik af bij het CDA.

De VVD en het CDA hebben geen 
meerderheid in het parlement en moeten 
aankloppen bij de oppositie als de PVV 
een kabinetsplan niet steunt. Dat levert 
soms het nodige kunst- en vliegwerk op. 
De PVV had beter kunnen plaatsnemen in 
het kabinet.
Dijkgraaf: De PVV in het kabinet zou 
leiden tot ‘LPF-toestanden’. Dan had het 
kabinet-Rutte het geen vier jaar 
volgehouden en dat gaat nu wel 
gebeuren. Deze situatie is voor alle 
partijen handig. Tegen de tijd dat er 
nieuwe Tweede Kamerverkiezingen 
komen, zal Geert Wilders zich afzetten 

tegen de VVD en voorspel ik dat hij met 
name kiezers zal wegsnoepen bij de 
PvdA. Wat echter nooit moet gebeuren, 
is dat Wilders in het kabinet plaatsneemt 
of premier wordt.
Roos: Mensen die niets met Wilders 
hebben, geven regelmatig aan dat hij 
regeringsverantwoordelijkheid moet 
nemen, maar dat gaat hij niet doen. Dan 
zakt Wilders direct door het ijs.
Dijkgraaf: Wilders heeft zelf ook door 
dat hij dan door het ijs zakt. De huidige 
gedoogconstructie is voor hem ideaal.
Roos: Hoewel de PVV redelijke 
standpunten heeft, gaat het volledig mis 
bij ideeën om vrouwen met een 
hoofddoek extra belasting te laten 
betalen en uit het openbaar vervoer te 
verwijderen.

Ondanks deze extreme standpunten lijkt 
Geert Wilders altijd overtuigd van zijn 
eigen gelijk.
Dijkgraaf: Wilders valt in de doelgroep 
fundamentalistische gelijkhebbers. Hij 
heeft nooit ongelijk. Humor en 
relativeringsvermogen ontbreken. Er zou 

“Als je met 

podiumkunst 

onvoldoende 

inkomsten verwerft 

om van te leven, moet 

je dat doen als hobby 

en een baan ernaast 

zoeken”

JUR_650091_Fiat4_BW.indd   42 22-07-11   16:04



 Fiat Justitia	 juli	2011	 43

Over Jan Dijkgraaf
Jan	Dijkgraaf	werd	op	9	augustus	1962	
geboren	in	rotterdam.	Hij	begon	zijn	
journalistieke	carrière	in	1982	bij	het	
rotterdams	nieuwsblad	als	
verslaggever/redactiechef.	Daarna	
werkte	hij	bij	de	Haagsche	Courant	en	
het	BOvAGBlAD.	in	1992	volgde	de	
overstap	naar	Panorama	waar	hij	
onder	meer	hoofdredacteur	was.	van	
2002	tot	2006	was	Dijkgraaf	
hoofdredacteur	van	de	gratis	krant	
Metro;	daarna	tot	2008	van	het	
vakblad	Management	team.	Begin	
2009	werd	Dijkgraaf	aangesteld	als	
hoofdredacteur	van	het	opinieblad	
HP/De	tijd.	in	2010	volgde	de	overstap	
naar	de	kersverse	omroep	Powned	
waar	hij	als	hoofdredacteur	aan	de	
slag	ging.	Deze	functie	heeft	hij	twee	
maanden	volgehouden,	waarna	
Dijkgraaf	als	freelancer	bij	Powned	
bleef	voor	het	radioprogramma	echte	
Jannen.

Over Jan Roos
Jan	roos	(1977)	is	een	nederlandse	
columnist	en	radiopresentator.	Als	
redacteur	bij	Bnr	nieuwsradio	
verzorgde	hij	in	2008	een	column	over	
het	toenmalige	eK	voetbal	en	in	2009	
verzorgde	hij	een	dagelijks	column	
over	actuele	thema’s	genaamd	‘la	vie	
Jan	roos’.	Sinds	2010	is	roos	
verbonden	aan	Powned	als	
presentator	van	echte	Jannen	en	
verslaggever	voor	Pownews.

al een heel ander beeld ontstaan van hem 
als hij een paar keer per jaar toegeeft dat 
hij het bij het verkeerde einde had. 
Internetjournalist Francisco van Jole (zie 
interview in Fiat Justitia april 2011, red.) 
behoort ook tot de fundamentalistische 
gelijkhebbers; mensen die overtuigd zijn 
van hun eigen gelijk en dat continue 
verkondigen.
Roos: Dat kom je ook regelmatig tegen 
in PvdA-kringen.

Over de PvdA gesproken. Fractieleider 
Job Cohen heeft het moeilijk in de 
oppositie. Hij komt niet goed uit de verf 
en wordt regelmatig op de hak genomen. 
Tegelijkertijd moet de PvdA met lede 
ogen aanzien hoe het kabinet-Rutte aan 
populariteit wint.
Roos: De situatie rondom Job Cohen 
komt regelmatig ter sprake in ons 
radioprogramma. Recent voorspelde één 
van onze gasten dat Cohen binnen 
enkele weken zou vertrekken. Daar 
sluiten wij ons bij aan. Dan vertrekt hij 
bij de PvdA via de achterdeur.
Dijkgraaf: Ik zie Cohen er voor aan dat 

hij vervolgens plaatsneemt in de Raad 
van Commissarissen van een linkse 
uitgeverij. 
Roos: Of hij neemt plaats in de Eerste 
Kamer of wordt ergens Commissaris van 
de Koningin. Cohen is iemand die na 
zijn vertrek uit de Tweede Kamer 
bestuurlijke baantjes op elkaar stapelt. 

Wie moet Job Cohen vervolgens 
opvolgen?
Roos: Vanuit de PvdA-fractie zijn er drie 
kandidaten: Jacques Monasch, Ronald 
Plasterk en Frans Timmermans, allen 
Tweede Kamerleden. Het probleem met 
deze heren is echter dat zij geen 
achterban hebben. Daarom haalt de 
PvdA Lodewijk Asscher (wethouder in 
Amsterdam, red.) naar Den Haag. Hij 
was waarnemend burgemeester van 
Amsterdam toen Job Cohen het 
burgmeesterschap inwisselde voor de 
landelijke politiek.

Jullie zijn veelvuldig actief op Twitter. 
Wat is de kracht van het plaatsen van een 
boodschap van maximaal 140 tekens?
Roos: De kracht van Twitter is dat je in 
een café zit zonder dat je mensen hoeft 
aan te kijken als je hen beledigt.
Dijkgraaf: Voor ons radioprogramma is 
het een aanjager. Naarmate de week 
vordert zie je dat wij meer twitteren. En 
hoewel niet iedere tweet serieus is, 
denken wij goed na over wat wij op 
Twitter zetten. Verkeerde stappen op 
Twitter kunnen je baan kosten. Maar als 
je het goed doet, kun je met Twitter geld 
verdienen. Iedere euro omzet die ik heb 
gemaakt als freelancer sinds eind 2009 
heb ik te danken aan Twitter.
Roos: Ja, ik heb ook werk binnengehaald 
via Twitter. Naast het zakelijke aspect 
kun je Twitter vergelijken met een 
dorpskroeg waarin je tussen je 
werkzaamheden door met een grote 
groep mensen kunt communiceren. Het 
klinkt wellicht triest, maar Twitter is een 
sociale omgeving. 

Het succes van het radioprogramma 
Echte Jannen is dus te danken aan 
Twitter?
Dijkgraaf: Op dit moment is Twitter een 
belangrijke tool voor media. Over een 

half jaar kan dat overigens weer totaal 
anders zijn.
Roos: De internetgeneratie is de 
doelgroep van PowNed. Om deze 
doelgroep aan te spreken is het gebruik 
van Twitter essentieel. Bovendien doe je 
er inspiratie en contacten op. Dat kan 
handig zijn voor het programma.

 

Jan Dijkgraaf: www.twitter.com/jndkgrf
Jan Roos: www.twitter.com/LavieJanRoos
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ArtiKel

44 Fiat Justitia	 juli	2011

Het onderzoek wordt zowel in 
Nederland als in het land van 
bestemming uitgevoerd. Het 

onderzoek heeft dan ook een 
rechtsvergelijkend karakter. Het 
Nederlands recht wordt vergeleken met 
het geldend recht in het land van 
bestemming. Dit jaar werd er gekozen 
voor twee rechtsgebieden die 
ogenschijnlijk weinig met elkaar te 
maken hebben; staatsrecht en 

ondernemingsrecht. De centrale 
thema’s van het onderzoek waren de 
staatsvorm federalisme in het 
algemeen en het effect van deze 
staatsvorm op een specifiek 

rechtsgebied, ondernemingsrecht. De 
deelnemers werden in twee groepen 
verdeeld die vragen met betrekking tot 
de twee rechtsgebieden behandelden. 
Ook werd er van de deelnemers 

De Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam organiseert elk jaar een studiereis voor de bijzonder 
gemotiveerde en anderszins ‘getalenteerde’ student; de Talent Trip. In voorgaande jaren ging de studiereis al 
naar bestemmingen als New York, Washington, Hong Kong en Buenos Aires. Dit jaar ging de reis naar zowel 
San Francisco als Los Angeles. De Talent Trip werd ook dit jaar weer vergezeld door een onderzoek. Ik zou 
graag willen uitleggen waar het onderzoek over gaat en welke resultaten de deelnemers van de Talent Trip 
hebben gevonden.

Auteur: Jamaal Mohuddy

Onderzoek	JFr	talent	trip	2011		 	
“Dit jaar werd er gekozen voor twee rechtsgebieden die 
ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben; staatsrecht en 
ondernemingsrecht”

“Het Nederlands recht wordt vergeleken met het 

geldend recht in het land van bestemming”
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verlangd dat ze een aantal algemene 
vragen aangaande deze onderwerpen 
beantwoordden.

Federalisme
Het federalisme is een staatsvorm die 
gekenmerkt wordt door het 
gezamenlijk creëren van een centrale 
overheid door voorheen onafhankelijke 
staten. Het achterliggende idee van 
deze staatsvorm is dat deze centrale 
overheid bepaalde gedeelde problemen 
van de individuele staten beter kan 
oplossen dan de staten afzonderlijk. 
Duitsland, België en de Verenigde 
Staten zijn bekende staten die deze 
staatsvorm hebben. Echter, het begrip 
federalisme zou breder getrokken 
kunnen worden. Wanneer we 
federalisme definiëren als de 
staatsvorm waarbij gebieden met een 
eigen overheid onder een 
overkoepelende overheid vallen, dan 
lijkt het dat de Europese Unie federale 
kenmerken bezit. Met de recente 
wijzigingen in het Koninkrijk der 
Nederlanden kan op het eerste gezicht 
opgemerkt worden dat bepaalde 
eilanden van de Caribische gebieden 
(voorheen: Nederlandse Antillen) 
onder de centrale overheid van het 
Koninkrijk der Nederlanden vallen, 
terwijl deze eilanden een zekere 
zelfstandigheid bezitten. In het 
onderzoek wordt de staatsrechtelijke 
betekenis van het federalisme in 
verschillende federaties en 
interstatelijke verbanden onder de loep 
genomen. Ook wordt er gekeken naar 
een bepaald rechtsgebied, het 
ondernemingsrecht, en onderzocht 
welke consequenties de federale 
structuur heeft voor dit rechtsgebied in 
de verschillende gebieden. Er wordt 
niet gesteld dat de Europese Unie en 
het Koninkrijk der Nederlanden 
daadwerkelijk federale staten zijn, 
maar dat ze in de loop der tijd federale 
trekken hebben verworven. 

De Verenigde Staten, de Europese 
Unie en het Koninkrijk der 
Nederlanden
Het onderzoek besloeg uiteindelijk een 
breed scala aan onderwerpen die te 

maken hadden met het federalisme. 
Aanvankelijk werd de staatsrechtelijke 
structuur van zowel Europa als het 
Koninkrijk der Nederlanden en de 
Verenigde Staten uiteengezet. Hieruit 
blijkt dat deze drie verschillende 

entiteiten een aantal 
gemeenschappelijke kenmerken 
hebben. Zo wordt de 
bevoegdheidsverdeling geregeld via 
absolute bevoegdheid en het principe 
van subsidiariteit. De absolute 
bevoegdheid is de bevoegdheid die de 
centrale overheid oorspronkelijk 
toekomt, de kwesties die door de 
staten geaccepteerd zijn als uit te 
voeren door de centrale overheid. Het 
gaat hier om kwesties als buitenlandse 
betrekkingen, defensie of een gedeelde 
munteenheid. Het principe van 
subsidiariteit houdt in dat de centrale 
overheid de bevoegdheden heeft die 
beter uitgevoerd kunnen worden op 
centraal niveau dan op lokaal niveau. 

In de Europese Unie is het 
subsidiariteitsbeginsel in het verdrag 
van Lissabon opgenomen, in de 
Verenigde Staten herkennen we dit 
beginsel in de ‘necessary and proper-
clause’. Concreet betekent dit dat 

Brussel over regelgeving gaat die 
minder goed door de afzonderlijke 
staten gecreëerd kan worden. Voor 
Washington D.C. geldt hetzelfde met 
betrekking tot de afzonderlijke 
Amerikaanse staten en voor de 
Caribische Nederlanden gaat dit 
principe tevens op, hoewel in mindere 
mate. Binnen het Koninkrijk heeft de 
centrale overheid absolute 
bevoegdheden aangaande zogenoemde 
‘Koninkrijksaangelegenheden’; met 
name buitenlandse betrekkingen, het 
Nederlanderschap en defensie. Het 
grote verschil tussen de VS & de EU en 
het Koninkrijk is dat de Caribische 
Nederlanden gradueel meer autonomie 
hebben gekregen binnen het 

De	reiscommissie	2010-2011.	v.l.n.r.:	Jan	verhaart,	vernes	Krslak,	vincent	reijnen,	Asefeh	Abbas	
Zadeh	(voorzitter),	Megan	Herfst,	Daphne	Straver,	Jamaal	Mohuddy,	Merel	van	der	wouden

“De bevoegdheidsverdeling wordt geregeld via 

absolute bevoegdheid en het principe  

van subsidiariteit”
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ArtiKel

Koninkrijk en dat de Amerikaanse en 
Europese staten autonoom en 
soeverein begonnen, voordat ze 
besloten zich te ‘federaliseren’.
Tevens is het opmerkelijk te noemen 
dat zowel binnen de Europese Unie als 
de Verenigde Staten het hoogste 
gerechtshof, respectievelijk het 
Europees Gerechtshof en het Supreme 
Court, van het grootste belang zijn 
geweest in het uitwerken en uitbreiden 
van federalisme in de twee rechtsordes. 
Het Europees Gerechtshof heeft in de 
belangrijke zaken Van Gend & Loos en 
Costa/ENEL uitgemaakt dat de 
Europese Unie (toen: 
Gemeenschappen) een autonome 
rechtsorde is waarvan de regelgeving 
rechtstreekse werking en voorrang 
heeft in de nationale rechtsordes van 
de individuele Europese staten. Het 
Supreme Court van de Verenigde 
Staten heeft tevens een aantal 
uitspraken gedaan die haar eigen 
bevoegdheid en de bevoegdheid van de 

centrale overheid hebben uitgebreid. In 
Marbury v Madison bepaalt zij dat ze 
zelf federale wetgeving aan de 
Amerikaanse Grondwet mag toetsen; 
een rechterlijke bevoegdheid die 
voorheen niet gecodificeerd was in de 
wet. In Gibbons v Ogden bepaalt het 
Supreme Court dat de zogeheten 

‘Commerce Clause’ uit de Grondwet ruim 
moet worden geïnterpreteerd. Op 
grond van deze clausule heeft het 
Congres (de wetgevende macht van de 
Verenigde Staten) de bevoegdheid om 
aspecten te reguleren die slechts 
indirect te maken hebben met handel 
tussen de verschillende staten. 

Aangezien ook het begrip ‘handel’ 
ruim uitgelegd kan worden, leverde 
dit een potentiële machtsuitbreiding 
op voor de federale overheid. 
In het Koninkrijk der Nederlanden is 
een dergelijk Constitutioneel Hof niet 
opgericht. In het Koninkrijk is het de 
rechter zelfs expliciet niet toegestaan 

wetten in formele zin te toetsen aan de 
Grondwet. Zowel artikel 120 van de 
Grondwet als de Hoge Raad, in de 
zaken Van den Bergh/Staat, 
Sproeivliegtuigen en 
Harmonisatiewet, onderkennen dat 
het toetsingsverbod gerespecteerd 
dient te worden; de rechter mag niet 

“De Europese Unie en het Koninkrijk der 

Nederlanden zijn geen federale

staten, maar hebben wel federale trekken”
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constitutioneel toetsen. Van tijd tot 
tijd wordt de wenselijkheid van het 
toetsingsverbod onder de loep 
genomen. Het wetsvoorstel Halsema 
stelt voor dat het toetsen aan klassieke 
grondrechten die gecodificeerd zijn in 
de Grondwet mogelijk moet worden 
gemaakt. In het Koninkrijk zijn we 
nog niet zover, al is het opmerkelijk 
dat Sint Maarten, onderdeel van het 
Koninkrijk, onlangs wel een 
Constitutioneel Hof heeft opgericht 
dat de wetgever controleert op de 
grondwettigheid van nog in werking 
te treden wetten. Een groot verschil 
tussen de interstatelijke 
samenwerkingsverbanden van de 
Verenigde Staten, de Europese Unie 
en het Koninkrijk der Nederlanden is 
dus het bestaan van een 
Constitutioneel Hof dat een grote 
invloed kan hebben op de 
bevoegdheden en macht van de 
centrale overheid op de individuele 
staten.

Federalisme en 
Ondernemingsrecht
Het ondernemingsrecht in de 
verschillende interstatelijke verbanden 
werd onderzocht om uit te zoeken 
welke invloed het federalisme heeft op 
een bepaald rechtsgebied. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de centrale 
overheden in de Verenigde Staten en 
de Europese Unie anders hebben 
gereageerd op de kredietcrisis. De 
Amerikaanse overheid kenmerkte zich 
door het scheppen van verregaande 
regelgeving die de individuele staten 
moesten helpen de crisis het hoofd te 
bieden. De Europese centrale overheid 
laat dit voornamelijk over aan de 
staten zelf en heeft minder vergaande 
regelgeving op Europees niveau 
gemaakt in vergelijking met de 
Verenigde Staten. Wel hebben de 
Verenigde Staten en Nederland 
vergelijkbare regelgeving met 
betrekking to ondernemingsrecht 
gemaakt om een volgende crisis te 
voorkomen. Er is voornamelijk 
onderzocht welke wijzigingen met 
betrekking tot Corporate Governance en 
bezoldiging (beloning) van 

bestuurders zijn doorgevoerd. Zo is de 
rol van de aandeelhouder met 
betrekking tot de bezoldiging van de 
bestuurder versterkt (say on pay) en is 
de mogelijkheid gecreëerd om de 
bestuurdersbeloning terug te vorderen 
wanneer blijkt dat de bestuurder niet 
rechtmatig te werk is gegaan 
(clawback).

Conclusie
Het onderzoek heeft uitgewezen dat 
de Verenigde Staten een echte federale 
staat is met een Constitutioneel Hof 
dat de federale rechtsorde bewaakt, 
een sterke centrale overheid en een 
neiging tot het uitbreiden van de 
federale bevoegdheden naar 
aanleiding van crises. In de Europese 
Unie is dit minder sterk, al is er wel 
sprake van een Gerechtshof dat de 
Europese supranationale rechtsorde 
bewaakt en versterkt. Ook is het 
federalistische beginsel van 
subsidiariteit prominent aanwezig in 
de Europese Unie. De Unie heeft 
echter niet de kredietcrisis gebruikt 
om haar invloed op het 
ondernemingsrecht uit te breiden. Het 
Koninkrijk der Nederlanden heeft 
geen Constitutioneel Hof en kent 
verder weinig federalistische 
kenmerken, met als notabele 

uitzondering het bestaan van 
‘Koninkrijksaangelegenheden’ om de 
relatie tussen de afzonderlijke staten 
en de centrale overheid af te bakenen. 
De Europese Unie en het Koninkrijk 
der Nederlanden zijn daarom geen 
federale staten, maar hebben wel 
federale trekken.

 

Over Jamaal Mohuddy 
Jamaal	Mohuddy	werd	in	1985	
geboren	in	Spijkenisse.	Hij	is	op	dit	
moment	bezig	met	het	afronden	van	
de	studie	nederlands	recht	aan	de	
erasmus	Universiteit	rotterdam,	met	
als	master	internationaal	en	europees	
Publiekrecht.	Jamaal	heeft	voorheen	
de	studie	Psychologie	doorlopen	aan	
de	erasmus	Universiteit	en	behaalde	
in	2008	zijn	diploma	met	als	master	
Biologische	en	Cognitieve	
Psychologie.	naast	de	studie	is	Jamaal	
tevens	verbonden	aan	de	universiteit	
als	student-assistent	voor	de	vakgroep	
international	Publiekrecht.	in	2010	
nam	hij	deel	aan	de	talent	trip	als	
deelnemer	en	wilde	op	basis	van	de	
opgedane	ervaringen	graag	
deelnemen	aan	de	organisatie	van	
deze	reis	in	2011.
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interview

Kunt u een korte schets geven van uw 
achtergrond en loopbaan?
Na mijn studie in Utrecht ben ik 
begonnen in de advocatuur. Na een 
aantal jaren ben ik bedrijfsjurist 
geworden bij Akzo Nobel en sinds 
2007 werk ik bij Philips. Naast mijn 
dagelijkse werkzaamheden ben ik al 
een aantal jaren actief op de 
universiteit. Ik ben gepromoveerd aan 
de Universiteit van Amsterdam, waar ik 
gedurende een aantal jaren ook een 
aantal colleges heb gegeven. Daarvoor 
was ik van 2001 tot 2004 voor één dag 
in de week docent/onderzoeker hier in 
Rotterdam, bij de sectie Handels- en 
Ondernemingsrecht.

U combineert het hoogleraarschap met 
een baan bij Philips. Wat zijn daar uw 
werkzaamheden?
Bij Philips ben ik General Counsel 
Corporate, hetgeen betekent dat ik 
leiding geef aan het Corporate Legal 
Department. Corporate Legal is bij ons 
verdeeld in vier groepen. De 
Compliance groep, de M&A groep en 
de Corporate & Financial Law groep 
werken vanuit het hoofdkantoor in 
Amsterdam. In de Compliance groep 
wordt advies gegeven over alle aspecten 
van het mededingingsrecht, privacy en 
export controls. De  M&A groep houdt 
zich bezig met fusies, overnames en 
desinvesteringen. De Corporate & 
Financial Law groep bestrijkt met 
name met het vennootschaps- en 
effectenrecht. In dat kader hebben wij 
te maken met allerlei corporate 
governance thema’s, die vaak inherent 
zijn aan het feit dat Philips een 

beursnotering heeft in Amsterdam en 
in New York. De vierde groep zit in 
Eindhoven en houdt zich bezig met de 
advisering van onder meer Corporate 
IT, Inkoop en Research & 
Development. Al met al is het een zeer 

breed veld waar veel verschillende 
interessante thema’s aan de orde 
komen.

Wat opvalt zijn uw nevenfuncties. 
Naast enkele bestuursfuncties lijkt u 
een echte schrijver.
Ik heb mij inderdaad ook altijd 
beziggehouden met de 
wetenschappelijke kant van het vak. 
Dat vind ik erg leuk, en dat heeft 
geresulteerd in een aantal artikelen en 
een proefschrift. Dat alles heeft veel 

Prof. mr. dr. Marnix van Ginneken is sinds 1 mei jongstleden hoogleraar Internationaal ondernemingsrecht, 
in het bijzonder internationale corporate governance bij Erasmus School of Law. Enkele vragen ter 
kennismaking.

Tekst: Arnoud Houweling

interview	Marnix	van	Gineken
Kennismaking met een nieuwe hoogleraar aan Erasmus  
School of Law

“De combinatie 

van praktijk en 

wetenschap  

bevalt mij zeer goed”
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“De juridische faculteit van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam is voor mij niet geheel nieuw”

tijd en energie gekost, het is niet altijd 
meegevallen om dit met mijn werk te 
combineren, maar ik heb er zoveel 
plezier in dat het ook energie en 
voldoening geeft. De combinatie van 
praktijk en wetenschap bevalt mij zeer 
goed en de combinatie heeft volgens 
mij, zeker voor mijn vakgebied, 
absoluut toegevoegde waarde. 

Wat houdt de leerstoel ‘Internationaal 
ondernemingsrecht, in het bijzonder 
internationale corporate governance’ 
precies in?
Het aan de leerstoel verbonden vak 
Corporate Governance gaat kort 
gezegd over de wijze waarop 
beursgenoteerde vennootschappen 
worden bestuurd. Daarbij gaat het om 
de verhoudingen tussen de 
vennootschapsleiding, aandeelhouders 
en overige stakeholders. Er moet een 
bepaald raamwerk zijn van checks and 
balances. Het bestuur moet de 
onderneming op efficiënte wijze 
kunnen leiden. Tegelijkertijd moet hier 
op een evenwichtige manier toezicht 
op kunnen worden gehouden, 
bijvoorbeeld door commissarissen en 
aandeelhouders. Dit is een delicate 
balans. Ik bekijk diverse corporate 
governance thema’s vanuit een 
juridisch perspectief, maar met een 
duidelijke blik op de economische 
werkelijkheid en de internationale 

praktijk. Uiteindelijk opereren 
beursgenoteerde ondernemingen vaak 
in vele verschillende landen en hebben 
zij te maken met een zeer 
internationale kapitaalmarkt en een 
gevarieerd aandeelhoudersbestand. 

Een grote meerderheid van de aandelen 
in de grote Nederlandse multinationals 
is in handen van buitenlandse 
aandeelhouders. Corporate governance 
heeft dan ook in toenemende mate een 
internationale dimensie. De leerstoel 
Internationaal Ondernemingsrecht 
bestond al enige jaren, met de 
toevoeging is bedoeld aan te geven dat 
de leerstoel nog internationaler en nog 
meer toegespitst is op beursgenoteerde 
vennootschappen. 

Hoe bent u bij Erasmus School of Law 
terechtgekomen?
De juridische faculteit van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam is voor mij niet 
geheel nieuw. Ik ben er zoals gezegd 
eerder aan verbonden geweest en ik 
geef sinds een paar jaar als gastdocent 
het aan de leerstoel verbonden vak 
Corporate Governance. Wat dat betreft 

verandert er met mijn aanstelling niet 
zo veel. Dat zal ik met veel plezier 
blijven doen. Ik vind het erg leuk om 
op deze manier ook weer formeel terug 
te komen bij de sectie Handels- en 
Ondernemingsrecht. Het is een heel 

leuke sectie, met veel enthousiaste en 
getalenteerde onderzoekers die niet 
alleen in Nederland maar ook 
internationaal hoog staan 
aangeschreven. Ik vind het een grote 
eer om deze leerstoel te mogen 
bekleden en draag graag mijn steentje 
bij aan het succes van de sectie.

Tot slot, vertel eens iets bijzonders over 
uzelf.
Dat vind ik een lastige vraag. Wat 
misschien wel leuk is om te vertellen is 
dat ik in New York op Broadway ben 
geboren. De eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat Broadway, een oud 
indianenpad, kilometers lang dwars 
door New York heen loopt. Ik ben dus 
zeker niet op het toneel geboren, maar 
geboren op Broadway; klinkt wel leuk, 
toch? 
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Het lezen van een goed boek en het kijken naar een mooie film horen ontegenzeggelijk bij de geneugten des 
levens. Goede tips op dit gebied kunnen nooit kwaad. In deze rubriek vraagt Fiat Justitia de geïnterviewden 
naar een boek en film, die hen is bijgebleven. Lees- en kijkplezier verzekerd!

BOeKen	en	FilMS

Jan	roos
BOEK Ik, Jan Cremer	van	de	gelijknamige	schrijver.	Het	
boek	veroorzaakte	bij	verschijning	in	1964	een	kleine	
revolutie.	De	meerderheid	van	de	critici	was	geschokt	door	
het	boek	en	ouders	verboden	hun	kinderen	het	te	lezen.	Het	
is	een	schelmenroman	over	het	leven	van	de	schrijver	en	
schilder	Jan	Cremer,	die	op	reis	gaat,	schildert,	verhalen	
vertelt,	vrouwen	versiert	en	motor	rijdt.	

Papillion	(oftewel	‘vlinder’)	van	Henri	Charrière.	Het	is	een	Franse	semi-
autobiografische	roman.	Papillon	wordt	(naar	eigen	zeggen	onterecht)	
veroordeeld	voor	moord	door	valse	getuigenissen	en	krijgt	een	levenslange	gevangenisstraf	
in	Frans-Guyana,	Saint-laurent-du-Maroni	en	het	beruchte	Duivelseiland.	Hij	is	vastberaden	
te	ontsnappen,	maar	zijn	eerste	pogingen	mislukken.	Als	straf	wordt	hij	naar	een	
gevangenis	verplaatst	waar	nog	nooit	iemand	van	ontsnapt	is.	Hij	tracht	uiteindelijk	negen	
keer	te	ontsnappen	waarbij	de	laatste	poging	slaagt
Bovenstaande	boeken	zijn	voor	de	echte	man.	Kerels	met	een	doel,	namelijk	vrijheid.

FILM Godfather I en II.	Prachtige	films	over	macht,	eer	en	geweld.	

Geert-Jan	Knoops
BOEK Één	van	mijn	recent	gelezen	en	favoriete	boeken	is	The Grand Design	van	
Stephen	Hawking,	over	de	theorie	van	het	ontstaan	van	het	heelal	en	sterrenstelsels.	
een	onderwerp	dat	mij	ook	veelvuldig	bezighoud	en	een	welkome	afwisseling	is	naast	
veel	juridische	boeken.	

FILM eén	van	de	favoriete	films	van	mij	ligt,	hoe	kan	het	ook	anders,	op	
het	juridische:	The Hurricane	met	Denzel	washington	in	de	hoofdrol	
over	een	waargebeurd	verhaal	in	de	vS	van	een	professionele	bokser	
die	aan	een	gerechtelijke	dwaling	werd	blootgesteld	en	jarenlang	
onschuldig	in	de	gevangenis	vastzat.	

Daarnaast:	A Few Good Men	met	tom	Cruise	en	Jack	
nicholson	in	de	hoofdrollen,	over	een	militair	strafproces	op	
Guantanamo	Bay	(voordat	dit	een	gevangenenkamp	werd).	
Het	zijn	twee	films	van	wat	langer	geleden,	maar	ze	blijven	de	
moeite	waard	om	te	bekijken.	Ook	geven	deze	films	een	mooi	
kijkje	in	de	Amerikaanse	rechtspraktijk.
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Maarten	van	rossem
BOEK voor	de	zomervakantie	raad	ik	het	boek	De Graaf van Monte Cristo	
aan,	dat	oorspronkelijk	verscheen	in	1844	en	is	geschreven	door	Alexandre	
Dumas.	Onlangs	is	van	dit	boek	een	nieuwe	nederlandse	vertaling	
verschenen.

FILM een	film	die	ik	van	harte	aanbeveel	
aan	de	lezer	is	Blade Runner.	Deze	
sciencefictionfilm	verscheen	in	1982	en	is	
geregisseerd	door	ridley	Scott.	De	film	is	
onder	meer	goed	vanwege	het	acteerwerk	
van	de	nederlander	rutger	Hauer.	De	film	

speelt	zich	af	in	los	Angeles	in	2019.	De	wereld	is	in	verval	
geraakt	na	de	laatste	wereldoorlog.	Om	het	leven	in	
mensonvriendelijke	omstandigheden	dragelijker	te	maken,	

worden	androids	ontwikkeld.	
Uiteindelijk	ontstaat	een	type	
android	dat	de	mens	de	baas	is.

Micha	Kat
BOEK The Fountainhead	van	Ayn	rand	uit	1943.	in	het	nederlands	
vertaald	onder	de	titel	De Eeuwige Bron.	Het	boek	geeft	een	portret	van	
de	jonge,	briljante	architect	Howard	roark.	een	architect	die	weigert	
concessies	te	doen	aan	zijn	opdrachtgevers,	weigert	zich	in	te	likken	bij	
de	toonaangevende	commissies.	een	architect	die	tegen	alle	
conventionele	standaarden	en	normen	in	blijft	ontwerpen	waar	hij	zelf	
achter	staat	en	die	bovenal	gelooft	in	zichzelf…Het	is	ook	het	verhaal	van	
een	hartstochtelijke	liefdesrelatie	met	een	mooie,	geheimzinnige	vrouw,	
die	haar	liefde	voor	roark	ontkent	door	hem	te	proberen	te	vernietigen...

FILM V for Vendetta	uit	2006.	De	hoofdrol	is	weggelegd	voor	v,	een	vrijheidsstrijder	
die	opereert	in	het	londen	van	de	nabije	toekomst.	v	for	vendetta	was	oorspronkelijk	
een	graphic novel.	De	wachowski	brothers	hebben	het	verhaal	vertaald	naar	een	
scenario.	Zowel	de	strip	als	de	film	heeft	een	duidelijke	boodschap:	iedereen	heeft	
recht	op	vrijheid.	niemand	heeft	het	recht	om	je	die	te	ontnemen,	ook	regeringen	
niet.	Macht	aan	het	volk!	Maar	om	van	deze	vrijheid	te	genieten	moet	het	volk	wel	
zijn	verantwoordelijkheden	nemen
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nieUwS	&	AGenDA

 12 tot en met 14 augustus 2011
JFR INTRODUCTIEDAGEN
De	introductiecommissie	van	de	JFr	heeft	voor	de	
aankomende	rechtenstudenten	een	weekend	
gepland	in	het	Brabantbos.	tijdens	een	gezellig	
programma	maken	de	deelnemers	kennis	met	de	
studie,	leren	zij	alvast	studiegenoten	kennen	en	
komen	zij	in	aanraking	met	de	JFr.	
Meer informatie:
www.jfr.nl

 15 tot en met 18 augustus 2011
EUREKAWEEK
De	eurekaweek	is	de	officiële	introductieweek	van	de	
erasmus	Universiteit	rotterdam.	thema	dit	jaar	is	
“the	rotterdam	experience”.	De	JFr	zal	tijdens	de	
eurekaweek	onder	meer	een	rechtszaak	nabootsen	
en	een	borrel	geven.
Meer informatie:
http://www.eur.nl/eureka/

ESL participeert in NOvA-project 
Advocoach
Studenten die rechten studeren, denken 

vanzelfsprekend ook na over een carrière in de 

advocatuur. Sommigen van hen treden 

hiermee in de voetsporen van vader of 

moeder, maar voor hen die als eerste uit hun 

familie zijn gaan studeren, is de wereld van de 

advocatuur nog een volledig onbekende 

wereld. Veelal zijn dit studenten uit 

migrantengezinnen en/of uit arbeiderswijken. 

Met name voor deze zowel allochtone als 

autochtone groep heeft de commissie 

diversiteit van de Nederlandse Orde van 

Advocaten, in samenwerking met de 

rechtenfaculteiten van de Vrije Universiteit 

Amsterdam als de Erasmus Universiteit 

Rotterdam een programma bedacht om hen 

een steuntje in de rug te geven: het 

coachingsprogramma ‘de advo-coach’.

Het project is in juni jongstleden van start 

gegaan, heeft een looptijd van een jaar en zal 

vooralsnog tweemaal plaatsvinden. Het staat 

open voor alle tweede- en derdejaars 

rechtenstudenten. Doel is om studenten 

kennis te laten maken met de advocatuur. 

Groepjes van drie of vier studenten staan 

onder de hoede van een bevlogen advo-coach, 

die hen uit eigen ervaring antwoord kan geven 

op de vele vragen die bij deze jonge academici 

leven. Van tijd tot tijd hebben ze een gesprek, 

onder het genot van een kop koffie op het 

advocatenkantoor, zodat het leven van een 

advocaat beter inzichtelijk wordt gemaakt, en 

dat er uiteindelijk toe kan bijdragen dat de 

studenten een afgewogen beroepskeuze 

maken.

Als manager external affairs is mr. Munish 

Ramlal namens Erasmus School of Law nauw 

betrokken bij het project. Indien u meer wilt 

weten is hij graag bereikbaar via ramlal@law.

eur.nl of 010-4082353.

Maarten Dorresteijn verkozen to Best Graduate Law
Op 6 mei 2011 is Maarten Dorresteijn, mr.drs.-student (dubbelstudie Economie en Recht) aan 

Erasmus School of Law, verkozen to Best Graduate Law. Naast de titel verdiende hij een 

geldprijs van € 10.000 en deelname aan het Global Summer Student Programme in Londen. In 

een reactie met Rechtenstudie.nl geeft Maarten aan verrast te zijn met zijn zege. Hij verheugt 

zich op ‘Londen’ en besteedde zijn 

geldprijs reeds grotendeels aan 

een auto, die hem in staat stelt 

zijn familie vaker te bezoeken.

Ook de 5e plek werd ingenomen 

door een student van de mr.

drs.-opleiding, te weten Jan Pieter 

Uittenbroek. Hij won de exclusieve 

prijs van DLA en gaat vliegen 

samen met de Managing Partner 

van DLA.

Nieuws Erasmus School of Law
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Eredoctoraat Hofstra University 
voor prof. Balkenende
EUR-hoogleraar Governance, Institutions 

and Internationalisation Jan Peter 

Balkenende heeft in een ceremonie op 22 

mei jl., een eredoctoraat ontvangen van 

Hofstra University, New York. “As prime 

minister and minister of general affairs, 

Professor Balkenende achieved notable 

reforms in the areas of social security, 

pre-pension facilities, public health and 

deregulation. In addition, he played an 

active international role in the European 

Council, G20, and United Nations, with 

special emphasis on sustainable 

development, summit goals and the 

World Trade Organization,” zo motiveert 

Hofstra deze verkiezing. Onder meer 

Martin Luther King Jr. en de oud-

presidenten Dwight Eisenhower en Bill 

Clinton ontvingen eerder een 

eredoctoraat van de Amerikaanse 

universiteit.

Belcampagne alumni: studenten 
van nu bellen studenten van toen!
In een ambitieus plan heeft Erasmus School 

of Law (ESL) de ambitie uitgesproken om in 

2013, als de Erasmus Universiteit Rotterdam 

(EUR) honderd jaar bestaat en ESL vijftig 

jaar, te behoren tot de top-3 van 

rechtenfaculteiten in Nederland op 

onderwijsgebied. Ook moet één van de 

onderzoekprogramma’s deel uitmaken van 

de top-5 in Europa. Daarbij zetten we 

nadrukkelijk in op kwaliteit en 

maatschappelijk relevant onderzoek. Een 

van de middelen om de ambitie te 

verwezenlijken is het professionaliseren van 

de relatie tussen ESL en haar omgeving. Een 

belangrijke deelgenoot hierin vormen de 

alumni. Erasmus School of Law telt 

inmiddels meer dan 12.000 afgestudeerden. 

Velen van hen verloren het contact met de 

alma mater, temeer omdat de universiteit 

geen actief alumnibeleid voerde. Met het 

project belcampagne alumni komt hierin 

definitief verandering.

Hanz Zwart, hoofd van de afdeling 

Development, licht toe: “Het doel van het 

project is het contact met de oud-studenten 

te herstellen. Belangrijk uitgangspunt is dat 

beiden – universiteit en alumni – belang 

hebben bij een meer hechte relatie. We 

kunnen immers veel voor elkaar betekenen. 

Denk aan het begeleiden van talent, het 

uitwisselen van kennis, het verbinden van 

theorie en praktijk en wellicht kunnen we 

samen extra onderwijsactiviteiten 

ontplooien. Het project zal vijf jaar lopen en 

start op 19 september a.s. met een 

telefooncampagne. Het bijzondere is dat 

het project wordt uitgevoerd door huidige 

studenten van de faculteit. Via e-mail en een 

kort selectiegesprek, heeft ESL 45 

studenten geworven. Zij zullen, na een 

training en onder begeleiding van een 

professional, in vier weken tijd zo’n 

drieduizend alumni bellen. De oud-

studenten hebben uiteraard vooraf 

toestemming gegeven voor een gesprek.”

En de beloning? Studenten krijgen, naast 

een degelijk salaris, een bewijs van 

deelname uit handen van de 

onderwijsdecaan. En natuurlijk de kans om 

al een beetje te netwerken.

Mijntje Lückerath hoogleraar aan Nyenrode
Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, universitair hoofddocent bij de sectie Financieel recht, is op 8 juni jl. benoemd tot hoogleraar Corporate 

Governance, in het bijzonder Board Practices, aan de Nyenrode Business Universiteit. In haar oratie ‘Mores leren. Soft Controls in Corporate 

Governance’ stelt prof. Lückerath dat de discussie omtrent corporate governance veel te veel gefocust is geweest op zogenaamde hard 

controls, met name cijfertjes dus. 

“Gedragsveranderingen door middel van 

soft controls zijn echter net zo belangrijk als 

door wet- en regelgeving, maar in het 

huidige corporate governance debat is daar 

nu nog te weinig aandacht voor.” In haar 

leerstoel zal Mijntje Lückerath zich 

bezighouden met board practices in het 

algemeen, zoals hoe de onafhankelijkheid 

en de rol van de commissaris geëvalueerd, 

verbeterd en vastgelegd kan worden. 

Daarnaast is communicatie en transparantie 

van de verslaglegging een belangrijk 

onderdeel van haar onderzoeksactiviteiten.

Op de website www.mluckerath.nl vindt u 

informatie over haar werkzaamheden en 

publicaties.
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Wij leveren zakelijke, juridische dienstverlening voor be drijven, overheidsinstellingen en non-profit 
organisaties. Daarbij ligt onze focus op ondernemingsrecht, vastgoed en arbeidsrecht. 

Wij zijn gevestigd in Amsterdam en Londen.

“AMBITIE IS JOUW SLEUTEL,
WIJ ZIJN HET SLOT NAAR SUCCES.”  

Winnaar van een reis voor twee naar het Burning Man festival,
in de Amerikaanse Black Rock Desert.

Kees van Ekeren, rechtenstudent Leiden 

Tjerk Sigterman, rechtenstudent Utrecht

Diederik Wokke, rechtenstudent Utrecht

Julia Mascini, rechtenstudent Leiden

Joost van Sloten, rechtenstudent Groningen

“LIEVER PASSIE VOOR HET VAK, DAN IN HET VAK PASSEN.”  

“ELKE DAG EEN MEESTERWERK.”  

“MEER WETEN, BEL ONS!”  

“DURF EEN VERSCHIL TE MAKEN.”

“OPEN DEUREN BELEID? 
IK WIL GEWOON BIJ IEMAND AAN KUNNEN KLOPPEN!” 

Overige winnaars

WINNAAR

Jan van Hövell tot Westerflier, rechtenstudent Utrecht

     Alleen de beste derde- of 
vierdejaarsstudenten Nederlands 
recht komen in aanmerking voor 
onze Business Course in Parijs. 
Van 29 september t/m 2 oktober gaat 
een select gezelschap de confrontatie 
aan met alle juridische aspecten van 
een grote private equity transactie. 
Zin in een uitdaging? Meld je dan 
aan voor 19 augustus via 
www.loyensloeffacademy.com

Voor de crème de la crème 
de la crème.
De Loyens & Loeff 
Business Course Parijs.

ACADEMY
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Geert-Jan Knoops
Over Bin Laden, 
Khadaffi en Mladić

Jan Dijkgraaf en Jan Roos
Luizen in de pels van 
de publieke omroep

Maarten van Rossum
Historicus met een mening

VVD en SGP
Moet Nederland terug naar 
een republiek?
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Ploum Lodder Princen. Duidelijk

Juridisch talent: ja
Eeuwige student: nee

Bij Ploum Lodder Princen spreken we duidelijke taal. Geen onnodige academische mijmeringen. Geen overbodig 

vertoon van geleerdheid. Dat heeft ons de afgelopen 15 jaar veel opdrachtgevers opgeleverd, van MKB tot de 

grootste AEX bedrijven. Ons kantoor heeft de laatste jaren een stevige groei gekend, maar is altijd op zoek naar de 

meest getalenteerde studenten met eenzelfde Rotterdamse mentaliteit. Interesse? Mail naar hrm@plp.nl. Kijk voor meer 

informatie: www.plp.nl. 
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