10 JAAR INTERVIEWS

VEEL JURISTEN
DENKEN OPRECHT
ALLES TE KUNNEN
Maar liefst 82 interviews maakte journalist Miek Smilde de afgelopen tien jaar voor Mr. Met
juristen in soorten en maten. Ze las ze allemaal door en probeert rode draden te ontwaren.
“Bescheidenheid lijkt niet het sterkste punt van juristen.”
DOOR MIEK SMILDE

D

e afgelopen tien jaar schreef ik voor Mr. vrijwel

wel hun ouders dat hadden toegestaan. In dit kader is een

totaal, een special over de bezuinigingen op de ge-

graag een bètastudie hadden gedaan en degenen die bij

maandelijks een groot interview. 82 interviews in

financierde rechtsbijstand niet meegerekend. Ik sprak

tachtig juristen en twee verdwaalde experts uit andere

vakgebieden, een filosoof en een anglist; 57 mannen, 25
vrouwen.

Onder de geïnterviewden waren opvallend veel hoogleraren, namelijk 36, van wie velen hun wetenschappelijke
arbeid combineerden met een betrekking in de advoca-

tuur, het Openbaar Ministerie of de rechtspraak. De togaberoepen waren in elk geval goed vertegenwoordigd, met

grove tweedeling te maken tussen degenen die eigenlijk

voorkeur een taal hadden gestudeerd en journalist waren
geworden; echt, ze bestaan.

De stiekeme bèta’s onder de juristen kozen zonder uitzondering uiteindelijk voor het recht, omdat ze bang waren
te dom te zijn voor natuur-, wis-, schei-, bouw- of ster-

renkunde. Een van de representanten van deze categorie

is REINIER VAN ZUTPHEN, destijds voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en inmiddels de

van de zittende magistratuur en 22 advocaten, onder wie

D E T R A N S PA R A N T I E VA N N V V R - VO O R Z I T T E R
REI N I ER VA N Z U T P H E N

enkele bestuurders van de Nederlandse dan wel Amster-

Gewoon zeggen

damse dan wel Haagse Orde van Advocaten. Het notariaat

werf in Vreeswijk aan de Lek. Eigenlijk wilde hij wel in zijn voetsporen
treden, “maar met zesjes moet je niet naar Delft”. Bovendien wilde hij
een vak uitoefenen dat maatschappelijk relevant was. “Ik roerde me wel
in de klas, op school. Had meningen, vond overal wat van.” Dus werd

DAT IETS FOUT IS

kwam er wat bekaaid af met slechts drie interviews,

Hij komt uit een familie van scheepsbouwers, zijn grootvader had een

Interview

zes leden van het Openbaar Ministerie, zeventien leden

het rechten, en later de rechterlijke macht. Portret van mr. Reinier van
Zutphen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.
“Pauw en Witteman? Ik ben er klaar voor.”
door Miek Smilde foto’s Chantal Ariëns

waarvan twee met notariële bestuurders.

STIEKEME BÈTA’S
In de hoop rode draden te ontwaren in de tientallen ge-

sprekken die ik voerde, herlas ik alle interviews. Wat mij
als eerste opviel, is dat veel van de ondervraagde juristen
eigenlijk geen jurist hadden willen zijn. Een behoorlijk

aantal van de respondenten gaf toe liever een andere studie dan rechten te hebben gedaan als hun intellect dan
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Diverse geïnterviewden refereerden daarnaast aan hun
politieke potentie, zoals advocaat JAN LOUIS BURG-

DE TWIJFEL VAN
CAMBODJA-TRIBUNAALRECHTER KAT INKA LAHUIS

GRAAF die in 2012 openlijk toegaf graag minister van Defensie te willen worden in een op dat moment overigens

NIETS

volstrekt denkbeeldig kabinet; Burggraaf is van het CDA.
De godvrezende advocaat kreeg het wel voor elkaar de afgelopen tien jaar veruit het vaakst op de cover van het

is vanzelfsprekend

tijdschrift Mr. te verschijnen, namelijk vijf keer (als ‘ankeiler’ in de balk bovenaan).

Mr. Katinka Lahuis (47) is raadsheer bij het gerechtshof in
Leeuwarden en sinds juli rechter in het Cambodja-tribu-

Echte politici haalden de cover aanzienlijk minder.

naal. Dat tribunaal is opgericht om de kopstukken van het
gewelddadige Rode-Khmerbewind te berechten. In de

FRED TEEVEN en ERNST HIRSCH BALLIN stonden er

periode dat het op maoïstische leest geschoeide bewind
aan de macht was, tussen 1975 en 1979, vonden tenminste
1,7 miljoen Cambodjanen de dood, door executie, marteling, uitputting of ondervoeding. Berechting van de verantwoordelijken heeft tot op heden nauwelijks plaatsgevonden.
door Miek Smilde foto’s Chantal Ariëns
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Nationale ombudsman. Van Zutphen vertelde in 2008 dat

hij uit een geslacht van scheepsbouwers kwam en zelf ook

het liefst ingenieur was geworden. “Maar met zesjes moet
je niet naar Delft.”

De typische alfa’s onder de juristen, degenen die dus ei-

genlijk liever geschiedenis, Nederlands of klassieke talen

hadden gestudeerd, werden vrijwel allemaal door hun ouders van dat ideaal afgehouden met het argument dat je
met een taal ‘alleen maar leraar kunt worden of journa-

list’. Zulks dient men als het even kan blijkbaar te voorkomen. Het belette de juristen die ik sprak overigens niet
om er literaire ambities op na te houden. Veel geïnter-

viewden gaven toe graag nog eens een boek te schrijven,

goed op, maar die laatste was op dat moment al jaren
geen minister meer. Twee anderen verruilden enige

tijd na het interview hun baan voor die van burgemeester, namelijk oud-rechter en parlementariër ALEID
WOLFSEN, en procureur-generaal ANNEMARIE

PENN-TE STRAKE. Voor Wolfsen liep de overstap niet

goed af; als burgemeester van Utrecht raakte hij meerdere keren betrokken bij incidenten waarin hij de zaken te
veel naar zijn hand probeerde te zetten. In 2013 verliet
hij de Domstad met de nodige blauwe plekken.

Ook ERIK VAN DEN EMSTER doorliep zijn loopbaan niet
zonder kleerscheuren. Als voorzitter van de Raad voor de

rechtspraak kreeg hij te maken met muitende raadsheren
en fikse bezuinigingen. Na één termijn hield hij de be-

stuursbaan voor gezien en werd hij weer gewoon rechter.

ONRECHT BESTRIJDEN

anders dan hun proefschrift. Echte schrijvers bracht het

Niet alle juristen die ik interviewde wilden iets anders

voort, of het moeten GERM KEMPER en PETER INGELSE

uit volle overtuiging voor de studie, vooral uit idealisti-

gilde der juristen dat in het blad verscheen overigens niet
zijn. Kemper, advocaat en oud-deken van de Amsterdam-

se Orde van Advocaten, schreef jarenlang onder het pseudoniem Lex Dura in het tijdschrift Vrij Nederland. Ingelse,

oud-advocaat en later voorzitter van de Ondernemingska-

mer, schreef stukjes voor de Volkskrant. Juridische alleskunner ARTHUR HARTKAMP, voorheen onder andere procureur-generaal bij de Hoge Raad, schrijft af en toe een

worden dan wat ze uiteindelijk werden. Enkelen kozen

sche motieven, verbolgen over bestaand onrecht en gedreven door een diep ervaren wens om dat onrecht teniet te

doen. Veel van deze juristen kwamen terecht in de sociale
advocatuur, maar een enkeling koos toch al snel voor het
meer lucratievere onrecht, zoals hoogleraar burgerlijk
recht RIEME JAN TJITTES, die op het moment dat ik

gedicht en dan bij voorkeur een sonnet. De enige jurist

INTERVIEW

die ik sprak die echte romans op zijn naam heeft staan,

Binnen vijf jaar breekt er een nieuwe IRT-affaire uit, voorspelt Nico
Meijering, strafrechtadvocaat en partner van het Amsterdamse kantoor
Meijering Van Kleef Ficq en Van der Werf. “De cultuur van het Openbaar
Ministerie in prestigieuze zaken is die van de prijsvechter die een
product in de markt zet en koste wat het kost wil winnen.”

zij het in de vorm van literaire thrillers, is advocaat en
hoogleraar internationaal strafrecht GEERT JAN

KNOOPS. Maar die man staat er ook om bekend nooit te
slapen.

DOOR MIEK SMILDE

I

“IK HEB HET NIET
ZO OP LAFAARDS”

FOTO’S CHANTAL ARIËNS

n het besloten deel van het kantoor

is nu de zesde keer dat je te laat bent’.

trap, langs de wanden, rijen ordners,

beende naar de administratie en hij en ik

liggen de dossiers opgestapeld. Op de

overal papier. Op een blauwe map in

de kast staat met viltstift Hari/Sensation

mij drijft. De massa is doodeng, want die

daadjournalisten uitgeroepen tot de beste

strafrechtadvocaat van 2013 op de crimesite

vonden het belangrijk dat wij allemaal
ervaren.”

liever zou ik in harmonie een zaak tot een

heidsgevoel. Ik wilde bij de politie. Ik vind
dat nog steeds een prachtig beroep, maar

den ze het zeker gedaan.
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houding had ik op school al. Mijn ouders

zelf nadachten. Niets als vanzelfsprekend

PASSAGE-PROCES
Meijering zucht. In de talloze interviews die
hij de afgelopen jaren heeft gegeven komt

het altijd weer terug. Zijn vader werd in de
oorlog naar een werkkamp in Auschwitz
gestuurd en later bij het verzet verlinkt.
De jongste zoon heeft er een grondige

ik werd afgewezen vanwege mijn ogen.

hekel aan verklikkers aan overgehouden.

rechten zou gaan doen. Toen lag het straf-

Lees Peter la S., kroongetuige tijdens het

Mijn mentor in 6 atheneum opperde dat ik
recht voor de hand. Hoe groot de belangen
in het civiele of bestuursrecht ook kunnen

Lees criminele en/of burgerinfiltranten.

Passage-proces, het grootste, langdurigste
onderzoek ooit in Nederland. Elf verdachten

het spel. Daar gaat het over de rechtstaat

en straffen van acht, twaalf en vijftien

in de zuivere vorm. Dat fascineert mij nog

het meest. In hoeverre mag Grote Broer – de

tegen wie het OM zes keer levenslang eiste,
jaar. Meijering verdedigde twee van de

hoofdverdachten, Dino S. en Ali A. Zijn

overheid – ingrijpen in onze levens?”

kantoorgenoot Marnix van der Werf nam

Waaruit bleek dat je al jong oog had voor de belan-

hoede. Het oordeel in eerste aanleg: drie

gen van anderen?

“Volgens mij blonk ik op school helemaal

een derde verdachte, Sjaak B. onder zijn

keer levenslang en forse gevangenisstraffen

voor een aantal verdachten. De cliënten van

niet uit in het opkomen voor de belangen

Meijering, tegen wie ook levenslang was

herinner me bijvoorbeeld de regel dat we

18 maanden wegens witwassen en het bezit

van anderen. Ik was kritisch, dat wel. Ik

ons moesten melden als we voor de derde
keer te laat op school kwamen. Dat werd
allemaal netjes opgeschreven, bijna als
in een verbaal. Ik kwam voor de zesde

keer te laat, maar het was pas de tweede

of derde keer dat ze het registreerden. De
conrector kwam naar me toe en zei: ‘het

“IK WIL NEVER
NOOIT HET GEVOEL
HEBBEN DAT IK
IN EEN ZAAK
DINGEN
LAAT LIGGEN”

en waarschijnlijk duurste strafrechtelijk

zijn, ze verbleken bij het strafrecht. Daar

staat een deel, of een heel mensenleven op

tijd hebben om die roman te schrijven, maar anders had-

pletteren. Ik verzet mij tegen een overheid
die zich steeds meer aan ons opdringt. Die

goed einde willen brengen.”

én slopend. Ik ga ze niet uit de weg, als het

noemt in ’s hemelsnaam strafrechtadvocaat?

dat ze oprecht denken alles te kunnen. Het is dat ze geen

kan letterlijk en figuurlijk individuen ver-

belang van een cliënt in het geding is. Maar

“Ik had als jongen al een sterk rechtvaardig-

heb gesproken − en niet alleen voor het blad Mr. − is

al niet met de massa meelopen. Dat is wat

Camilleri. “Conflicten zijn energie-trekkend

in een interview met Vrij Nederland ‘een bang mens’

Typerend voor veel meesters die ik in de loop van de jaren

dat bleek niet uit de administratie.

“Ik verzet mij tegen willekeur en wil voor-

“Geloof me, ik zoek het conflict niet op”,

Waarom wordt iemand die niet houdt van conflic-

Bescheidenheid lijkt niet het sterkste punt van juristen.

wisten alle twee dat hij gelijk had. Maar

zegt Nico Meijering, door collega’s en mis-

ten, een perfectionistische einzelgänger die zichzelf

POLITIEKE POTENTIE

En ik antwoordde: ‘bewijs het maar’. Hij

geschreven. Alles wat hier ligt is nieuws.

geëist, kregen gevangenisstraffen van 6 en
van valse paspoorten.

“Kritisch blijven dus, en mij nooit door
angst laten leiden”, is het antwoord op

de vraag waarom Meijering zo succesvol
is. In 2007 kreeg hij in het Hells Angels-

proces het gelijk aan zijn kant, omdat hij
ontdekte dat het OM geheimhouderge-
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Interview

ergens voor te moeten strijden. “Het comfortabele van

‘Ik heb
nooit
ergens een
oordeelover’

het werk van officier van justitie is dat je altijd optreedt
voor de goede zaak. Je staat voor de samenleving en de
samenleving is een goede zaak”, zei Samson in 2006.

Scheidend hoofdofficier LEO DE WIT roemde het OM als

Als kind stond hij ’s ochtends om kwart voor zes op om de Zusters van het
tegenover zijn ouderlijk huis gelegen ziekenhuis te helpen bij de eerste mis.

“een volstrekt integer bedrijf”. Advocaat-generaal en

Sindsdien lijkt hij niet meer te hebben geslapen. Na zijn afscheid als voorzitter van de Ondernemingskamer, staat de agenda van Huub Willems voller

hoogleraar OM MIRANDA DE MEIJER – een van die ju-

dan ooit. Van ledigheid zal Onze Lieve Heer hem niet kunnen beschuldigen.
Desondanks is hij niet gerust op het laatste oordeel. “Ik ken mijn eigen lange
lijst van misslagen.”

risten die eigenlijk liever journalist was geworden − deed

door Miek Smilde foto’s Chantal Ariëns

ij is de vierde van een gezin van vijf. Geboren
op 15 augustus “wat in alle beschaafde landen ter wereld nog steeds een feestdag is, behalve in Nederland”. Maria Hemelvaart. Het
geeft hem het gevoel een zondagskind te zijn. Bevoorrecht.
Hij genoot zijn gymnasiumopleiding aan het beroemde klein

12

nr. 8/9 – 2009

seminarie Rolduc in Kerkrade en ontmoette naar eigen zeggen gedurende zijn rechterlijke carrière steeds de goede
mensen. “Je doet de dingen niet om er iets mee te bereiken,
of er beter van te worden,” zegt Huub Willems (1944) die
31 juli jongstleden afscheid nam als voorzitter van de Ondernemingskamer. Hij was het die het specialistische rechts-

nr. 8/9 – 2009

28-08-2009 13:39:00

daar in 2015 nog een schepje bovenop door te zeggen dat

zich met corporate litigation bezighouden, zijn groot geworden over de rug van die man.”
Groot, en rijk. Want met de belangstelling voor het ondernemingsrecht, de fusies en de overnames, de rechten van
aandeelhouders, de belangen van commissarissen, de aansprakelijkheid van bestuurders en al die andere onder-

college de afgelopen dertien jaar definitief op de kaart zette
en daarmee een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van het ondernemingsrecht in het algemeen en corporate litigation in het bijzonder. “We zouden hem een staande
ovatie moeten geven”, zegt een van de advocaten die Willems de afgelopen jaren veelvuldig trof. “Alle advocaten die

nr. 8/9 – 2009
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SAMSON-GEERLINGS de eerste vrouwelijke procureur-

generaal van Nederland, lieten zich leiden door de drang

HUUB WILLEMS OVER RECHT, GELOOF EN
GELOOF IN HET RECHT

H

loop van de jaren interviewde, onder wie RIEKE
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hem sprak net was aangenomen als counsel bij het hyper-

commerciële advocatenkantoor Allen & Overy. “Ik wil iets
kunnen doen voor mensen”, motiveerde hij zijn overstap
van de wetenschap naar de advocatuur in

2007. Vragen over zijn uurtarief en de toe-

gang tot het recht pareerde hij door erop te
wijzen dat kantoren als A&O echt wel hun

verantwoordelijkheid nemen door pro bono
werk te doen voor allerlei maatschappelijke
organisaties, zoals War Child. Sindsdien

zijn de uurtarieven van A&O alleen maar gestegen en de vergoedingen voor de gefinan-

bij het Openbaar Ministerie mensen “snoeihard werken,
met een enorme professionaliteit en loyaliteit”.

Dat was ongetwijfeld tegen het zere been van strafrechtadvocaat NICO MEIJERING die het OM in 2014 verweet
“een prijsvechter” te zijn geworden die “koste wat het

kost” een product – lees: een grote strafzaak – in de markt
wilde zetten. “Daarbij schuwt het (OM) niet

“JURISTEN HEBBEN
HET GRAAG OVER
ONRECHT, MAAR
WILLEN ELKAAR
ONDERLING NOG
WEL EENS DE TENT
UITVECHTEN”

derszins de waarheid geweld aan te doen”,

zei Meijering. Juristen nemen het woord onrecht graag in hun mond, maar onderling
willen ze elkaar nog wel eens de tent uitvechten.

RELATIVERING
In dit verbale geweld van gelijkhebbers val-

cierde rechtsbijstand alleen maar gedaald.

len de rechters een beetje weg, zij het dat

Tjittes werkt inmiddels elders.

Zij die het gevoel hadden echt onrecht te

ontlastend bewijs achter te houden of an-

mannen als RINUS OTTE, raadsheer en

moeten bestrijden, kozen zonder uitzondering voor het

schrijver van het boek De nieuwe kleren van de rechter, of

zijn oud-advocaat en hoogleraar strafrecht TARU SPRON-

Leeuwarder manifest, hun eigen mening ook stevig we-

strafrecht. Typische representanten van dit type jurist

KEN, inmiddels advocaat-generaal bij de Hoge Raad, en
LIESBETH ZEGVELD die in 2008 op de cover van Mr.

stond, omdat ze toen net hoogleraar oorlogsrecht was ge-

worden in Leiden. Zegveld heeft een indrukwekkend track
record in politiek gevoelige zaken en boekte onder meer

KLAAS MOLLEMA, ondertekenaar van het zogeheten
ten te ventileren.

Een raadsheer als KATINKA LAHUIS echter, in 2006 rechter in het Cambodja-tribunaal, gaf in het interview aan
een echte twijfelaar te zijn. “Niets is vanzelfsprekend.”

winst voor slachtoffers van gifgasaanvallen in het Irak

Interview

van Saddam Hussein en voor de weduwen van Rawagede

Tien jaar geleden schreef RiemeJan Tjittes, destijds de jongste

wier echtgenoten door Nederlandse militairen werden ge-

hoogleraar burgerlijk recht van
Nederland, het boek Rhythm &

executeerd ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd. Te-

blues van het recht, een bundel verhalen over ‘kleine mensen in de
greep van het grote recht’. Met zijn

genwoordig is Zegveld als hoogleraar War Reparations

overstap naar advocatenkantoor
Allen & Overy hoort Tjittes, die

verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Vrijdag 13

jarenlang raadsheer bij het
Arnhemse hof was, definitief bij de

november jongstleden sprak zij daar haar oratie uit over

grote advocaten en de grote zaken.
Maar een blackberry heeft hij niet.

de civielrechtelijke verjaring van internationale misdrij-

door Miek Smilde foto’s Chantal Ariëns

ven. Niemand wist op dat moment nog welk lot de Franse

“LITIGATION

hoofdstad Parijs diezelfde avond zou treffen.

is echt mijn ding”

ZERE BEEN
Gedrevenheid is niet exclusief voor de advocatuur of de
wetenschap. Ook de officieren van justitie die ik in de
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Relativering kwam ook uit de mond van HUUB WIL-

LEMS, voorzitter van de Ondernemingskamer, die in de
pers regelmatig werd afgeschilderd als ijdel. Juist hij zei

Maar als aan de voorwaarden om van fouten te leren
wordt voldaan, leveren zij een maatschappelijke rijkdom,
die onvoldoende wordt onderkend.”

Nieuwe onderwijsvormen

dat een mens zich niet al te veel moest bezighouden met
de vraag wat hij doet en hoe belangrijk of onbelangrijk
dat is. “Als het nodig is ga ik met veters drop langs de

‘Je leert veel

deur”, zei hij in 2009. En hij meende het.

van op je

Dat zoveel juristen dezelfde grote woorden in hun mond
nemen, maar elkaar er vervolgens mee om de oren

slaan, verklaarde de Tilburgse hoogleraar victimologie

Eugène Sutorius geniet er − na een succesvolle carrière als advocaat, raadsheer en hoogleraar − van om zijn kennis en ervaringen te delen met jonge, excellente studenten. Maar ook voor de huidige bewindslieden op Veiligheid en

MARC GROENHUIJSEN als volgt: “Juristen moeten als

Justitie weet hij nuttige opdrachten te verzinnen: “Opstelten zou zich in een
scriptie kunnen buigen over de gevaren van vormen van verscholen klassen-

beroepsgroep opkomen voor de gerechtigheid”, zei hij in
2008. “Maar ze weten niet hoe ze dat moeten doen en ze
weten ook niet wat gerechtigheid is. Maar ik weet wel

bek gaan’

JURISTEN MOETEN FOUTEN DURVEN MAKEN

justitie voor de samenleving. En Teeven zou ik graag eens tentamineren over
de effecten van de kale gevangenisstraf.”
door Miek Smilde foto’s Chantal Ariëns

22

nr. 12 – 2012

H

et zijn de beste en meest gemotiveerde studenten die meedoen aan het programma Labyrint. Wiskundigen, juristen, psychologen,
artsen, linguïsten, filosofen. In speciale colleges besteden bijzondere leermeesters aandacht aan onderwerpen waarvoor in het gebruikelijke curriculum geen
ruimte is. Omgaan met fouten bijvoorbeeld. “In de rechtspraak, in de wetenschap, overal worden fouten gemaakt”,
legt Eugène Sutorius uit. “Hoe gaan we om met fouten,
wat leren we er van? Hoe leven wij door met de teleurstelling in onszelf? We willen ons rechtvaardigen, fouten het
liefst onder het tapijt vegen, of we ontkennen, nemen de
vlucht naar voren. Maar op je bek gaan is juist een belangrijke ervaring waarvan je veel leert. Onze samenleving is
meer gericht op de prestatie zelf dan op het leerproces.

nr. 12 – 2012

Eugène Sutorius (1946) is emeritus hoogleraar strafrecht
aan de Universiteit van Amsterdam, oud-advocaat en oudraadsheer. Hij verwierf landelijke bekendheid als advocaat
in belangrijke euthanasieprocessen en was voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Tegenwoordig ontwikkelt hij met het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (UvA) nieuwe onderwijsvormen voor de betere student en geeft hij onder andere Retorica en Labyrint.
Hij is een van de oprichters van de Retoricakamer, een
stichting die zich tot doel stelt meer aandacht te krijgen
voor de kunst van het spreken als belangrijke factor van
persoonlijke overtuigingkracht.
Zijn huidige levensfase beschouwt Sutorius als een van de
mooiste uit zijn loopbaan. Na een succesvolle carrière als
advocaat, raadsheer en hoogleraar geniet hij van de manier
waarop hij kennis en ervaring kan delen en ermee kan spelen. “Als hoogleraar was ik wel dertig tot veertig procent
van mijn tijd kwijt aan het mijzelf in staat stellen tot het
doen waarvoor ik was aangesteld. Onderzoeksgeld zien
binnen te halen, kamers regelen, roosters, docenten... Zeker als voorzitter van een vakgroep ben je eigenlijk te veel
tijd kwijt aan het faciliteren van het werk, meer proces dan
inhoud. Maar de universiteit gaat eigenlijk maar over twee
werkwoorden: uitzoeken en overdragen. Daar kom ik nu
meer aan toe.”
Dingen uitzoeken deed hij eerder. Als kind verkende hij al
de grenzen van het menselijk bestaan. Zijn moeder was apothekersassistente, zijn vader zat in de cultuurhandel in Indonesië. Sutorius groeide er op, als zoon van een repatriant.
Zijn ouders hadden in de oorlog jaren in de kampen doorgebracht. “Mijn vader vond dat ik rechten moest gaan studeren, terwijl ik liever psychologie wilde doen, en eigenlijk
zelfs astrologie”, herinnert hij zich. “Ik wilde vooral mysteries ontmaskeren.”
Welk mysterie wilde u ontmaskeren?
“Bijvoorbeeld de wetmatigheid in de kosmos. Waarom bestaat er wel eb en vloed op zee en is er geen eb en vloed in
de menselijke psyche? Dat wilde ik onderzoeken. De Babyloniërs hielden zich al met astrologie bezig, zo interessant.
Maar mijn vader vond het geen goed idee. We waren met
vijf kinderen thuis en er kon er maar één studeren. Dat was
ik. Rechten in Leiden leek hem degelijk en de studie duurde
ook niet zo lang. Hij zei: ‘Jij kunt toch alles. Studeer eerst
rechten, dan doe je daarna maar waar je zin in hebt. Doe
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wat onrecht is, en ik herken het als ik het zie. Het is de

11/28/12 4:47 PM

taak van de beroepsgroep van juristen en van rechtswe-

schap bij monde van de Verenigde Naties in staat zou

menleving te minimaliseren.”

teit te tonen. “Het kan”, zei hij. “Het moet gewoon.”

tenschappers om de totale hoeveelheid onrecht in de sa-
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moeten zijn vrede en veiligheid na te streven en solidariMARC LOTH, raadsheer bij de Hoge Raad (inmiddels

JURIDISCHE WERKELIJKHEID

hoogleraar privaatrecht), sprak in 2009 over de manier

De actualiteit biedt er alle reden toe. Maar Mr. is een

maandblad en probeert de waan van de dag soms bewust
op afstand te houden. Toch kijken de redacteuren van

het blad natuurlijk altijd met een schuin oog naar de juridische werkelijkheid van het moment. Terugkijkend

op tien jaar interviews levert dat enkele veelzeggende observaties op. RUUD PETERS, hoogleraar islamitisch

waarop cultuur de rechtstheorie en -praktijk beïnvloedt.
Hij refereerde daarbij aan de multi-culturaliteit van Nederland. “Wij kunnen als rechtspraak niet om de veranderende Nederlandse cultuur heen”, zei de raadsheer.

“Vertrouwen is cruciaal voor het recht en als het recht

niet landt bij de burgers, hebben we echt een probleem.”

AMBITIE

recht, zei in 2006 bijvoorbeeld dat democratie en islam
elkaar niet hoeven uit te sluiten. Wel zei hij te vrezen

Misschien moet dat de ambitie zijn voor de komende tien

debat. “Die anti-islamitische stemming en angst voor de

wereld, dan zullen zij in staat moeten zijn groter dan

voor de krachtige anti-islam geluiden in het integratieislam kan radicalisering van jonge moslims in de hand

jaar. Willen juristen echt iets bijdragen aan een betere

zichzelf te worden. De vragen waarvoor Europa zich momenteel gesteld ziet, zijn te complex om te worden be-

werken. En als die toeneemt, levert dat een gevaar op

streden met een beroep op de redelijkheid en billijkheid

voor integratie en maatschappelijke cohesie.” Dat was
bijna tien jaar geleden.

In 2007 hield hoogleraar mensenrechten CEES FLINTER-

MAN nog optimistisch vol dat de internationale gemeen-

alleen. Juist juristen – en journalisten zeg ik er maar meteen bij − zouden zich geroepen kunnen voelen om de ab-

stractie van de wet te vertalen in een werkelijkheid waarin mensen zich verbonden weten in plaats van verdeeld.

Interview

Anders hebben we echt een probleem.

‘Rechtspraak kan niet
om veranderde

leraar strafrecht is, nam de mooiste uitspraak voor zijn

rekening in de tien jaar dat Mr. nu bestaat. “We leven in

Marc Loth, de jongste loot aan de tak die Hoge Raad heet, zwiept van nature

een raadsel, dat is even zeker als de dood. (...)”, zei hij in

flegmatisch heen en weer. Tussen rechtstheorie en rechtspraktijk, tussen academische stilte en bestuurlijk lawaai, tussen het recht als instrument van ver-

2012. “Het raadsel is niet rationeel, daar moet je mee leren

andering en het recht als instrument van behoud. “Over artikel 2014 BW heb ik
me nooit heel druk kunnen maken.”

dansen.”

door Miek Smilde foto’s Chantal Ariëns

oor een gematigd type maakte Marc Loth zich
vorig jaar opvallend druk. “Advocatuur gedraagt zich als monopolist”, tekende dagblad
De Pers uit zijn mond op. “De Orde moet serieus reorganiseren”, kopte de juridische internetsite Advocatie.nl. Loth, toen nog gewoon decaan van de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit, ergerde zich publiekelijk
aan de defensieve houding van de Nederlandse Orde van
Advocaten. Die verzette zich volgens hem ten onrechte tegen het loslaten van het procesmonopolie en tegen de wettelijke verankering van de zogenoemde kernwaarden als normatief toetsingskader voor het gedrag van advocaten. De
Orde was te veel een club van advocaten, voor advocaten,
door advocaten, vond Loth. Hij sprak zelfs over “bedreiging
van de legitimiteit van de advocatuur”.
Loth, inmiddels lid van de Hoge Raad, wil best nog eens
uitleggen wat hij precies bedoelde met zijn kritiek. “Ik vind
dat de advocatuur haar procesmonopolie moet delen met
andere juristen”, zegt hij op de bescheiden werkkamer die
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hij deelt met een andere raadsheer. “Meer marktwerking,
waardoor de burger beter wordt bediend, opdat hij beter
kan kiezen welke vorm van rechtshulp hij wil voor welke
prijs. Daarnaast vind ik dat kernwaarden als onafhankelijkheid, partijdigheid en de publieke verantwoordelijkheid
voor een goede rechtsbedeling meer moeten zijn dan een
versierseltje in de nieuwe Advocatenwet. Die kant dreigt het
nu wel op te gaan. Het was de bedoeling de markt vrijer te
maken, maar dan moet je de markt wel goed reguleren, dat
hebben de banken ons wel geleerd. De Orde lijkt vaak meer
belangenbehartiger te zijn dan een toezichthouder die het
maatschappelijke belang in het oog houdt. Ze zou zich in
dat opzicht strategisch op haar rol moeten bezinnen.”

Jongensdroom
Strategische bezinning, Loth is er dol op. Als decaan koos
de rechtstheoreticus bewust voor een curriculum dat paste
bij de Rotterdamse traditie. “De studie aan de Erasmus
Universiteit is zakelijk en strak georganiseerd. Daarnaast
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graag in gedachten. De advocaat die naam maakte met

talloze processen inzake euthanasie, en inmiddels hoog-

Nederlandse
cultuurheen’

V

Zelf houd ik daarbij de woorden van EUGÈNE SUTORIUS
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Miek Smilde studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en rechten. Zij is schrijver en journalist.
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