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DE ROL VAN DE JURIST IN DE 
MAATSCHAPPIJ: EEN DEBATVERSLAG
Pjotr Broere, Jim van Mourik & Koen van Vught*

* Redacteuren van dit blad.
1 Jan Vranken, Thomas Mer-

tens en Rick Lawson waren 
helaas verhinderd. Van 
Gestel introduceerde ook 
de bijdrage van Vranken. 
De bijdragen van Mertens 
en Lawson vormden wel 
zijdelings onderdeel van 
het debat. Zie ook T.J.M. 
Mertens, ‘Welk recht & 
welke ethiek? Over Konrad 
Morgen. The conscience 
of a Nazi Judge’, AA 
2017, afl. 11, p. 911-
914 (AA20170911) en 
R.A. Lawson, ‘Promoties 
onder het vergrootglas’, AA 
2017, afl. 11, p. 886-892 
(AA20170886).

2 A.R. Mackor, ‘Bestaat 
waarheid in een normatieve 
rechtswetenschap?’, AA 
2017, afl. 11, p. 893-900 
(AA20170893).

3 I. van Domselaar, ‘Een 
eerlijke deal? Over 
ethisch minimalisme in de 
corporate advocatuur’, AA 
2017, afl. 11, p. 902-910 
(AA20170902).

4 J.B.M. Vranken, ‘Pas als 
het deugt mag het. Over 
integriteit in rechtswe-
tenschappelijk onderzoek 
in Nederland’, AA 2017, 
afl. 11, p. 868-876 
(AA20170868).

5 R.A.J. van Gestel, 
‘Tegenspraak in de 
rechtswetenschap’, AA 
2017, afl. 11, p. 878-885 
(AA20170878).

Op 7 maart 2018 organiseerden Spui25, het Amsterdam Centre on the Legal 
Professions (UvA) en Ars Aequi een debat naar aanleiding van het themanummer 
‘De rol van de jurist in de maatschappij’ van november 2017. Een aantal auteurs ging 
met elkaar en de zaal in debat, onder andere over ethiek, integriteit en new public 
management.

1 Aanleiding
Stelt de rechtswetenschapper waarheden vast? Mag 
de advocaat zijn cliënt dienen met ethische oogklep-
pen op? En hoe integer moet de academicus hande-
len die contractonderzoek uitvoert? In november 2017 
bracht Ars Aequi een nummer uit gewijd aan de maat-
schappelijke rol van de jurist. Een zestal bijdragen 
stelde de integriteit en het verantwoordelijkheidsbesef 
van de jurist in de wetenschap en praktijk aan de 
orde. Naar aanleiding van dit themanummer organi-
seerden het academisch cultureel podium Spui25, het 
Amsterdam Centre on the Legal Professions en Ars 
Aequi op 7 maart 2018 een debat. Na een inleiding 
op het thema van dagvoorzitter Martijn Polak leidden 
de aanwezige auteurs hun bijdragen in. Daarna vond 
een levendig debat plaats tussen de lezers van Ars 
Aequi en Anne Ruth Mackor, Iris van Domselaar en 
Rob van Gestel.1

2 Inleidingen
Anne Ruth Mackor ging in haar maandbladbijdrage in 
op normatieve uitspraken van rechtswetenschappers.2 
Kunnen wetenschappelijke interpretaties wel ware 
beschrijvingen van het positieve recht zijn, als rechts-
wetenschappers normatieve uitspraken doen over het 
positieve recht? Volgens Mackor bestaat waarheid in 
de rechtswetenschap in de zin van correspondentie 
en coherentie.

Iris van Domselaar onderzocht in haar bijdrage 
het ethisch besef van corporate advocaten of, beter 
gezegd, het gebrek daaraan.3 Zij verdedigde de stel-
ling dat de ‘cliënt-eerst-benadering’ de samenleving 
tekort doet. Zij roept de corporate advocatuur op om 
openlijk te reflecteren over het ‘ethisch minimalisme’ 
binnen haar gelederen.

Jan Vranken schreef in zijn bijdrage onder meer over 
de soms (te) nauwe band van de wetenschap met de 
praktijk.4 Praktijkinzichten kunnen van grote waarde 
zijn, maar wetenschappers zouden steeds transparant 
moeten zijn wanneer zij persoonlijke of zakelijke belan-
gen hebben. Volgens Vranken ligt hierin ook een taak 
voor de redacties van tijdschriften en bundels, die 
scherp moeten letten op mogelijke belangenverstren-
geling. Wetenschappers mogen niet ‘te koop’ zijn.

Ook de bijdrage van Rob van Gestel betrof de 
rechtswetenschap.5 Van Gestel stelde zich de vraag 
of tegenspraak binnen de rechtswetenschap voldoen-
de georganiseerd is. Volgens Van Gestel vertrouwen 
juristen te veel op de bereidheid tot zelfkritiek. Het 
systeem van beoordeling van rechtswetenschappelijke 
publicaties bevat echter onvoldoende georganiseerde 
kritiek in de vorm van discussies over kwaliteitsmaat-
staven, onderzoeksmethodologie en beoordelingspro-
cedures. Tijdens het debat poneerde Van Gestel de 
stelling dat in het onderwijs en onderzoek ‘veel te wei-
nig’ aandacht wordt geschonken aan tegendenken en 
zelfreflectie. Zeker in sterk ethisch geladen rechtsge-
bieden – denk aan het mensenrechtendiscours – zou 
daardoor een risico ontstaan op vooringenomenheid 
en het toewerken naar een vooraf gekozen resultaat.

3 Debat
Na de inleidingen vond een levendige discussie 
plaats, zowel tussen de inleiders onderling als met de 
zaal. De discussie spitste zich toe op onafhankelijk-
heid van juristen, en de vraag hoe zowel de praktijk-
jurist als de onderzoeker deze onafhankelijkheid kan 
waarborgen ten opzichte van de leidinggevende voor 
wie hij werkt, de organisatie waarvoor hij onderzoek 
verricht en de cliënt voor wie hij optreedt. Elke jurist 
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in de maatschappij, welk beroep of welke rol hij ook 
vervult, heeft te maken met omstandigheden die 
zijn onafhankelijkheid kunnen aantasten. Om welke 
omstandigheden gaat het hier, en hoe moet de jurist 
daarmee omgaan?

In de discussie viel allereerst de rol van het zoge-
heten new public management op. Werden in vroeger 
tijden slechts advocaten gedreven door urennormen, 
tegenwoordig voelen ook academici en rechters de 
druk van protocollen, productienormen en publicatie-
lijsten. Met name de academische werkdruk kwam ter 
sprake. Volgens Van Gestel doen rechtswetenschap-
pers zichzelf de werkdruk aan en zijn normen die niet 
op de kwantiteit maar op de kwaliteit van onderzoek 
betrekking hebben nodig. Vanuit de zaal kwam 
evenwel de vraag of de oplossingen van Van Gestel 
wel verlichting bieden: leiden zijn voorstellen niet tot 
nog meer hoepels voor rechtswetenschappers om 
doorheen te springen? 

De moderne jurist is kortom drukbezet. Maike 
Steen, universitair docent straf- en strafproces-
recht aan de Universiteit van Amsterdam, vroeg wat 
jonge rechtenstudenten nodig hebben om zich voor 
te bereiden op deze werkdruk. Van Domselaar en 
Mackor pleitten voor een veilige omgeving waarin de 
beginnende jurist fouten kan en mag maken. Boven-
dien moet in de rechtenbachelor meer aandacht zijn 
voor ethiek. Niet in afzonderlijke vakken, maar door het 
gehele curriculum heen moet studenten ethisch besef 
worden bijgebracht. Alleen dat wapent hen tegen de 
opgelegde normen die later hun onafhankelijkheid 
bedreigen. Dat ethisch besef kan wellicht ook van pas 
komen wanneer de jurist in zijn werkzame leven wordt 
geconfronteerd met situaties die niet door de beugel 
kunnen. Hoe moet de jurist daarmee omgaan? Heeft 
de individuele, beginnende jurist wel de verantwoor-
delijkheid om zich kritisch uit te spreken tegenover zijn 
gevestigde baas of docent? Op deze vragen, gesteld 
door studente Laura van den Berg, antwoordde het 
panel dat het vooral aankomt op het tonen van moed. 
Maar ook van belang, zo voegden Mackor en Van 
Gestel toe, zijn goede voorbeelden. Voor de promo-
vendus is essentieel dat zijn begeleider zelf integer en 
onafhankelijk durft te handelen.

Advocaten worden mede door hun cliënten aange-
zet om te pleiten voor zaken die indruisen tegen het 
algemeen belang of de belangen van zwakkeren in de 
maatschappij. Het prikkelende betoog van Van Domse-
laar tegen ethisch minimalisme riep onder andere de 
vraag op welke rol het tuchtrecht hierin heeft en zou 
moeten hebben. Volgens Monica Bremer, advocaat 
en lid van de Amsterdamse Raad van Orde, vervult 
de Orde van Advocaten reeds een nuttige rol waar 
corporate advocaten zonder scrupules opkomen voor 
de belangen van grote ondernemingen. In normover-
dragende gesprekken en dekenbezwaren is aandacht 
voor de ethische verantwoordelijkheid van de advo-
caat. Dit kon Van Domselaar niet overtuigen. Volgens 
haar komt het tuchtrecht vooral in beeld als de cliënt 
klaagt – en dat doen grote ondernemingen zelden. 

 Bovendien heeft het de voorkeur als een advocaat zich 
uit zichzelf ethisch opstelt, niet vanwege een tuchtrech-
telijke dreiging, maar omdat zijn ethisch geweten dat 
ingeeft. Angst hebben voor de deken is niet hetzelfde 
als handelen vanuit een innerlijk ethisch besef. 

Ook wetenschappers ondervinden externe druk. 
Een voorbeeld hiervan is de rol die de opdrachtgever 
speelt als de wetenschapper een zogeheten con-
tractonderzoek uitvoert. Met name Van Gestel vroeg 
aandacht voor de volgens hem bedenkelijke rol die 
begeleidingscommissies spelen bij de opzet en uit-
voering van contractonderzoeken. Zulke commissies 
zouden zich vaak sturend opstellen, met als doel de 
uitkomsten ‘in het gewenste straatje’ te doen passen. 
Van Gestel onderstreepte dat de wetenschapper die 
in opdracht van een externe partij onderzoekt, steeds 
zelf de regie moet houden over belangrijke onder-
zoekskeuzes en vooral over het eindresultaat. Een 
wetenschapper mag zich niet laten beïnvloeden. Des-
noods moet hij de opdracht weigeren. Problemen zijn 
te voorkomen, zo kwam in de discussie naar voren, 
als de wetenschapper reeds in de prille fase van het 
onderzoek de blik gericht houdt op zijn onafhankelijk-
heid.

De jurist moet zich niet slechts teweerstellen 
tegen druk van binnen of buiten de organisatie, ook 
verleidingen vanuit de persoon – ijdelheid bijvoor-
beeld – kunnen tot gedrag leiden dat ethisch gezien 
bedenkelijk is. Vanuit de zaal werd de vraag gesteld 
of rechtswetenschappers zich in die hoedanigheid 
in het publieke debat zouden moeten mengen. Te 
vaak zouden juristen zich met gebruikmaking van hun 
professionele gezag uitspreken over kwesties die 
eigenlijk niet tot hun expertise behoren. Te denken 
valt aan de hoogleraar die zich stellig uitlaat over iets 
waarnaar hij geen onderzoek heeft verricht. Het panel 
was verdeeld. Mackor zag een rol voor de jurist in 
de maatschappij weggelegd: juist juristen kunnen de 
haken en ogen van bepaalde ontwikkelingen weerge-
ven. Van Gestel stoort zich daarentegen aan weten-
schappers die al te vaak in de media optreden zonder 
(wetenschappelijke) kennis van zaken.

4 Slot
De maatschappelijke rol van de jurist hangt in de 
eerste plaats af van de precieze positie die een jurist 
inneemt. Dé jurist bestaat in zoverre niet. Maar toch is 
een rode lijn te trekken. Rechters, advocaten, acade-
mici en andere juridische professionals behoren zich 
voortdurend af te vragen hoe hun handelen zich tot 
ethische normen verhoudt. Juist de jurist moet steeds 
kritisch denken, vragen stellen en soms tegendraads 
handelen. Regels, protocollen en perverse prikkels 
kunnen noch mogen de maatschappelijke opdracht 
van een jurist vertroebelen. Met het themanummer en 
de discussieavond hoopt de redactie dit nog eens 
onder de aandacht te hebben gebracht. Graag be-
danken wij de auteurs van het themanummer en allen 
die aan het debat hebben bijgedragen.


