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Tragische zaken in het recht
Een pleidooi voor tragiek-responsieve rechtspraak

Iris van Domselaar1

In een tijd waarin de legitimiteit van de rechtsstaat en de rechtspraak onder druk staan en meer nadruk komt 

te liggen op de wijze waarop burgers de rechtszaak waarbij zij partij zijn ervaren, is er veel aan gelegen om de 

waarden die de rechtsorde beoogt te beschermen betekenisvol toe te passen in het individuele geval. Men zou 

dus denken dat morele dilemma’s en tragische beslissingen in recht en rechtspraak een breed bestudeerd en 

besproken verschijnsel zijn maar dat is geenszins het geval. Dit artikel geeft daartoe een aanzet en pleit voor 

tragiek-responsieve rechtspraak: dat soms wordt erkend dat een geschil niet bevredigend is op te lossen via 

het juridische denken maar ook dat tragische zaken inherent onderdeel zijn van alledaagse rechtspraak. Deze 

erkenning kan gezien worden als eerbetoon aan het brede scala aan waarden dat in een rechtsorde besloten 

ligt en als een bijdrage aan een meer respectvolle manier van omgaan met de verliezende partij.

Inleiding
In mei dit jaar kopte NRC Handelsblad: ‘Twaalfjarige jon-
gen mag chemokuur weigeren.’ Het betrof een zaak waar-
in een voorzieningenrechter oordeelde over de vordering 
van een vader tot vervangende toestemming voor een 
medische behandeling van zijn twaalfjarige zoon David. 
De zoon – hierin gesteund door zijn moeder – weigerde 
chemotherapie, een behandeling die volgens de artsen 
zijn overlevingskansen substantieel zou vergroten. De 
rechtbank – en later ook het hof – wees de vordering van 
de vader af.2 

Het spreekt vanzelf dat rechters wel vaker voor keu-
zes komen te staan waarin grote belangen op het spel 
staan.3 Vanuit een lekenperspectief zou men daarom kun-
nen denken dat morele dilemma’s en tragische beslissin-
gen in recht en rechtspraak een breed bestudeerd en 
besproken verschijnsel zijn. Dat is geenszins het geval. 
Daadwerkelijke morele dilemma’s en het mogelijk tragi-
sche karakter van rechterlijke beslissingen blijven over-
wegend onbesproken in de rechtswetenschap en in de 
rechtspraktijk. Dit stilzwijgen is geen toeval, maar past bij 
de op Platoonse leest geschoeide houding in de Westerse 
filosofie ten opzichte van morele dilemma’s en tragiek;   
zij moeten worden gezien als irrationeel en via de rede 
worden voorkomen en ontmanteld. 

In deze bijdrage breek ik daarentegen een lans voor 
tragiek-responsieve rechtspraak, voor de erkenning van 
tragische zaken als inherent onderdeel van alledaagse 
rechtspraak. Dit betekent dat rechtspraak in zekere zin 
gedoemd is tot falen. Het goede nieuws is dat deze erken-

ning ook gezien worden als eerbetoon aan het brede scala 
aan waarden dat in een rechtsorde besloten ligt en als een 
bijdrage aan een meer respectvolle manier van omgaan 
met de verliezende partij. 

Het tragische in de praktische filosofie:  
een introductie 
Laat ik beginnen met een korte introductie van het begrip 
‘tragisch’. Ondanks enige overlap moet de betekenis van 
het ‘tragische’ in de praktische filosofie worden onder-
scheiden van de wijze waarop we dit begrip in het dage-
lijks taalgebruik hanteren. Denk bijvoorbeeld aan de gla-
zenwasser die dodelijk ten val komt door een onverwachte 
harde windstoot. Bij een dergelijke ‘tragische’ gebeurtenis 
doelen we op de betekenis zoals die in de Van Dale staat: 
aangrijpend of diep treurig. 

Binnen de praktische filosofie voert de betekenis van 
het ‘tragische’ daarentegen terug naar de klassieke Griekse 
tragediën, in het bijzonder die van de dichters Aeschylos, 
Sofokles en Euripides, die in de vijfde eeuw voor Christus 
werden opgevoerd in Athene ter ere van de God Dionysos. 
De classici Vernant en Vidal-Naquet omschrijven deze 
Attische tragedie als een unieke menselijke verworven-
heid, onder meer vanwege de introductie van het ‘tragi-
sche bewustzijn’, een volgens hen tot dan toe onontgon-
nen gebied van de menselijke ervaring.4

De klassieke tragedie stelt concrete praktische vraag-
stukken centraal vanuit het eerste-persoonsperspectief, de 
geleefde ervaring. De protagonisten moeten zwaarwegen-
de keuzes maken die – oneerbiedig uitgedrukt – tot kop-
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zorgen leiden. Zij worden als het ware ‘vermalen tussen 
een dubbele en contradictoire logica waaronder de situa-
tie valt.’5

In Aeschylos’ Oresteia wordt Agamemnon voor de 
keuze gesteld of hij conform de opdracht van de godin 
Artemis zijn dochter moet offeren om zo een behouden 
thuiskomst te verzekeren van het leger dat hij aanvoert. 
Agamemnon vraagt zich af wat te doen: ‘Mij drukt zwaar 
het Lot als ik niet gehoorzaam ben, ook zwaar als ik dood 

mijn kind, mijn huistrots: als ik bezoedel vaderhanden 
met maagdelijk bloed straks vlak bij een offerplaats: wat 
kies ik zonder kwaad?’6

In Sofokles’ Antigone moet koning Kreon van Thebe 
beslissen of het stoffelijk overschot van zijn neef, Polynei-
kes, die bij het leger van de vijand heeft gevochten en dus 
een landverrader is, mag worden begraven. Ook komt hij 
later voor de vraag te staan wat te doen met de ongehoor-
zame Antigone die haar broer tegen Kreons wil alsnog 
begraaft. Kreon: ‘Ik weet niet wat ik moet doen. Toegeven 
is vreselijk. Maar koppig blijven en zichzelf vernietigen is 
even vreselijk.’7 

Deze voorbeelden laten zien dat de Griekse tragedie 
het fenomeen van ‘vuile handen’ thematiseert: het gege-
ven dat een op zichzelf verdedigbare keuze met een 
moreel verlies gepaard kan gaan. De morele ambiguïteit 

van menselijk handelen wordt centraal gesteld en daar-
mee tevens de begrenzing van de rede en van de vrij-
heid. Door de specifieke keuzesituatie worden de prota-
gonisten in zekere zin gedwongen om te handelen tegen 
hun wil in.

In de tragediën komt het inzicht in de aard en conse-
quentie van een handeling bij de protagonisten vaak ook 
pas achteraf, als het te laat is. In Sophokles’ tragedie 
Koning Oedipus doodt Oedipus zonder dat te beseffen zijn 
vader en trouwt met zijn moeder. En ook in Sophokles’ 
Antigone ziet Kreon te laat in dat hij fout zat. 

Het lijden waarmee de tragediën zijn doordrenkt, is 
niet zozeer het gevolg van ‘slechte’ mensen die bewust 
verkeerde keuzes maken. De tragische held wordt ‘gebro-
ken door krachten die hij niet volledig kan doorgronden 
en die hij ook niet volledig kan beheersen door verstan-
dig, rationeel gedrag.’8

Wanneer protagonisten de morele ambiguïteit van 
hun handelen zelf niet inzien, wordt hun niet alleen 
hoogmoed, maar ook ‘blindheid’ verweten. Dit gebeurt 
met name bij monde van het koor, een groep zingende 
wijzen die de handelingen en uitingen van de protagonis-
ten van commentaar voorzien. Zo verwijt het koor Aga-
memnon dat hij onvoldoende rekenschap geeft van het 
verlies dat hij met zijn keuze teweegbracht: de dood van 
zijn dochter. 

Goed kunnen zien komt in de klassieke tragedie 
neer op een responsieve gevoeligheid ten opzichte van 
de situaties die zich voordoen. Rede en emotie zijn in 
deze morele capaciteit onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Bij de aanblik van Antigone die door Kreon naar een 
grot wordt verbannen, zingt het koor: ‘Niet langer kan ik 
de stroom van mijn tranen bedwingen, nu ik Antigone 
hier op weg zie naar de bruidskamer waar iedereen 
slaapt.’9 

Het tragische bewustzijn zoals dat tot uitdrukking 
komt in de klassieke tragedie is in de moraalfilosofie en 
de politieke filosofie onder meer uitgewerkt en gethemati-
seerd door Aristoteles, Hegel, Schiller en Nietzsche en 
meer recent nadrukkelijk ook door Martha Nussbaum in 
haar boek De Breekbaarheid van het Goede.10 Maar zoals 
we in het onderstaande zullen lezen, is de relatie tussen 
de filosofie en de tragedie bovenal een precaire.  

Deze voorbeelden laten zien 

dat de Griekse tragedie het 

fenomeen van ‘vuile handen’ 

thematiseert: het gegeven dat 

een op zichzelf verdedigbare 

keuze met een moreel verlies 

gepaard kan gaan
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Plato en het Platoonse denken in filosofie en 
recht(spraak)
De eerste filosofische discussie over de Griekse tragediën 
was ronduit vijandig. Ondanks dat hij zelf op jeugdige 
leeftijd tragedies schreef, wilde Plato in zijn Republiek 
niets weten van de dichters. Hij stelde voor de tragediën 
te verbieden en de tragediedichters te verbannen. Zij 
 misleiden immers het volk met hun nabootsingen van  
de werkelijkheid, leggen te veel nadruk op het menselijk 
lijden en werken zo lafheid en onmacht bij burgers in de 
hand.11 

Burgers moeten volgens Plato niet twijfelen en jam-
meren, maar bij het maken van keuzes gebruik maken 
van hun intellect op een manier die veel weg heeft van 
een (exacte) wetenschap. Zij dienen met de dwingendheid 
van dobbelstenen die vallen te meten, tellen en wegen.12 
Alleen dan kunnen zij ontsnappen aan de tragische wer-

kelijkheid van het conflict en van tegenstrijdigheid zoals 
die zich op het eerste gezicht aan hen voordoet. De ware 
rede brengt harmonie, orde en stabiliteit. 

Plato’s antagonistische houding ten opzichte van de 
tragediën heeft het fundament gelegd voor de relatief 
marginale positie van het ‘tragische bewustzijn’ in de 
praktische filosofie en het Westerse denken in het alge-
meen. Tragiek wordt overwegend gezien als een schijn-
werkelijkheid die door middel van het denken ontman-
teld of voorkomen kan worden, niet in de laatste plaats 
in de sociale praktijken die aanspraak maken op rede-
lijkheid. 

Het is dan ook niet verrassend dat dit aspect van het 
Platoonse denken in het recht en de rechtspraak hoogtij 
viert. Een belangrijke aanspraak van het recht is dat het 
conflicten voorkomt of oplost op een wijze die rationele 
orde brengt. Dit komt ook tot uitdrukking in een klassieke 

Wetenschap

Melpomene, de muze van de tragedie, Elisabetti Serani (1638 – 1665)  © Art Collection / Alamy
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betekenis van recht waarin het wordt opgevat als maat-
staf op basis waarvan gedrag ‘gemeten’ kan worden: ‘Lex 
quaedam regula est, et mensura actuum.’13

In de rechtspraak komt het Platoonse denken boven-
al tot uitdrukking in het feit dat rechters in individuele 
rechtszaken veelal gebruik maken van juridische technie-
ken waarmee het zich voordoende conflict ontmanteld 
wordt als een juridisch schijnconflict. Met behulp van de 
juridische rede worden orde en transparantie aangebracht 
in het op het eerste gezicht rommelige web van met 
elkaar conflicterende claims en belangen in een concreet 
rechtsgeschil. 

Om een en ander concreet te maken zal ik enkele 
gangbare ontmantelingsstrategieën kort toelichten. Met 
de strategie van de prioritering wordt het juridische con-
flict opgelost op basis van een door het recht reeds op 
voorhand aangebrachte hiërarchie tussen de in het geding 
zijnde rechtens beschermwaardige belangen. In artikel 3 
van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het 
Kind staat bijvoorbeeld dat het belang van het kind in 
zowel beleid als recht(spraak) prioriteit dient te krijgen. 
Een rechter die moet oordelen over de vraag of een ouder 
definitief moet worden ontzet uit de ouderlijke macht, 
hoeft zo beschouwd niet te worstelen met een daadwerke-
lijke botsing tussen de belangen van het kind enerzijds en 
die van de ouder anderzijds. Het belang van het kind 
heeft immers voorrang. 

Voorstanders van de prioritering van fundamentele 
rechten geven niet verrassend in Platoonse stijl als argu-
ment dat nadere reflectie uitwijst dat deze rechten uit-
drukking zijn van een enkelvoudig achterliggend beginsel 
(bijvoorbeeld de menselijke waardigheid of gelijkheid) op 
basis waarvan een hiërarchie zinvol kan worden aange-
bracht. Door middel van systematisering – een intellectu-
ele activiteit bij uitstek – kunnen zo (een aantal) botsin-
gen tussen fundamentele rechten op voorhand worden 
voorkomen, althans zo is de idee. 

Een andere gangbare ontmantelingstechniek is de 
belangenafweging in het concrete geval. De in het geding 
zijnde belangen zijn dan niet reeds vooraf in abstracto 
gerangschikt, maar moeten in het licht van de specifieke 
kenmerken van het concrete geval tegen elkaar worden 
afgewogen, als lagen zij op een weegschaal. Maar hoe 
meet een rechter het gewicht van een concreet belang?

In 2010 boog de Hoge Raad zich in de SGP-zaak over 
de vraag of deze partij vrouwen mag weigeren op hun 
kieslijst. Advocaat-generaal F. F. Langemeijer benadrukte in 
zijn conclusie bij het arrest dat een concrete belangenaf-
weging tussen botsende grondrechten – in deze zaak was 
de botsing tussen godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbe-
ginsel aan de orde – vaak afstuit ‘op het probleem dat zij 
niet goed te meten zijn: men kan geen appels met peren 
vergelijken. Zoals een ieder merkt die appels met peren 
wil gaan vergelijken, lukt zo’n vergelijking slechts indien 
de beoordelaar terugvalt op eigenschappen die in beide 
vruchten kunnen worden waargenomen.’14

De invloedrijke rechtstheoreticus Robert Alexy heeft 
als mogelijk antwoord op deze in de rechtswetenschap 
terugkerende vraag een imposante wiskundige formule 
geponeerd.15 Toegerust met deze formule kan een rechter 
volgens hem numeriek gewicht toekennen aan de in het 
geding zijnde belangen en zo tot een rationele beslissing 
komen. Analoog aan Plato’s rede biedt Alexy’s meetkunst 
zo beschouwd houvast aan de rechter. Met deze formule 
hoeft de rechter zich niet meer te laten meeslepen door 
de conflicterende werkelijkheid zoals deze zich in eerste 
instantie aan hem of haar voordoet. Toegegeven, weinig 
rechters zullen Alexy’s formule toepassen. Desalniettemin 
wordt in de rechtswetenschap en de rechtspraktijk de con-
crete belangenafweging – enkele problematiseringen 
daargelaten – overwegend gezien als een methode die tot 
objectieve en eenduidige antwoorden leidt.

Ook is dejuridisering een veel gehanteerde ontman-
telingsstrategie. Bij deze strategie wordt een van de in het 
geding zijnde belangen geheel buiten het bereik van het 
recht geplaatst. Zo oordeelde de Hoge Raad in 2009 in een 
veelbesproken arrest dat een voor het raam opgehangen 
poster met onder meer de tekst ‘Stop het Gezwel dat Islam 
heet’, moet worden gezien als legitieme religiekritiek en 
niet als strafbare groepsbelediging.16 

Doorslaggevend hiervoor was volgens de Hoge Raad 
het feit dat de letterlijke tekst zich niet expliciet uit-
spreekt over leden van de geloofsgemeenschap als zoda-
nig. Het feit dat de aanhangers van de Islam door deze 
tekst in hun godsdienstige gevoelens worden gekrenkt, 
maakt dit niet anders. Met dit formeel ingevulde onder-
scheid tussen religiekritiek en groepsbelediging plaatste 
de Hoge Raad het belang van Moslims om gevrijwaard te 

11. Plato, De Ideale Staat (Politeia, vertaling 

Gerard Koolschijn), Amsterdam: Polak & 

Van Gennep 2005 (1975), p. 353-372.

12. Plato, 2005 (1975), p. 364-367.

13. T. van Aquino, Summa Theologiae, a 

(1.2.). De Engelse vertaling luidt: ‘Law is a 

rule and measure of acts […]’; zie Saint T. 

Aquinas, The Treatise on Law (Summa 

Theologiae I-II; qq. 90-97 (vertaald door 

R.J. Henle), Notre Dame: University of 

Notre Dame Press, 1993. 

14. F.F. Langemeijer (Parket bij de Hoge 

Raad), 18 maart 2005, C03/239HR,  

NJ 2005/201. 

15. R. Alexy, ‘On balancing and Subsumpti-

on’, in: Ratio Juris, 16, 2003, 446. Gezien 

het beperkte bestek van deze bijdrage kan 

ik Alexy’s complexe ‘Weight-formule’ niet 

nader toelichten. 

16. HR 10 maart 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BF0655. 
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fundamentele rechten op voorhand worden voorkomen, 

althans zo is de idee
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blijven van dit soort uitingen – in een tijd net na de 
moord op van Gogh, waarin hatelijke uitingen jegens 
Moslims alom werden gebezigd – buiten het bereik van 
het recht.  

Ten slotte is ook het door specificatie verenigbaar 
maken van rechten een veelgebruikte ontmantelingsstra-
tegie. Hierbij wordt de betekenis van een recht zodanig 
gespecificeerd, dat het verenigbaar is met de overige in 
het geding zijnde rechten. Zo kan een rechter bijvoorbeeld 
op creatieve wijze een ouderschapsregeling vaststellen op 
een manier die volgens de rechter zowel het recht op 
familieleven van beide ouders honoreert, als ook het 
belang van het kind voldoende waarborgt.

Zoals gezegd, geheel in lijn met het Platoonse den-
ken worden bovenstaande ontmantelingsstrategieën veel-
al ingezet in de rechtspraak, daarbij gesteund door de 
rechtswetenschap. Deze strategieën brengen een duidelijk 
psychologisch voordeel: ze bieden houvast, zekerheid en 
voor de betrokken rechters en de rechtsorde in zekere zin 
ook geruststelling.17 Door middel van deze strategieën 

wordt een juridisch geschil (schijnbaar) objectief en een-
duidig opgelost. Het verliezende belang verliest niet 
alleen, maar maakt na de beslissing geen enkele aan-
spraak meer. De doelen van de rechtsorde worden zo 
beschouwd via de beslissingen van de rechter uitputtend 
gerealiseerd.  

Natuurlijk, genoemde ontmantelingsstrategieën 
laten ook voor het Platoonse denken onverlet dat soms 
precies evenveel juridisch gewicht moet worden toege-
kend aan de in het geding zijnde belangen. Rechters zien 
zich dan wel degelijk geplaatst voor een patstelling. Ech-
ter, deze situaties worden in veel rechtsordes beschouwd 
als uitzonderlijk, of, om met de rechtsfilosoof Ronald 
Dworkin te spreken, als ‘exotisch’ en derhalve ook als ver-
waarloosbaar.18

Ook kan een rechter die deze strategieën hanteert, de 
facto natuurlijk nog wel empathie ervaren met de verlie-
zende partij. Echter, vanuit het Platoonse denken wijst dit 
erop dat de rechter nog niet volledig is geïmpregneerd 
door de juridische rede. De empathie met de verliezer laat 
zien dat de internalisering van het professionele gezichts-
punt nog niet is voltooid. 

Het tragische perspectief in recht en 
 rechtspraak
Wanneer we het tragische bewustzijn serieus nemen, is 
het vertrouwen in bovenstaande ontmantelingsstrategie-
en problematisch. Een dergelijk vertrouwen leidt mogelijk 
tot zelfverloochening (het persoonlijke karakter van 
beslissingen wordt zo verdoezeld), tot een oneigenlijke 
vervorming van de waarden die de rechtsorde beoogt te 
beschermen en tot ontkenning van het inherent ambigue 
en conflicterende karakter van de praktische werkelijk-
heid. 

Ook werkt het gebruik van deze strategieën gebrek 
aan respect voor de verliezende burger in de hand. Het 
juridisch gewicht van de verliezende claim wordt bij deze 
ontmanteling immers geheel ontkend. De burger verliest 
niet alleen de zaak, maar zijn claim wordt van alle juridi-
sche merites ontdaan.

Vanuit het tragische gezichtspunt kunnen bij boven-
genoemde ontmantelingsstrategieën dan ook stuk voor 
stuk kanttekeningen worden geplaatst, en het is vanuit dit 
perspectief ook niet verwonderlijk dat het eerder genoem-
de ‘Stop het gezwel-arrest’ is bekritiseerd als een rigide en 
eenzijdig arrest.19 

Mijns inziens bestaan er goede redenen om het tra-
gisch perspectief ook binnen het recht en de rechtspraak 
– instituties die nadrukkelijk aanspraak maken op rede-
lijkheid – te accommoderen.20 Vanuit een tragisch 
gezichtspunt is de juridische redelijkheid flexibel en 
meegaand, in plaats van star, rechtlijnig en reductionis-
tisch. Idealiter komt dit type redelijkheid tot uitdrukking 
in de praktische wijsheid van de rechter, die door zijn 
ervaring, scholing en oefening het vermogen heeft om te 
‘zien’ wat de situatie, alles in ogenschouw nemende, van 
hem vraagt.21 Deze wijsheid is geenszins louter verstan-
delijk of kil. Zoals gezegd: voelen en denken zijn in de 
tragische opvatting van redelijkheid onlosmakelijk met 
elkaar verbonden; een belangrijke rol wordt weggelegd 
voor emoties, niet alleen als bronnen van morele kennis, 
maar ook vanwege hun zelfstandige ethische betekenis.22 

Zonder de suggestie te willen wekken dat tragische 
rechterlijke beslissingen zich op analytische wijze laten 
categoriseren, kunnen we wel een aantal conflicten noe-
men die mogelijk tot dergelijke beslissingen leiden. Ik 
denk bijvoorbeeld aan rechtszaken waarbij een rechter 
geconfronteerd wordt met een daadwerkelijk conflict tus-
sen de harde kern van twee grondrechten, tussen een 
algemene rechtsregel enerzijds en het particuliere geval 
anderzijds,23 en tussen een procedurele regel – zoals met 
betrekking tot een termijn voor het indienen van 
bezwaar – en de inhoudelijke waarden die ten grondslag 
liggen aan het toepasselijke rechtsgebied – denk bijvoor-
beeld aan de bescherming van vluchtelingen in het asiel-
recht. 

Ook ligt, in het verlengde van het gewone leven, in 
de rechtspraak altijd het ‘Oedipus’-scenario24 op de loer: 
een rechter ontbeert dan het ‘zicht’ om goed te kunnen 
beslissen, maar moet tegelijk een beslissing nemen die 
soms leidt tot gevolgen die direct indruisen tegen de doe-
len van de rechtsorde. Denk aan een moord gepleegd door 
een gedetineerde tijdens het door de rechter gehonoreer-
de verzoek om bijzonder verlof teneinde op kraambezoek 
te gaan bij zijn nichtje. 
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Bij dergelijke conflicten en situaties grijpt een  
praktisch wijze, perceptieve rechter niet naar een abstract 
juridisch gezichtspunt in termen waarvan de handelings-
opties op geruststellende wijze worden gereduceerd, 
gerangschikt en gerechtvaardigd. De beslissing is immers 
hoogstpersoonlijk: welke belangen een rechter ziet, en of 
en hoe hij of zij deze juridisch waardeert, drukt mede zijn 
of haar ‘blik op de wereld’ uit.25 

Vanwege zijn perceptieve vermogen kan een prakti-
sche wijze rechter ook zien wanneer met de beste beslis-
sing tegelijk ook iets grondig mis is, dat door een toevalli-
ge samenloop van factoren de rechtsorde op haar eigen 
grenzen stuit. De rechter ervaart dan vanwege het met de 
beslissing gepaard gaande verlies mogelijk ‘vieze handen’ 
zonder dat hem of haar of de rechtsorde in strikte zin iets 
te verwijten valt. 

Omdat er bij een tragische rechterlijk beslissing  
sprake is van een verlies van fundamentele waarde, een 
zwaarwegend restbelang dat ook na de beslissing nog een 
dwingend appèl doet op aandacht en zorg, is het een uit-
drukking van juridische redelijkheid wanneer de rechter 
hieraan gehoor geeft met wat ik noem een ‘tragiek-respon-
sieve reactie’.26 Hij zal moreel ongemak, spijt of schuld erva-
ren, op gepaste wijze het verlies ter zitting of juist ook in 
een vonnis of arrest erkennen of proberen te voorkomen 
dat dergelijke conflicten zich in de toekomst weer zullen 
voordoen.27 Een dergelijke reactie laat zien dat het verlies 
van de verliezende partij ook na de beslissing nog ‘telt’ voor 
de rechter en voor de rechtsorde als geheel. Deze erkenning 
voorkomt dat de verliezende burger als het ware ‘twee keer 
verliest’: de burger verliest weliswaar de zaak, maar de juri-
dische legitimiteit van de naar voren gebrachte claim 
wordt niet ook nog ontkend.28 

Geheel in lijn met het tragische idee dat men leert 
door te lijden (pathos mathos) kunnen genoemde tragiek-
responsieve reacties ook een aanzet zijn tot verbetering van 
het recht. Of zoals Nussbaum het stelt: ‘een oprechte poging 
om alle aspecten van een moeilijke situatie recht te doen, 
om die situatie in al haar strijdige veelzijdigheid te zien en 
ervaren, kan verrijkend zijn voor toekomstige afwegingen.’29

Het idee van een tragiek-responsieve reactie heeft ook 
een belangrijk evaluatief potentieel: het kan gebruikt wor-
den voor de beoordeling van de wijze waarop rechters met 

het verlies van een op zichzelf gerechtvaardigde beslissing 
omgaan. Ik zal dit illustreren aan de hand van twee voor-
beelden. 

Ten eerste de zaak David waarmee ik deze bijdrage 
begon. In deze zaak moest de rechter beslissen over de 
vordering van de vader voor vervangende toestemming 
voor een chemobehandeling van zijn twaalfjarige zoon. 
Vanuit een tragisch perspectief had de rechter meer ont-
vankelijkheid kunnen tonen voor de complexiteit van het 
conflict waarvoor hij stond. Enerzijds is in deze zaak de 
bescherming van het menselijk leven in het geding. De 
kans dat David zou genezen zou met een chemobehade-
ling met 25% tot 30% toenemen. Anderzijds is het recht 
op fysieke integriteit en het hiermee samenhangende 
recht op zelfbeschikking van David aan de orde. 

De rechter lijkt in de uitspraak dit voorliggende con-
flict op oneigenlijke wijze te simplificeren. Zo wordt niet 
ingegaan op het feit dat de betrokken deskundigen tot 
diametraal tegenovergestelde conclusies komen bij de 
beantwoording van de vraag of David wel in staat was om 
een weloverwogen keuze te maken om de chemokuur al 
dan niet te weigeren. Ook wordt het feit dat David moge-
lijk externe druk heeft ervaren bij het maken van zijn 
beslissing niet serieus geadresseerd. Zo stapt de rechter, 
in de woorden van Esther Pans, ‘wel erg gemakkelijk over 
het probleem heen door het in feite niet relevant te ach-
ten of er sprake is geweest van beïnvloeding, terwijl de fei-
ten van de zaak wel diverse aanknopingspunten bieden 
om die invloed te vermoeden.’30 

Ook het gebruik van analytisch getinte redeneringen 
werken deze simplificatie in de hand. De rechter: ‘het feit 
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dat de jongen mogelijk door zijn moeder is beïnvloed, 
betekent niet dat de jongen op onzinnige gronden tot zijn 
beslissing is gekomen.’31 De keuze van David moet daarom 
als weloverwogen worden beschouwd en derhalve ook 
worden gerespecteerd. De rechter lijkt met deze overwe-
gingen de zaak te willen ontmantelen als juridisch schijn-
conflict, maar overtuigt hierin niet. 

Tegelijk zou men kunnen denken dat de rechter juist 
uitdrukking geeft aan een vorm van tragische redelijkheid 
door in zijn uitspraak ook op te merken dat het recht op 
zelfbeschikking van kinderen voor ouders soms een ‘hard 
gelag’ kan zijn. Ook stelt de rechter dat hij het begrijpelijk 
acht dat de vader vanwege de uitkomst van de door zijn 
zoon gemaakte afweging vraagtekens plaatst bij diens 
wilsbekwaamheid. 

Echter, deze erkenningen stelt de rechter – geheel in 
lijn met het eerdergenoemde Platoonse denken – nadruk-
kelijk tegenover het juridisch gezichtspunt. Ze doen niets 
af aan de juridische duiding van de zaak. De mogelijke tra-
gische dimensie van de beslissing wordt daarmee ten 
onrechte gesubjectiveerd en daarmee geheel buiten het 
domein van het recht geplaatst. De rechter toont zich in 
tragische zin ‘blind’. 

Een duidelijk voorbeeld van een uitspraak die juist 
nadrukkelijk getuigt van het tragische gezichtspunt 
betreft een strafzaak waarbij een bejaarde verdachte zijn 
vrouw had vermoord.32 De man had in de jaren zeventig 
tegen de Vietcong gevochten en daarna twee jaar aldaar 
in een concentratiekamp gezeten, alvorens met zijn gezin 
als bootvluchteling naar Nederland te komen. 

Op een gegeven moment kreeg zijn echtgenote de 
ziekte van Alzheimer en had hierdoor ook in toenemende 
mate last van paranoïde dwanggedachten. De vrouw 
beschuldigde de man stelselmatig en ten onrechte van 
vreemdgaan en wilde uiteindelijk vanwege zijn vermeen-
de echtelijk bedrog ook scheiden. De man – wiens oorlogs-
trauma’s door de voortdurende achterdocht van zijn 
vrouw en de angst voor de scheiding werden getriggerd – 
raakte uiteindelijk in paniek en dacht dat het maar beter 
zou zijn als zij samen zouden sterven. In de week dat de 
vrouw de scheiding mede via haar advocaat aankondigde, 
bracht hij haar met een mes om het leven. Onderweg om 
met zijn dode vrouw het kanaal in te rijden, werd de man 

door de politie aangehouden. 
De rechtbank Middelburg overweegt: ‘Verdachte 

erkent dat hij een grote fout heeft gemaakt. Zijn (klein)
kinderen hebben een moeder en oma verloren, maar zij 
moeten evenzeer hun vader en opa missen. Verdachte’s 
enige levensdoel vormt nu te leven voor zijn (klein)kinde-
ren en te proberen de schade voor hen te beperken. De 
rechtbank heeft zich afgevraagd welke strafdoelen in deze 
strafzaak moeten worden gediend. Vergelding of leedtoe-
voeging van overheidswege vallen in het niet bij het leed 
dat verdachte zichzelf en zijn (klein)kinderen heeft 
bezorgd. Hij en zijn kinderen zullen dat leed nog lang 
moeten ondergaan.’ Uiteindelijk besluit de rechtbank de 
straf aanzienlijk te matigen en vier jaar op te leggen, 
mede met verwijzing naar het feit dat bij de verdachte een 
tumor in de long is geconstateerd. 

Uit de moeite die de rechtbank zich getroost om het 
menselijke verhaal te berde te brengen – de uitspraak 
leest als een verhaal – wordt de empathie van de recht-
bank met de betrokkenen in deze zaak voelbaar. Ook 
maakt de rechtbank duidelijk dat het recht gezien de com-
plexiteit van deze zaak geen geruststellende en eenduidi-
ge antwoorden biedt. De rechtbank geeft uitdrukking aan 
tragische redelijkheid ook door het onbevredigende karak-
ter van de beslissing voor zowel verdachte als de nabe-
staanden te benadrukken, zonder een poging te doen dat 
onbevredigende karakter te subjectiveren en zo tegenover 
het juridische perspectief te plaatsen. De tragiek maakt 
hier onderdeel uit van het juridische gezichtspunt, in 
plaats van dat zij er buiten wordt geplaatst. 

Ter overdenking
Laat ik in dit pleidooi voor tragiek-responsieve rechtspraak 
ook nog wijzen op enkele kwesties die in dit kader nader 
onderzoek behoeven. 

Tragische rechterlijke beslissingen laten zich niet in 
een transparant systeem vangen en tragiek-responsieve 
rechtspraak kenmerkt zich daarom door rommeligheid en 
een zekere mate van ondoorgrondelijkheid. Deze romme-
ligheid en ondoorgrondelijkheid ontstaan doordat percep-
tie van en reactie op een tragisch verlies van rechter tot 
rechter en van geval tot geval zal verschillen.33 Waarom 
wordt bijvoorbeeld bij de verdachte in bovengenoemde 
zaak de straf aanzienlijk gematigd en wellicht bij een juri-
disch soortgelijke, maar net iets andere zaak niet? 

Tragiek-responsieve rechtspraak werpt daarom de 
vraag op in hoeverre van burgers verwacht kan worden 
dat zij in staat zijn met dit type van onzekerheid, romme-
ligheid en ondoorgrondelijkheid om te gaan.34 Is een 
‘nobele’ (wellicht Platoonse) leugen over de aard van de 
rechterlijke beslissing niet ook nodig voor de geruststel-
ling van de burger en voor de feitelijke legitimatie van 
rechtspraak?

Een andere kwestie is of tragiek-gevoelige recht-
spraak niet leidt tot besluiteloosheid, moedeloosheid of 
ongepaste sentimentalisering bij rechters. 

Hoever mag een rechter gaan in de erkenning van 
het ambivalente, pijnlijke en persoonlijke karakter van 
zijn beslissing? Een rechter die ter zitting in huilen uit-
barst vanwege het lot van een van de betrokken partijen 
lijkt professionele grenzen te overschrijden, in ieder geval 
is daarmee ook de schijn van partijdigheid gewekt. Wan-
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neer de waarde van tragiek-responsieve rechtspraak wordt 
erkend, moet dus verder worden nagedacht over het juiste 
evenwicht tussen, en ik citeer Nussbaum, ‘zelfbescher-
ming en […] meegeven. […] Tussen orde en wanorde, tus-
sen beteugeling en kwetsbaarheid.’35

Ten slotte, tragiek-responsieve rechtspraak betekent 
dat de kwaliteit van rechtspraak niet louter tot uitdruk-
king komt in de (motivering van) rechterlijke beslissingen. 
De juridische kwaliteit is vanuit dit perspectief ook gele-
gen in tal van innerlijke ervaringen en uitingen van rech-
ters in reactie op de aard van het uit de beslissing voort-
vloeiende verlies. Rechtsvinding, bejegening en het 
innnerlijke professionele leven zijn in deze benadering 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Dit bredere kwaliteitsbegrip opent niet alleen een 
rijk onderzoeksveld dat mogelijk laat zien dat rechtspraak 
tragiek-responsiever is dan veelal gedacht.36 Ook biedt het 

een aanknopingspunt om tijdens de opleiding rechtsge-
leerdheid en de beroepsopleiding aandacht te besteden 
aan de ontwikkeling van het perceptief en tragiek-respon-
sief vermogen van de aspirant-rechter.

Conclusie 
In een tijd waarin de legitimiteit van de rechtsstaat en de 
rechtspraak onder druk staan en meer nadruk komt te lig-
gen op de wijze waarop burgers de rechtszaak waarbij zij 
partij zijn ervaren, is er veel aan gelegen om de waarden 
die de rechtsorde beoogt te beschermen betekenisvol toe 
te passen in het individuele geval. Dat pleit ook voor tra-
giek-responsieve rechtspraak: dat soms wordt erkend dat 
een geschil niet bevredigend is op te lossen via het juridi-
sche denken; de oorzaak van het conflict ligt dan, zoals in 
het geval van David, in de wereld en niet in ons (gebrekki-
ge) begrip daarvan.  
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