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Achter de  
schermen
Samenleving en politiek kijken 
met een kritisch oog naar de 
rechtspraak. De naakte rechter 
(Uitgeverij Balans, 2014) zoomt in 
op de persoon achter de rechter.

‘Dan gaat het om strafdossiers waarvan ik weet 
dat het slachtoffer nog zou leven als het 
kwartje de andere kant op was gevallen,’ zegt 

een Haagse strafrechter in De naakte rechter. In het boek 
verhalen rechters over zaken die hen raken, afwegingen 
die ze maken in de rechtszaal en over de straffen die ze 
opleggen. Journalisten van Vrij Nederland Marian Husken 
en Harry Lensink spraken voor hun boek met twaalf 
rechters en interviewden de procureur-generaal van de 
Hoge Raad. Daarnaast verwerkten ze resultaten van Vrij 
Nederland-enquêtes onder magistraten. 
 Marian Husken schreef eerder meerdere misdaad- en 
justitieboeken waaronder De criminele carrière van Mink K. 
en Deals met justitie. Harry Lensink publiceerde Stille Wil-
lem, de dodelijke spagaat van vastgoedbaron Endstra. Samen 
schreven ze onder meer De dodenlijst, Het geheim van Bram 
Moszkowicz en De jacht op crimineel geld.
 Actuele aanleidingen om rechters onder de loep te 
nemen, zagen de auteurs van De naakte rechter genoeg: de 
kritiek vanuit de samenleving en de politiek over te lage 
straffen en onbegrijpelijke uitspraken, de rol van het 
slachtoffer in de zittingszaal, cameraregistratie, bezuini-
gingen en werkdruk. 
 De auteurs beschrijven de rechters, niet in hun ‘ivo-
ren toren’, maar in hun ‘glazen huis’. Het boek is zeer 
gedetailleerd en alleen daarom al de moeite waard, zowel 
voor juristen als voor buitenstaanders. Het is overigens 
wel de vraag of de titel van het boek helemaal goed is 
gekozen. De naakte rechter kan het beeld oproepen van een 
onthulde, en daarmee kwetsbare rechter, terwijl het in 
dit boek meer gaat om de persoon achter de institutie, de 
rechtspraak. En die persoon is misschien óók kwetsbaar, 
maar dat zeker niet alleen. 

Sabine Droogleever Fortuyn

Juridische bril
Wetenschappers leggen link tussen 
politiek en recht

De blog publiekrechtenpolitiek.
nl is een zeer leesbare poging van docenten en pro-

fessoren staats- en bestuursrecht om een link te leggen 
tussen politiek en recht. Alleen al wegens de poging van de 
deelnemende auteurs om met een juridische bril naar de 
politieke actualiteit te kijken. Deze weblog heeft diepgra-
vende longreads en vlot geschreven tegendraadse meningen 
van wetenschappers die hiermee hun vak toegankelijk 
maken. Een post als ‘Hoe goed kent Anouchka van Mil-
tenburg het Reglement van Orde?’ bekritiseert feilloos de 
gebrekkige kennis van de Kamervoorzitter. Helaas is het 
gevaar van een liefhebberij dat deze er te vaak bij inschiet 
als de plicht roept, dus verkeert de blog in een kleine dip, 
zoals een van de auteurs bij navraag toegeeft. Jammer, 
want een serie als ‘Geheimen van het Binnenhof’ verdient 
een wekelijks vervolg.

Erik Jan Bolsius 

Inspiratie voor 
innovatie
Advocaten horen dat ze meer moeten 
innoveren. Voor ideeën is er  
innovatingjustice.com.

Om wat meer aandacht te krijgen voor vernieuwende 
initiatieven in het recht organiseert het Hague Insti-

tute for Innovating Law (HiiL) een innovatieprijs. Vernieu-
wende ideeën die meedingen naar die prijs worden het 
hele jaar door beschreven op de site innovatingjustice.com. 
Prachtige, internationale initiatieven om de hongerlonen 
en kinderarbeid de wereld uit te helpen, maar ook natio-
nale innovaties als Dagvaard.nu staan erop. De website is 
een aanrader voor iedere advocaat die zich wil laten inspi-
reren door vernieuwingen in het recht. Niet om ze direct 
te gebruiken in de eigen praktijk, maar wel voor een over-
zicht van innovaties in het vakgebied. 

Erik Jan Bolsius
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Verdiepen

Oriënteren

Bijblijven

www.sdu.nl/ondernemingsrecht

“JOR en TOP verschaffen mij als 

advocaat bij de voorbereiding 

van een zaak snel inzicht in de 

laatste stand van wetgeving en 

rechtspraak, zo vind ik snel de 

informatie die ik nodig heb”.

Prof. Mr. Steef M. Bartman 
advocaat corporate litigation bij DLA Piper 
Amsterdam en hoogleraar ondernemingsrecht 
Universiteit Leiden.

www.sdu.nl/ondernemingsrecht

‘Alles wat ik nodig heb’
Met de uitgaven van Sdu Ondernemingsrecht heeft u alle vakinformatie die u nodig 

heeft om u te verdiepen, te oriënteren of iets na te slaan: databank, jurisprudentie, 

commentaar, praktijkinformatie, software & tools, en apps.  Zo blijft u efficiënt bij 

met informatie van topkwaliteit voor de Ondernemingsrechtadvocaat en –jurist.

Sdu Nieuws, Sdu Jurisprudentie, Sdu Praktijkinformatie, Sdu Commentaar, Op Maat


