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Robert Bork versus The United States of America 

Gijs van Oenen 

Slechts zo nu en dan verneemt men in Nederland wei eens Iets 
van het amerikaanse rechtsgevoel. Meestal, gaat het dan om een 
van de meer bizarre uitwassen daarvan: een hulsvrouw die een 
fabrikant van magnetronovens dagvaardt, omdat deze laatste 
verzuimd had in de gebruiksaanwijzing te vermelden dat zijn 
apparaat niet geschikt was om nat geworden huisdieren in te 
laten drogen. Of de nachtmerrie van de barmhartige Samaritaan 
die eerste hulp had verleend aan een gewonde medeburger op 
straat en daarna door dit slachtoffer voor het gerecht werd 
gesleept, omdat deze meende niet doortastend genoeg te zijn 
geholpen en zodoende onrechtmatig te zijn belemmerd in zijn 
voorspoedig herstel. 

Deze berichten halen vooral de nederlandse pers doordat 
a) de claims door een rechter werden toegewezen en b) er 
gigantiese schadevergoedingen in de orde van miljoenen dollars 
moesten worden betaald. Maar in het najaar van 1987 haalde 
een ogenschijnlijk heel wat minder spektakulair juridies ge
beuren de vaderlandse kranten: de politieke strijd rond de 
benoeming van een federale rechter tot lid van het Supreme 
Court, het amerikaanse hooggerechtshof. Niet alleen beroepspo
litici bemoeiden zich met de zaak, ook diverse organisaties 
van aktieve burgers wierpen zich in de strijd voor of tegen 
de benoeming: van konservatieve zijde bijvoorbeeld de organi
satie We the People, van liberaal-progressieve kant de Lea
dership Conference on Civil Rights en de People for the Ame
rican Way. 

In Nederland is een dergelijke hoog oplaaiende politieke 
strijd over de benoeming van een hoge rechter ondenkbaar. 
Hier zouden trouwens weinigen zelfs maar de naam kunnen noe
men van de voorzitter van het hoogste rechtskollege, de Hoge 
Raad. De beroering in de Verenigde Staten kan worden verklaard 
uit de bijzondere bevoegdheden van de amerikaanse rechterlij
ke macht in het algemeen, en het Supreme Court in het bijzon
der, en de konsekwenties hiervan op politiek en (rechts)filo-
sofies gebied. Deze drie aspekten van de huidige strijd rond
om de opvolging van rechter Lewis Powell zal ik in het navol
gende ter sprake brengen. 

Krisis 29, 1987, pp 71-76 



Judge Robert Bork 

In de eerste plaats is daar de omstreden opvolger zelf: Dis
trict of Columbia Circuit Court Judge Robert Bork. Over zijn 
politieke gezindheid bsstaan nauwelijks misverstanden. Vrij
wel niemand aarzelt om Bork te karakteriseren als een aarts-
konservatief. Ten tijde van de hoorzittingen die de Senaat 
hield over zijn benoeming, beglri oktober 1987, demonstreer
den in Washington tweehonderdduizend mensen voor gelijke be
handeling van homoseksuelen. Bork behoort juist tot de rech
ters die menen dat seksuele vrijheid (ook tussen "consenting 
adults", zoals dat zo fraai heet) niet valt onder de grond
wettelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

De lijst van oerkonservatleve vonnissen en standpunten van 
Bork is erg lang. In 197 1 betoogde hij in een artikel dat het 
Eerste Amendement op de Grondwet wel politieke, maar niet we
tenschappelijke of literaire uitingen beschermt - een stand
punt dat heden ten dage alleen nog door een (helaas niet ge
ring) aantal religieuze boekverbranders wordt gehuldigd. Hij 
stond in 1963 aan restauranteigenaars toe om zwarten uit hun 
zaak te weren, omdat anders inbreuk op hun vrijheidsrecht 
(dat van de restauranthouders dus) zou worden gemaakt. De fa
meuze beslissing van het Hof-Warren om abortus (tot 12 weken) 
te legaliseren, noemde Bork strijdig met de Constitutie. Te
vens is hij een verklaard tegenstander van pornografie. 

Verder maakte hij enige twijfelachtige naam door als pro
cureur-generaal van het District of Columbia in opdracht van 
president Nixon de speciale Watergate-aanklager Archibald Cox 
te ontslaan. Daarvoor hadden Minister van Justitie Elliot 
Richardson en diens onderminister William Ruckelshaus op dit
zelfde bevel gereageerd door hun ontslag in te dienen. Ter 
kompletering van het politieke profiel stelde The Public Ci
tizen Legislation Group enkele suggestieve statistieken samen 
over Borks beslissingen als rechter, ingedeeld naar de aard 
van de klager (in plaats van naar het precieze juridiese pro
bleem in kwestie). Het gaat hier om 'split-decision cases', 
gevallen dus waarin de rechtbank niet tot een eenstemmig 
oordeel kon komen en er voor beide kanten van de zaak dus wel 
iets te zeggen valt. 

In de 28 gevallen waar In individuen, vertegenwoordigers van 
het algemeen belang en andere niet-bedrijfsmatige klagers een 
overheidsbeslissing aanvochten, besliste Bork in twee geval
len voor de klagers en in zesentwintig gevallen voor de over
heid. In de acht gevallen dat het bedrijfsleven de klacht in
diende, was deze verhouding acht tegen nul. In de veertien 
gevallen waarin moest worden beslist over de ontvankelijkheid 
van de klagers stemde hij in alle gevallen in hun nadeel. Het 
Is overigens niet ondenkbaar dat al deze beslissingen te rij
men zijn met een konsistente en principiële rechtstheorie, 
maar tot op heden heeft Bork een dergelijke theorie niet kun
nen produceren. 
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Het Supreme Court 

Waarom is Borks benoeming nu zofn groot probleem? Hij is waar
achtig niet de eerste konservacief die tot rechter wordt be
noemd, in Amerika of elders. Om de bestaande kommotie te be
grijpen moeten we kijken naar de speciale status die het Su
preme Court in de amerikaanse politieke konstellatie bezit. 
Om te beginnen beschikken rechters in de Verenigde Staten of
ficieel over veel meer bevoegdheden dan hun (bijvoorbeeld) ne-
derlandse kollega's. Veel meer publieke kwesties staan daar 
ter beoordeling van de rechter, die min of meer de rol van 
officiële tegenspeler van de uitvoerende macht vervult. Het 
Supreme Court bezit de unieke bevoegdheid, die zij overigens 
in het verre verleden min of meer aan zichzelf toekende, de 
Constitution (de amerikaanse grondwet) te interpreteren en 
vervolgens alle wetten en ( overheidsregelingen aan deze in
terpretatie te toetsen, de zogeheten 'judicial review'. 

Deze bevoegdheid maakt het Supreme Court tot een soort 
geweten van de amerikaanse natie. Het waakt, of behoort te 
waken, over alle belangrijke politieke en civiele rechten 
van de amerikaanse burgers en desnoods mag het daartoe Ieder 
willekeurig besluit van lokale of nationale overheden vernie
tigen wanneer haar daartoe het verzoek bereikt. Geen enkele 
nederlandse rechter is hiertoe gerechtigd; de wetten zijn 
'onschendbaar', zoals de Grondwet het zegt. Maar in het repu
blikeinse Amerika berust het hoogste gezag bij de wet en dus 
moet ervoor gewaakt worden dat de regering de wetten niet 
schendt. Het Supreme Court heeft deze taak van waakhond toe
gewezen gekregen, en deels ook naar zich toegetrokken, waar
door het een aanzienlijke politieke macht heeft weten te ver
werven. 

In de loop van zo'n tweehonderd jaar amerikaanse geschiede
nis heeft het Hof dan ook heel wat politieke gordiaanse kno
pen doorgehakt en heel wat omstreden rechtsprincipes geformu
leerd. Zo verklaarde in 1857 Chief Justice Roger B. Taney na
mens het Hof de afschaffing van de slavernij in een aantal 
staten ongrondwettig, omdat zo aan slaveneigenaren hun bezit 
werd ontnomen zonder 'due process of law'. In de eerste de
cennia van de twintigste eeuw betoonde het Hof zich een over
tuigd voorstander van het recht op vrij ondernemerschap, waar
bij een aanzienlijk aantal wetten ter bescherming van de ar
beid het onderspit delfde wegens strijdigheid met de kontrakt-
vrijheid en het recht om handel te drijven. Maar anderzijds 
sprak het Hof zich, onder aanvoering van de liberale Chief 
Justice Earl Warren, in 1954 uit tegen de politiek van ras
senscheiding die door een aantal staten werd gevoerd omdat 
deze in strijd was met de 'equal protection of the laws'. En 
in 1973 erkende het een recht op abortus (voor de 13e week), 
omdat dit zou vallen onder het recht op privacy. 

Het spreekt voor zich dat de politieke oriëntatie van 
rechters op menige wijze tot uitdrukking komt in hun vonnis-
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sen. Hoewel veel politici en rechtsgeleerden In de Verenigde 
Staten volhouden dat het nog geen enkele president Is gelukt 
om via benoemingen het Supreme Court naar zijn hand te zet
ten, kan de kommotie rondom de voordracht van Bork In poli
tieke zin worden verklaard uit het vermoeden dat president 
Reagan probeert om, vlak voor het verstrijken van zijn ambts
termijn, het Court aan een konservatieve meerderheid te hel
pen. De algemene koers van een Hof kan wel degelijk meer of 
minder ruimdenkend zijn; een Ieder is het er over eens dat 
bijvoorbeeld het Hof-Warren, tussen het midden van de jaren 
vijftig en begin jaren zeventig, zich overwegend progressief 
en liberaal betoonde, terwijl het ook thans nog zittende 
Burger Court zich aanzienlijk konservatiever opstelt. 

Rechtstheorie en interpretatie 

Achter de politieke strijd rondom de voordracht van Bork 
speelt onder andere een rechtsfilosofies verschil van mening 
over de vraag hoe ver rechters mogen gaan in hun uitleg van 
de Constitutie. In het Supreme Court komen, uit de aard der 
zaak, veel kontroversiële rechtszaken aan de orde, zogenaamde 
'hard cases' (zie hierover verder mijn recensie van Ronald 
Dworkins Law's Empire in Krisis 26). Met enig recht kan men 
zeggen dat er in zulke 'harde' gevallen eigenlijk geen recht 
is: men konstateert dat een gat is gevallen in het weefsel 
van het recht. 

De aanhangers van de doktrine van 'judicial restraint' 
(rechterlijke terughoudendheid), zoals Bork, menen dat men 
als rechter dan niet zelf, uitgaande van het recht en de 
rechtsgeschiedenis, deze lakune moet gaan opvullen. Het Hof 
zou zich daarentegen moeten richten naar de op dat moment 
gangbare opvattingen van volksvertegenwoordiging en regering. 
Dit impliceert meestal een voorzichtige, konservatieve rechts-
interpretatie. Met name zullen rechters uit deze school niet 
uit eigen beweging overgaan tot een ruimere uitleg van de 
burgerrechten die de Grondwet noemt, c.q. beschermt. Overigens 
zullen zulke rechters het liefst ontkennen dat er sprake is 
van enige interpretatie van recht - dit neigt voor hen al te
veel naar een 'liberale', dat wil zeggen progressieve of mis
schien beter vrijzinnige oprekking van het recht. De 'libera
le' rechtsfilosoof Ronald Dworkin, een van Borks meest promi
nente tegenstanders, maakt daarentegen juist school met de 
opvatting dat rechtspraak altijd interpretatie betekent. Vol
gens Dworkin bestaat er in 'hard cases' wel degelijk recht 
('law') en is het juist zaak voor de rechter om de republi-
keins-liberale principes (zoals met name burgerrechten) zo 
krachtig mogelijk te verdedigen. 

Een goede illustratie van dit verschil van mening vormt de 
hierboven al even aangeduide kwestie van gelijke behandeling 
van homoseksuelen. Als direkt uitvloeisel van de amerikaanse 
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Burgeroorlog werd in 1868 een veertiende Amendement aan de 
Constitutie toegevoegd, dat onder andere aan alle burgers van 
de Verenigde Staten 'equal protection of the laws1 garandeert. 
Hiermee bedoelde men oorspronkelijk aan de slaven gelijke 
burgerrechten te verlenen, maar in de loop van de tijd is 
ditzelfde artikel gebruikt om uiteenlopende soorten van dis-
kriminatie van minderheidsgroepen (zoals zwarten) tegen te 
gaan. Dworkin (en met hem vele anderen) neigt naar de mening 
dat een dergelijk artikel ook de rechten van homoseksuelen op 
gelijke behandeling beschermt, terwijl Bork zoiets een ontoe
laatbare uitrekking van de bedoelingen van de oorspronkelijke 
opstellers van de wet, de zogeheten "framer's intent", acht. 

De republiek en haar vergankelijkheid 

Het hooghouden van de wet en het toetsen van de politiek aan 
eerste beginselen die (grotendeels) lang geleden door de 
stichters van de Amerikaanse Republiek zijn vastgelegd, is 
dus de primaire taak van het Supreme Court. Een aantal klas
sieke politieke denkers, met als meest geprononceerde voor
beeld Niccolo Machiavelli, heeft er al op gewezen dat het voor 
republikeinen noodzakelijk is om zich periodiek op de grond
slagen van hun staat te bezinnen. Republieken onderscheiden 
zich in pol Itiek-filosofies opzicht vooral van andere staats
vormen door hun sterke vernieuwingsdrang en hun totale onaf
hankelijkheid van goddelijk gezag - wat dus juist totale af
hankelijkheid van wereldlijk gezag, in casu wetten en rechts
regels, impliceert. In de roes van de vooruitgang en de onge
limiteerde dadendrang van de republikeinse politieke gemeen
schap, ofwel natuurlijk door meer praktiese politieke oorza
ken, raken de oorspronkelijke principes al te gemakkelijk op 
de achtergrond. De politieke vrijheid die de republikeinse 
vorm biedt, eist zijn tol in de voortdurende zorg over de 
kwaliteit van het politieke stelsel. Juist in een republiek, 
waarin rechtsregels en procedurele garanties het hoogste ge
zag vormen, hangt de politieke integriteit af van een gelijk
gestemd rechtsbewustzijn van de burgers. Machiavelli omschreef 
in zijn Discorsi de kunst van het heersen, virtü, dan ook als 
het vermogen om te doen wat noodzakelijk is, necessita, om 
aan de grilligheid van het politieke leven van een republiek, 
fortuna, het hoofd te bieden. 

De republiek is een schepping van haar burgers. Hierin be
rust haar legitimiteit maar ook haar fragiliteit. De schep
ping is nooit 'af: de republiek moet zichzelf voortdurend 
vernieuwen door zich steeds weer te bezinnen op haar grond
slagen. De politieke integriteit van de staat eist respekt 
voor de politieke en de juridiese traditie, waarin in zekere 
zin de eenheid van de republiek berust. De politieke theore-
tika Hannah Arendt schrijft in haar boek On Revolution over 
de oorspronkelijke betekenis van de term revolutie, die let-
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terlijk duidt op een 'omwenteling', een rondgaande beweging 
die terugwentelt naar het verleden om daarvandaan opnieuw te 
beginnen. Veel revoluties, zoals ook de aoierikaanse, beriepen 
zich juist op gevestigde normen, tradities en rechten, die 
door de machthebbers, bijvoorbeeld de Engelsen, zouden zijn 
geschonden. 

Deze republikeinse opvatting over oorsprong en tijdsver
loop, geheel tegengesteld aan het lineaire tijdsbegrip van 
het christelijke denken, weerspiegelt zich in de funktie van 
het Supreme Court binnen het amerikaanse politieke systeem. 
De Constitutie vormt de 'eeuwige' neerslag van de politieke 
principes van de republiek, waarop door de burgers een beroep 
kan worden gedaan. De rechters moeten dan telkens weer een 
'revoluerende' beweging maken - zij moeten teruggaan naar de 
oude, klassieke fundamenten van de gemeenschap juist om een 
nieuwe doordachte formulering van hedendaagse rechten te kun
nen geven. Zij vernieuwen het recht door terug te grijpen -
zij ontketenen als het ware telkens weer een revolutie in het 
klein, al is het maar in hun denkbeweging. In die zin zijn 
de rechters permanente revolutionairen, en Bork de propagan
dist van een Thermidor. 

Robert Bork Judged 

Hoe men in politiek opzicht ook over Bork moge denken, duide
lijk is in ieder geval dat hij als Supreme Court judge gehou
den zou zijn de Constitutie en het gevormde recht te respekte-
ren. Respekteren betekent dan niet blind navolgen, maar een 
zorgvuldig overwegen van de merites van alle voorgaande be
slissingen van het Hof terzake. Rechters in de Verenigde Sta
ten zijn bij uitstek geroepen de geest van de wet te bewaken, 
omdat hierop zoals gezegd de politieke integriteit van de 
staat grotendeels berust. Zij moeten hun oordelen vellen in 
overeenstemming met de min of meer brede overeenstemming die 
er bestaat over de principes waarop de republiek berust, zo
als bijvoorbeeld het principe van gelijkheid voor de wet. 
Bork daarentegen heeft zich, zoals een (konservatleve) Demo-
kratiese senator het tijdens de hoorzittingen uitdrukte, ge
profileerd als een 'ideological radical' en lijkt dus bepaald 
niet de geschikte persoon om de republikeinse tradities hoog 
te houden. Robert Bork kortom doet geen recht aan de republi
keinse zaak. 
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