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Duurzame rechtspraak?
Discretionaire circulariteit 



Sustainable Development Goal 16: gaat over 
"peace, justice and strong institutions." 

"Promote peaceful and inclusive societies for
sustainable development, provide access to
justice for all and build effective, accountable
and inclusive institutions at all levels".

Target 16.7: Ensure responsive, 
inclusive and representative 
decision-making 



premodern modern 21e eeuw

?1791 Panopticon (Jeremy Bentham)



Architectonische disciplinering. Of: 
Hoe bouw je zelfbewustzijn? 



Hedendaagse surveillance



1940 Salvador Dalì – Slavenmarkt met de verdwijennde buste van Voltaire
(Paranoïde-kritische methode)



Human condition Antropocene conditie?
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Integrale focus
Korte detentie? 
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Macropolitiek

Micropolitiek

Mesopolitiek

L
I
n
e
a
I
r

POLITIEK INSTITUTIES/BEDRIJVEN



Oud (maar hardnekkig) denkbeeld
piramide

Lineair-exclusief doemdenken topdown

Bottom up

Stip op de horizon?



Wat ligt er achter de horizon?

Stip op de horizon



Circulair-inclusief
doendenken

Nieuw (maar onwennig) 
denkbeeld
netwerken

Alles is via feedbackloops met alles verbonde
en alles werkt op alles in (vroeger of later)

Alles is met alles verbonden



Het individu is een HUB: een knoop in netwerken



Belangrijker dan wat er IN mensen
gebeurt, is wat er TUSSEN mensen

gebeurt. I



van in-dividu (niet-deelbaar) naar inter-vidu

Samenleving
(= totaal van sociale netwerken)

intervidu

sport

virtuele
netwerken

.sociale 
media

Peer-groups

werk

school

familie

straat



Bovenstaande data komen uit een bevolkingsonderzoek dat HiiL in 
2014 heeft verricht. Ruim 4.000 burgers werd gevraagd naar hun 
rechtsproblemen, hoe die werden opgelost en hun ervaren 
rechtvaardigheid. Dit is een standaardmethode die inmiddels in 12 
landen op identieke wijze is toegepast met steun van organisatie 
als de Wereldbank, UNDP, Open Society en het Nederlandse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van de vragen was in 
welke mate het probleem uw leven negatief heeft beïnvloed. 
De data laten zien dat zo’n probleem in de ogen van de 
betrokkene in 39% van de gevallen geheel was opgelost, in 15% 
gedeeltelijk, in 15% nog loopt en in 26% niet was opgelost. 

Maurits Barendrecht 



Mesopolitiek
Maatschappelijk middenveld

Macropolitiek
politieke instituties

Micropolitical
Verlangens en behoeften

interviduen

DISCRETIONAIRE CIRCULARITEIT
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