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Het is opvallend hoe de samenhang van democratie en rechtsstaat de laatste jaren steeds meer ter
discussie wordt gesteld. Dat is onmiskenbaar het geval in het discours van heel wat populistische
stromingen in onze laatmoderne samenlevingen. Maar ook - om uiteenlopende redenen - in de
pleidooien van het zgn. 'new public management'. De klassieke rechtsstaat zou eerder als een sta-inde-weg voor een daadkrachtig openbaar bestuur moeten worden beschouwd, dan als een garantie
voor een fatsoenlijke samenleving. Bovendien zou in de ogen van velen de ontwikkeling van
supranationale verbanden (als de EU) en van een steeds globaler wordende wereld, de
democratische rechtsstaat al te zeer losweken van zijn oorspronkelijke context: die van de nationale,
territoriaal begrensde natiestaat, en die van de daarmee verbonden leer van de nationale
soevereiniteit. Tijdens deze lezingen zullen deze en andere bezwaren tegen de democratische
rechtsstaat aan een kritische analyse worden onderworpen. Alhoewel de rechtsstaatgedachte pas
ten volle tot wasdom is gekomen in de loop van de negentiende eeuw, zijn de vroege wortels ervan
reeds te vinden in het klassieke Athene, in samenhang met de geboorte van de democratie. In de
vroege Verlichting brak dan weer de gedachte door dat één van de belangrijke functies van een
rechtsorde gelegen is in het bieden van tegengewicht tegen de vaak onbegrensde macht van de
politiek. Die gedachte vormde de basis voor het moderne constitutionalisme en voor het daarin
vervatte leerstuk van de trias politica. Via een kritische reconstructie van de belangrijkste passages
uit de ideeëngeschiedenis van democratie en rechtsstaat, zal gezocht worden naar de betekenis
ervan voor onze laatmoderne samenleving. De gelaagdheid van onze hedendaagse rechtsorde
(nationaal-supranationaal-globaal) zal dan mee in de beschouwingen worden betrokken. Bijzondere
aandacht zal daarbij gaan naar de taak en functie van de rechterlijke macht als beschermer van die
democratische rechtsstaat.
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