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DE RECHTSSTAAT IN HET ANTROPOCEEN
Over de dubbele erfenis van Montesquieu

Wouter Veraart*

In deze bijdrage wordt de stelling verdedigd dat het na de Urgenda-uitspraak 
van de Hoge Raad niet meer goed mogelijk is de rechtsstaat te beschermen 
zonder acht te slaan op de klimatologische omstandigheden die ons momenteel 
beroeren. Betoogd wordt dat de Urgenda-uitspraak ons in dat opzicht heeft 
teruggevoerd naar Montesquieu en juist niet van zijn denken verwijderd, zoals 
sommige critici beweren.

‘Ze dachten aan het waterpeil dat geen el te hoog of te 
laag mocht zijn als het leven voortgang wilde vinden […].’1 

1 Inleiding
‘De mens is een wezen dat behoefte heeft aan 
gemiddelde temperaturen’, is een van de laatste 
uitspraken van de Poolse schrijver Witold Gombro-
wicz voordat hij in 1969 in Frankrijk overleed.2 Met 
die opmerking wilde hij een gematigde houding 
ten opzichte van de westerse filosofie tot uitdruk-
king brengen. Het onvolmaakte menselijke bestaan 
krijgt bij Gombrowicz gestalte in alledaagse 
situaties en mensen moeten zich daarbij niet laten 
domineren door abstracte filosofische systemen, 
meende hij.3 In de huidige tijd heeft Gombrowicz’ 
uitspraak, letterlijk genomen, een verontrustende 
actualiteit gekregen. De door menselijke activiteit 
veroorzaakte klimaatverandering en opwarming van 
de aarde hebben tot gevolg dat we niet meer van 
de stabiliteit van gemiddelde temperaturen kunnen 
uitgaan. Een klimatologisch evenwicht waarop 
de mensheid lange tijd blind kon vertrouwen, is 
in de loop van de afgelopen honderdvijftig jaar 
steeds ernstiger verstoord geraakt. De toekomst is 
ongewis, maar zeker is wel dat de steeds snellere 
stijging van de gemiddelde jaartemperatuur die wij 
momenteel meemaken, al op korte termijn dramati-
sche gevolgen gaat hebben voor het menselijk en 
niet-menselijk leven op deze planeet.

Deze verkennende bijdrage is gewijd aan het 
evenwicht in de rechtsstaat in tijden van klimaat-
verandering. In paragraaf 2 staat Montesquieus 
overtuiging centraal dat het klimaat een zeer grote 
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1 Th. Mann, Jozef en zijn broers 
(vertaald door Thijs Pollmann), Am-
sterdam: Wereldbibliotheek 2016, 
p. 562.

2 W. Gombrowicz, Cours de philo-
sophie en six heures un quart, Pa-
rijs: Éditions Payot & Rivages 1995, 
p. 120: ‘L’homme est un être qui a 
besoin de température moyenne 
[...].’ Zie ook een dagboekaanteke-
ning uit 1954 in W. Gombrowicz, 
Journal. Tome I. 1953-1958, Parijs: 
Gallimard 1995, p. 203-204: ‘Je 
suis, moi, la pensée non affûtée, 
l’homme des températures moyen-
nes, un esprit en quelque sorte 
en relâche […]’ Zie ook P. Beers, 
Witold Gombrowicz door de jaren 
heen, Amsterdam: Koppernik 2019, 
p. 44, 80.  

3 Gombrowicz 1995, p. 120: ‘Il faut 
savoir que les systèmes ont une vie 
très courte et ne pas s’en laisser 
imposer.’ 

invloed op de mens en de menselijke rechtsorde 
uitoefent. Een stabiel gematigd of koel klimaat 
beschouwde deze verlichtingsdenker als een 
belangrijke randvoorwaarde voor een op vrijheid 
gerichte menselijke samenleving die op rechts-
statelijke leest is geschoeid. In paragraaf 3 komt 
de vraag aan de orde welke nieuwe relatie tussen 
klimaat en rechtsstaat in de Urgenda-uitspraken 
wordt gelegd. Terwijl commentatoren vaak de 
nadruk leggen op de impact van de uitspraken zelf 
op het machtsevenwicht in de rechtsstaat, wordt 
hier de stelling verdedigd dat het na de Urgenda-
uitspraken niet meer goed mogelijk is de rechts-
staat te beschermen zonder acht te slaan op de 
klimatologische omstandigheden die ons momen-
teel beroeren. De Urgenda-uitspraken hebben ons 
in die zin teruggevoerd naar Montesquieu en juist 
niet van zijn denken verwijderd, zoals sommige 
critici van deze uitspraken beweren. Paragraaf 4 
bevat de conclusie.

Een stabiel gematigd of 
koel klimaat beschouwde 
Montesquieu als een 
belangrijke randvoorwaarde 
voor een op vrijheid gerichte 
menselijke samenleving 
die op rechtsstatelijke 
leest is geschoeid
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2 Klimaat, recht en kolonialisme bij 
Montesquieu
Gombrowicz’ definitie van de mens als een wezen 
dat in de eerste plaats behoefte heeft aan gemid-
delde temperaturen, doet denken aan de vol-
gende uitspraak van de Franse verlichtingsdenker 
Montesquieu, een naam die elke rechtenstudent 
kan opnoemen omdat hij altijd met de machten-
scheiding in de rechtsstaat wordt geassocieerd: 
‘De invloed van het klimaat is de belangrijkste 
van alle invloeden.’4 Charles-Louis de Secondat, 
baron de la Brède et de Montesquieu was een 
van de eerste klimaatgeoriënteerde juristen. In zijn 
hoofdwerk De l’Esprit des Lois (Over de geest van 
de wetten, 1748) komt hij voortdurend terug op de 
relatie tussen klimaat en recht.5 Al in het begin van 
zijn betoog stelt Montesquieu dat de politieke en 
burgerlijke wetten moeten ‘passen bij de fysieke 
omstandigheden van het land’, en noemt daarbij 
in de eerste plaats ‘het klimaat, dat guur, warm of 
gematigd kan zijn’.6 Voor Montesquieu staat vast 
dat een op vrijheid gerichte politieke samenleving 
het best tot ontwikkeling kan komen in landen met 
een betrekkelijk koel of gematigd klimaat, zoals in 
het noordwestelijk deel van Europa. Het is dan ook 
geenszins toevallig dat Montesquieus beroemde 
bespreking van de machtenscheiding is te vinden 
in een hoofdstuk waarin de Engelse staatsinrich-
ting wordt behandeld.7 In warme landen in Azië, 
maar ook in Afrika, bespeurt hij juist een sterke 
tendens naar despotisme, naar politieke en private 
slavernij.8 Dat laatste levert geregeld onverkwik-

kelijke generalisaties op, waarin Montesquieu de 
inwoners van zuidelijke of oosterse landen catego-
risch wegzet als lui, licht ontvlambaar en geneigd 
tot slaafsheid. ‘Wie zuidwaarts trekt, zal de indruk 
krijgen zich van de moraal te verwijderen: heftiger 
passies vergroten het aantal misdrijven’, schrijft 
Montesquieu bijvoorbeeld, en vervolgt: 

‘Een klimaat kan zo extreem heet zijn dat alle kracht uit het 
lichaam vloeit. De uitputting slaat dan over op de geest 
en er is niets van nieuwsgierigheid, geen zweem van een 
nobele daad, geen enkele grootmoedige opwelling; louter 
passieve neigingen: luiheid geldt er als geluk;  straffen 
zullen er over het algemeen gemakkelijker kunnen worden 
doorstaan dan geestelijke inspanningen, tegen slavernij 
zal men beter bestand zijn dan dat men de innerlijke 
kracht kan opbrengen die nodig is om aan het eigen leven 
richting te geven.’9

Toch wenst Montesquieu zich niet zomaar neer te 
leggen bij deze, door hemzelf benoemde, stere-
otiepe gegevenheden die hij overal op de wereld 
aantreft. Hij constateert dat de factoren natuur en 
klimaat ‘nagenoeg allesbepalend’ zijn bij ‘primitieve 
stammen’ en lijkt daar a contrario uit af te leiden 
dat die invloed getemperd kan worden naarmate 
volkeren minder ‘primitief’ zijn.10 In meer ‘geci-
viliseerde’ landen zullen slechte wetgevers ‘de 
met het klimaat verbonden ondeugden’ in stand 
houden of bevorderen, terwijl goede (verlichte) 
wetgevers ze juist zullen trachten te bestrijden.11 
Misschien, oppert hij ergens, is er op aarde, bij 

4 Montesquieu, Over de geest van 
de wetten, Amsterdam: Boom 
2006 (De l’esprit des lois 1748, 
vertaald door J. Holierhoek), p. 394 
(XIX, 14: ‘L’empire du climat est le 
premier de tous les empires’) .

5 Zie in het bijzonder Montesquieu 
(1748) 2006, p. 303-360 (XIV-
XVII); voorts J.R. Fleming, Historical 
Perspectives on Climate Change, 
Oxford: Oxford University Press 
1998, p. 6-8.

6 Montesquieu (1748) 2006, p. 47 (I, 
3). Vervolgens noemt hij ‘bodemge-
steldheid’, ‘ligging’, ‘grootte’ en een 
aantal andere factoren.

7 Montesquieu (1748) 2006, p. 219-
231 (XI, 6: ‘Over de Engelse 
staatsinrichting’).

8 Montesquieu (1748) 2006, p. 353-
356 (XVII, 1-8).

9 Montesquieu (1748) 2006, p. 306 
(XIV, 3).

10 Montesquieu (1748) 2006, p. 388 
(XIX, 4).

11 Montesquieu (1748) 2006, p. 308 
(XIV, 5).
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nader inzien – althans met goede wetgeving en 
‘de hulp van machines’ – ‘geen enkel klimaat 
waar vrije mensen niet aan het werk kunnen 
worden gezet’.12 Met deze laatste gedachte geeft 
Montesquieu voorzichtig voeding aan het koloniale 
project, dat ook altijd op westerse ‘civilisatie’ van 
de ‘passieve’ niet-westerse wereld en op econo-
mische exploitatie was gericht. De door Montes-
quieu genoemde machines zouden het door hem 
verafschuwde systeem van slavernij in de koloniën 
moeten vervangen.13 

In het nawoord bij de Nederlandse uitgave van 
De l’esprit des lois schrijft de vertaalster Jeanne 
Holierhoek terecht dat de ‘rigoureuze klimaatthe-
orie’ van Montesquieu niet houdbaar is geble-
ken.14 Wel van belang blijft echter Montesquieus 
algemenere inzicht dat de menselijke rechtsorde 
niet los kan worden gezien van klimatologische 
omstandigheden en andere geologische factoren. 
In een aan Montesquieu gewijd artikel over klimaat 
en recht uit 1934 van de Britse letterkundige 
Frank Fletcher wordt de holistische denkwijze van 
Montesquieu als volgt gekarakteriseerd: 

‘The principle that there must be an important harmoni-
ous relation between man and his physical environ-
ment arises inescapably from the general nature of 
Montequieu’s philosophy. It proceeds logically from 
his conception of all reality as a single homogeneous, 
related and unified whole, every part of which stands in 
some close qualitative relation to every other. There was 
for Montesquieu no discontinuity between human and 
non-human nature; hence, strictly there was no need 
to prove that climate influenced man. The mere fact 
that they co-existed in the same universe was evidence 
enough that they interpenetrated each other – i.e. that 
they stood in an extremely intimate relation to each 
other. All that remained to be done was to describe the 
nature of that relation.’15

Ook Fletcher bekritiseert Montesquieus poging 
om uit wereldwijde klimaatverschillen allerlei 
verschillen in zeden en morele karaktereigen-
schappen onder volkeren te verklaren. Wel 
stelt hij dat de moderne wetenschap (in 1934) 
Montesquieus opvatting bevestigt dat mensen, 
zowel fysiek als mentaal, slechts adequaat kunnen 
functioneren ‘within a comparatively narrow range 
of temperature’.16 Fletchers verwijzing naar de 
‘extremely intimate relation’ tussen het klimaat en 
de mens is intrigerend door de wederkerigheid die 
die relatie blijkt te kenmerken. Elders in zijn artikel 
verwijst Fletcher naar de achttiende-eeuwse 
Schotse filosoof James Dunbar (1742-1798), 
die meende dat de mens (inmiddels) ongeveer 
evenveel invloed op natuur en klimaat kon uitoefe-
nen als natuur en klimaat op de mens.17 Volgens 
Dunbar zou de Europese mens het Noord-Ameri-
kaanse klimaat bijvoorbeeld ten positieve hebben 
veranderd – aangenamer en mensvriendelijker 
hebben gemaakt – door substantiële bewerking 
van land, ontbossing en ontwatering, iets wat 
de inheemse bevolking had nagelaten.18 Sterker 
nog, in een uitgesproken racistische passage wijt 
Dunbar slechte klimatologische omstandigheden 
aan de West-Afrikaanse Guinea-kust, scharnier-
punt in de Trans-Atlantische slavenhandel, aan ‘de 
smerige gewoontes van de inboorlingen’.19

De zelfgenoegzame verlichtingsdroom van de 
Europese kolonist die, anders dan de inheemse, 
als ‘achtergebleven’ of ‘inferieur’ beschouwde 
volken, zich aan het klimaat weet aan te passen en 
het zelfs naar zijn hand kan zetten als ‘the arbiter 
of his own fortune’ (Dunbar), domineert ook nog 
het essay van Fletcher. ‘The practical aim of these 
investigations’, schrijft hij aan het slot van zijn 
beschouwing, ‘[…] is to discover some means […] 
as to render the white man infinitely adaptable 
to changes of climate; and thus to open for his 
exploitation regions of the earth which at present 
resist colonisation to the death [curs. WV].’20 Ook 
deze passage is racistisch (‘the white man’), en, 
gelet op het jaar van publicatie, omineus.21 

Vier jaar later, in 1938, ontdekte de Britse inge-
nieur en uitvinder Guy Stewart Callendar (1898-
1964) dat er een verband bestond tussen door 
mensen veroorzaakte CO2-uitstoot en de opwar-
ming van de aarde.22 In 1939 schreef Callendar in 
een artikel in Meteorological Magazine: 

‘As man is now changing the composition of the 
atmosphere at a rate which must be very exceptional 
on the geological time scale, it is natural to seek for the 
probable effects of such a change. From the best labora-
tory observations it appears that the principal result 
of increasing carbon dioxide […] would be a gradual 
increase in the mean temperature of the colder regions 
of the Earth.’ 23

Callendar zag nog vooral gunstige effecten van 
deze door menselijk handelen veroorzaakte ver-
andering van de atmosfeer.24 Acute wereldwijde 
zorgen over de opwarming van de aarde ont-
stonden pas decennia later. Het jaar 2007, toen 
het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) een verontrustend rapport uitbracht, geldt 
als een waterscheidingsmoment.25

De Urgenda-uitspraak van de 
Hoge Raad, en de eerdere 
uitspraken van het gerechtshof 
en de rechtbank Den Haag, 
hebben een soms turbulente 
politieke en juridische 
discussie over de plaats van 
de rechter in de Nederlandse 
rechtsstaat uitgelokt

3 De les van Montesquieu: evenwicht in 
klimaat en rechtsstaat zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden
De Urgenda-uitspraak van de Hoge Raad, en de 
eerdere uitspraken van het gerechtshof en de 
rechtbank Den Haag, hebben een soms turbu-
lente politieke en juridische discussie over de 
plaats van de rechter in de Nederlandse rechts-
staat uitgelokt.26 In zijn uitspraak bevestigde de 
Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof Den 
Haag dat Nederland de uitstoot van broeikasgas-
sen eind 2020 met ten minste 25% moet hebben 

12 Montesquieu (1748) 2006, p. 326 
(XV, 8).

13 De schokkende passage over ‘de 
negerslavernij’ in Montesquieu (1748) 
2006, p. 323 (XV, 5), is satirisch en 
bedoeld om de voorstanders daarvan 
belachelijk te maken, al wordt het 
fragment in de huidige tijd niet meer 
door iedereen zo gelezen. Zie bijv. 
A. Mbembe, On the Postcolony, 
Berkeley-Los Angeles: University of 
California Press 2001, p. 181.

14 Montesquieu (1748) 2006, p. 858 
(nawoord van J. Holierhoek).

15 F.T.H. Fletcher, ‘Climate and law. 
Influence of Montesquieu on British 
writers’, Geography (19) 1934, afl. 1, 
p. 29-36, aldaar p. 30. 

16 Fletcher 1934, p. 32.
17 Fletcher 1934, p. 33.
18 J. Dunbar, Essays on the history of 

mankind in rude and cultivated ages, 
London 1780, p. 338 (Essay X: 
‘Of man, as the arbiter of his own 
fortune’). Dit was een onder verlich-
tingsdenkers, onder wie David Hume, 
gangbare opvatting, zie Fleming 
1998, p. 7-8.

19 Dunbar 1780, p. 338-339 (Essay X: 
‘Of man, as the arbiter of his own 
fortune’).

20 Fletcher 1934, p. 36.
21 Ik heb geen aanwijzing gevonden dat 

de Britse letterkundige Frank Fletcher 
ontvankelijk was voor fascistisch 
gedachtegoed. Zie bijv. F.T.H. 
Fletcher, ‘Montesquieu’s Influence on 
Anti-Slavery Opinion in England’, The 
Journal of Negro History (18) 1933, 
afl. 4, p. 414-425, dat eerder de 
andere kant op wijst.

22 J.R. Fleming, The Callendar Effect, 
Boston: American Meteorological 
Society 2009, p. xiii; p. 71-73.

23 G.S. Callendar, ‘The composition of 
the atmosphere through the ages’, 
Meteorological Magazine (74) 1939, 
afl. 878, p. 33-39, aldaar p. 38.

24 Fleming 2009, p. 72.
25 D. Chakrabarty, ‘Postcolonial Studies 

and the Challenge of Climate 
Change’, in: D. Chakrabarty, The Cri-
ses of Civilization. Exploring Global 
and Planetary Histories, New Delhi: 
Oxford University Press 2018, p. 234.

26 Hoge Raad 20 december 2019, 
ECLI: NL: HR: 2019: 2006 (Urgenda); 
gerechtshof Den Haag 9 oktober 
2018, ECLI: NL: GHDHA: 2018: 2591; 
Rb. Den Haag 24 juni 2015, ECLI: 
NL: RBDHA: 2015: 7145.
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verminderd ten opzichte van die in 1990. Daarbij 
verwees hij naar het wetenschappelijk in vol-
doende mate aangetoonde risico van gevaarlijke 
klimaatverandering waardoor reeds de huidige 
generatie Nederlandse ingezetenen te maken 
dreigt te krijgen met verlies van leven of verstoring 
van het gezinsleven; fundamentele rechtsbelan-
gen die onder meer door artikel 2 en artikel 10 
EVRM worden beschermd.27 Velen meenden dat 
de Nederlandse rechterlijke macht zich met deze 
uitspraken te veel op het terrein van de politiek en 
de uitvoerende macht had begeven. Anderen ont-
kenden dat juist, nuanceerden de werking van de 
trias politica of namen een meer vooruitstrevende 
positie in.28 Als gevolg van deze commotie, die 
door de stikstofuitspraken van de Raad van State 
van 29 mei 2019 nog werd versterkt,29 voelde de 
Raad van State zich geroepen in zijn jaarverslag 
over 2019 nog eens stil te staan bij de plaats van 
de rechter in ons staatsbestel. In dit opstel be-
nadrukte de Raad van State dat de Nederlandse 
rechter, ook in deze opzienbarende uitspraken, 
géén ‘eigen agenda’ volgt, maar, in overeenstem-
ming met zijn plaats en functie, het bestaande 
recht heeft toegepast, zich onder meer baserend 
op direct werkende bepalingen van Europees en 
internationaal recht.30 

Het is ironisch dat de discussie 
die de Urgenda-uitspraken 
heeft losgemaakt, niet over de 
impact van een ongebreidelde 
CO2-uitstoot op onze (ook 
juridische) wijze van samenleven 
gaat, maar slechts over de 
vermeende impact van deze 
rechterlijke uitspraken zelf 
op het machtsevenwicht 
in de rechtsstaat

Het is ironisch dat de discussie die de Urgenda-
uitspraken heeft losgemaakt, niet over de impact 
van een ongebreidelde CO2-uitstoot op onze 
(ook juridische) wijze van samenleven gaat, maar 
slechts over de vermeende impact van deze rech-
terlijke uitspraken zelf op het machtsevenwicht in 
de rechtsstaat. Wie zich met het tweede bezig-
houdt, hoeft zich met het andere probleem, dat 
veel fundamenteler is, nog niet direct in te laten. 
In zekere zin wordt hier de ene Montesquieu, die 
van de trias politica, uitgespeeld tegen de andere, 
de Montesquieu die gepreoccupeerd was door 
de invloed van het klimaat op de politiek-juridische 
inrichting van de menselijke samenleving en op de 
mens zelf. Dat zou de historische Montesquieu, 
voor wie, zoals we zagen, ook de trias politica 
onlosmakelijk was verbonden met klimatologische 
omstandigheden, ongetwijfeld betreurd hebben.31

Wat is precies de betekenis van de Urgenda-
uitspraken, in de wetenschap dat rechterlijke 
uitspraken alleen een verdere opwarming van de 

aarde niet zullen weten te voorkomen? Vooral de 
juridische vaststelling van de Hoge Raad dat, vrij 
vertaald, een als gevolg van uitstoot van broeikas-
gassen doorgaande stijging van de gemiddelde 
jaartemperatuur al op afzienbare termijn dreigt te 
leiden tot de aantasting van fundamentele rechten 
die een rechtsstaat behoort te verzekeren, is van 
groot belang.32 Met deze ingrijpende vaststel-
ling loodst de Hoge Raad de rechtsstaat in één 
keer het antropoceen binnen. Met de benaming 
antropoceen wordt het tijdperk aangeduid waarin 
de menselijke soort zich manifesteert als een 
geologische kracht, ofwel het tijdperk waarin, in 
de woorden van de Nederlandse filosoof René 
ten Bos, ‘de mens en de planeet […] met elkaar 
in gevecht zijn’.33 Al lijkt die laatste typering niet 
helemaal juist en zou men wellicht beter kunnen 
spreken van het tijdperk waarin de mens, nu de 
klimatologische randvoorwaarden voor vreedzaam 
samenleven door menselijk toedoen op het spel 
staan, met zichzelf in gevecht is geraakt.

De wereldwijde uitdagingen waarvoor de mens-
heid in al haar verscheidenheid momenteel staat, 
zijn ongekend in vergelijking met de uitdagin-
gen die de achttiende eeuw van Montesquieu 
kenmerkten. Destijds gingen verlichtingsdenkers 
als Dunbar er nog optimistisch van uit dat de 
invloed van de mens op het klimaat, bijvoorbeeld 
als gevolg van ontbossing van nog onontgonnen 
gebieden door kolonisatie, voor de mensheid heil-
zaam was en dat de verlichte, Europese mens zich, 
anders dan de als minderwaardig beschouwde 
‘natuurvolkeren’, door vernuft en techniek steeds 
beter zou weten te handhaven in welk klimaat dan 
ook.34 Wat het voor mensen echter betekent om 
gezamenlijk een destructieve geologische kracht te 
vormen, wordt door de Indiase historicus Dipesh 
Chakrabarty in een essay dat in 2009 in Critical 
Inquiry werd gepubliceerd, als volgt verwoord:

‘There was no point in human history when humans were 
not biological agents. But we can become geological 
agents only historically and collectively, that is, when we 
have reached numbers and invented technologies that 
are on a scale large enough to have an impact on the 
planet itself. To call ourselves geological agents is to 
attribute to us a force on the same scale as that released 
at other times when there has been a mass extinction 
of species. We seem to be currently going through that 
kind of a period.’35

Een van de conclusies die Chakrabarty hier 
zelf uit trekt, is dat de traditionele academische 
scheidslijn tussen natuurlijke en menselijke historie 
zou moeten komen te vervallen.36 Hetzelfde zou 
wellicht betoogd kunnen worden voor wat betreft 
het bredere onderscheid tussen de mens- en 
natuurwetenschappen. De uitvoerig gemotiveerde 
Urgenda-uitspraak van de Hoge Raad laat in 
elk geval fraai zien dat de grote uitdagingen van 
deze tijd op de snijvlakken van disciplines liggen 
die van oudsher weinig overlap vertoonden. De 
omgang met deze vraagstukken vraagt van juristen 
(advocaten, rechters, bedrijfsjuristen, academici) 
veel meer dan ‘slechts’ een gedegen kennis van 
het positieve recht. De empirische wending binnen 
de rechtswetenschap die momenteel valt waar te 
nemen, komt in dat opzicht geen dag te vroeg.

27 Zie Hoge Raad 20 december 2019, 
ECLI: NL: HR: 2019: 2006 (Urgenda), 
r.o. 4.8: ‘Het [Gerechtshof Den Haag] 
heeft aan de hiervoor vermelde feiten 
in rov. 45 de alleszins begrijpelijke 
slotsom verbonden dat sprake is “van 
een reële dreiging van een gevaarlijke 
klimaatverandering, waardoor er een 
ernstig risico bestaat dat de huidige 
generatie ingezetenen zal worden 
geconfronteerd met verlies van leven 
en/of verstoring van het gezinsleven”.’

28 Voor een kleine, niet-representatieve 
greep uit de inmiddels onafzien-
bare hoeveelheid commentaren 
in juridische tijdschriften, zie M.A. 
Loth & R.A.J. van Gestel, ‘Urgenda: 
roekeloze rechtspraak of rechts-
vinding 3.0?’, NJB 2015/1849, 
afl. 37, p. 2598-2605; G. Boogaard, 
‘Urgenda en de rol van de rechter. 
Over de ondraaglijke leegheid van 
de trias politica’, AA 2016, afl. 1, 
p. 26-33 (AA20160026); V. Dupont, 
‘Recht en politiek in de klimaatzaken. 
Een sleutelrol voor het internatio-
nale recht in de argumentatie van de 
natio nale rechter’, NJLP 2020, afl. 1, 
p. 79-94; R.J.B. Schutgens, ‘Urgenda 
en de grens tussen recht en politiek’, 
Overheid en Aansprakelijkheid 2020, 
afl. 1, p. 2-4.

29 ABRvS 29 mei 2019, ECLI: NL: RVS: 
2019: 1603 en ECLI: NL: RVS: 2019: 
1604.

30 Jaarverslag 2019. Evenwicht in de 
rechtsstaat, een beschouwing, Den 
Haag: Raad van State 2020, p. 3-15, 
aldaar p. 13. Zie in dit kader even-
eens het adviesrapport Een sterkere 
rechtsstaat. Verbinden en bescher-
men in een pluriforme samenleving, 
Den Haag: Raad voor het Openbaar 
Bestuur 2020, p. 15-18. Ook in het 
Verenigd Koninkrijk wordt dit debat 
gevoerd. Voor een recente interventie, 
zie J. Sumption, Trials of the State. 
Law and the Decline of Politics, 
London: Profile Books 2019.

31 Zie in dit verband ook W.J. Witteveen, 
‘Montesquieu en de wetten van het 
regime’, RegelMaat 2007, afl. 1, 
p. 32-37, aldaar p. 32-33.

32 Zie Hoge Raad 20 december 2019, 
ECLI: NL: HR: 2019: 2006 (Urgenda), 
r.o. 8.3.3-8.3.4. In r.o. 8.3.3 over-
weegt de Hoge Raad zelf dat de (in 
casu geboden) ‘bescherming van 
mensenrechten […] een wezenlijk 
onderdeel van de democratische 
rechtsstaat [vormt]’.

33 R. ten Bos, Dwalen in het antropo-
ceen, Amsterdam: Boom 2017, p. 18, 
p. 33-42. De benaming ‘antropoceen’ 
is in 2000 gemunt door de Neder-
landse scheikundige en klimaatweten-
schapper Paul Crutzen.

34 Fleming 1998, p. 7-8.
35 D. Chakrabarty, ‘The Climate of 

History. Four Theses’, in: Chakrabarty 
2018, p. 172.

36 Chakrabarty 2018, p. 166. 
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4 Tot besluit
Aan het slot van deze beschouwing wil ik de stel-
ling verdedigen dat het na de Urgenda-uitspraak 
van de Hoge Raad – voor wie bereid is de 
inhoudelijke portee ervan tot zich te laten doordrin-
gen – niet meer goed mogelijk is de rechtsstaat 
te verdedigen zonder acht te slaan op de klima-
tologische omstandigheden die ons momenteel 
beroeren. Met de Urgenda-uitspraak heeft de Hoge 
Raad ons niet van Montesquieu weggevoerd, maar 
ons juist bij hem teruggebracht, gezien het nauwe 
verband tussen een stabiel, gematigd klimaat en 
een evenwichtige rechtsstaat dat al door deze 
denker werd gelegd. 

Na de Urgenda-uitspraak van 
de Hoge Raad is het niet meer 
goed mogelijk de rechtsstaat 
te verdedigen zonder acht te 
slaan op de klimatologische 
omstandigheden die ons 
momenteel beroeren

Een kritische omgang met de erfenis van Montes-
quieu en andere verlichtingsdenkers kan ons ertoe 
aanmoedigen om, in de eerste plaats, scherp 

37 De relatie tussen de mens en 
zijn natuurlijke leefomgeving is 
uiteindelijk niet calculeerbaar. Zie 
R. Veraart & V. Blok, ‘Towards a Phi-
losophy of a Bio-Based Economy: 
A Levinassian Perspective on the 
Relations between Economic and 
Ecology Systems’, Environmen-
tal Values 2020, te verschijnen; 
voorts W. Veraart, ‘Hoe moreel 
gerechtvaardigd is het utilitarisme 
nog?’, AA 2018, afl. 8, p. 676-677 
(AA20180676). 

38 Zie M.A. Loth, ‘“Ieder het zijne.” 
Oftewel: hoe in het Urgenda-arrest 
deelveroorzaking deelverantwoor-
delijkheid rechtvaardigt’, RM Themis 
(181) 2020, afl. 2, p. 89-93.

afstand te nemen van de zelfzuchtige ‘droom’ van 
de – zich superieur wanende – kolonist die overal 
ter wereld in staat is de rijkdommen van de aarde 
vrijelijk en maximaal te exploiteren en uit te putten 
als ‘the arbiter of his own fortune’. Dat wil zeggen: 
zonder (voldoende) acht te slaan op de negatieve 
milieueffecten of oog te hebben voor de imma-
teriële waarde van het tot manipuleerbaar object 
gereduceerde ‘andere’.37 Het feit dat de menselijke 
soort inmiddels zelf een destructieve geologische 
kracht vormt, doet deze hardnekkige ‘wensdroom’ 
uit de tijd van de verlichting definitief omslaan in 
een wereldwijde nachtmerrie en vraagt om een 
drastische transformatie van (denken over) recht, 
economie en levensstijl in de jaren die komen 
gaan.

In de tweede plaats bevat Montesquieus 
holistische benadering van recht en staat ook een 
positieve aansporing om vraagstukken van recht 
en economie niet als geïsoleerde fenomenen te 
beschouwen, maar juist voortdurend in verband 
te brengen met wetenschappelijke inzichten van 
klimatologische, geologische en ecologische aard. 
Alleen een integrale benadering waarin de schot-
ten tussen de natuur- en menswetenschappen 
worden opgeheven, kan daadwerkelijk een verschil 
maken bij het zoeken naar wereldwijde en lokale 
antwoorden op de klimaatproblemen die ons nu al 
raken, en waaraan ‘ieder het zijne’38 moet bijdra-
gen.
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