
 
 
 
 

Recht, Rechtspraak en Rechtspreken  
 
door 

  
Mr. T.J.P. van Os van den Abeelen 

 
Woensdag 20 februari 2019 om 20:00 uur bij De Diepen 

 
 

Een boeiend verhaal staat ons te wachten. Boeiend in vele opzichten. En zeker nu de media 

bol staan met berichten over van wat nu al het grootste strafproces van deze eeuw wordt 

genoemd. 

 

Zelf schrijft de spreker over zijn causerie het volgende: 

‘De lezing geeft een korte inleiding over het ontstaan van recht en rechtsregels. Van 

Chamoerabi, ca 800 voor Chr.  tot in de 20e eeuw. Hoe functioneren die regels in een 

staatsbestel. Hoe verhouden de staatsmachten zich ten opzichte van de rechtspraak en meer 

in het bijzonder wat is de rol, taak en plaats van de rechter. Een en ander toegelicht met 

voorbeelden en vragen over de dilemma’s en desiderata o.a. omtrent de rol van de rechter. 

 

Vervolgens wordt nader ingegaan op het strafrecht en het bestuursrecht (de twee 

rechtsgebieden waar binnen de lezinggever  gedurende zijn 38 jarige loopbaan als rechter bij 

een rechtbank en raadsheer bij een gerechtshof werkzaam is geweest). 

Wat is de zin respectievelijk de rechtvaardiging van strafrecht en hoe werd het in de laatste 

300 jaar in Europa toegepast. Wat is de (gewenste) positie van het slachtoffer in het 

strafproces? Hebben de abolitionisten die het strafrecht (grotendeels) willen afschaffen en 

(recentelijk) vervangen door mediation een punt? De spectaculaire ontwikkeling van het 

bestuursrecht  en de bestuursrechtspraak in de tweede helft van de 20e eeuw laat zien dat 

het een prominente plaats in het recht heeft ingenomen. Van sociaal zekerheidsrecht tot 

ruimtelijk bestuursrecht en vreemdelingenrecht: uit het dagelijks nieuws blijkt dat het 

bestuursrecht iedereen raakt en dat de weg naar de bestuursrechter populair is. 

 

 



 

Rechtspraak en rechter nader beschouwd, levert een inkijk in hoe rechters te werk gaan. Hoe 

werkt het rechterlijk beslissingsproces, zowel in zijn strikte toepassing van het 

beslissingsproces als in de praktijk van alle dag. Zijn  feiten feiten; wat als er twijfel is; hoe 

gaat een rechter om met de afweging van belangen etc.?  

’Tenslotte volgt, mede aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden, een gesprek over 

persoonlijke ervaringen van de lezinggever uit zijn loopbaan als rechter.’  
 

   

    

Mr. T.J.P. van Os van Abeelen is geboren in Amsterdam en studeerde daar ook rechten aan 

de Universiteit van Amsterdam  Na een functie als docent  heeft hij veel posities bekleed op 

het gebied van recht en rechtspraak. Hij was o.a. voorzitter van de Raad van Beroep en 

Ambtenarengerecht in Amsterdam, (coördinerend) vicepresident van de Rechtbank in 

Amsterdam en Raadsheer bij het Gerechtshof In Den Haag. Hij was ook tien jaar voorzitter 

van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Diverse publicaties op het terrein van 

het bestuurs(proces)-recht en vreemdelingenzaken staan op zijn naam. 

We zijn zeer blij dat deze rechter zich de moeite getroost om de reis naar Milsbeek te 

ondernemen. 

Kom dus a.s.woensdag naar deze uiterst interessante lezing. 

Aanvang lezing 20:00 uur 

 


