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De rechtsstaat is een van de pijlers van de democratie. Maar wereldwijd maken tal van
autoritaire leiders, met een beroep op de ‘volkswil’, de rechterlijke macht afhankelijk
of haar onafhankelijkheid verdacht. Waar de stem van het volk boven de wet komt
te staan en de rule of law ondermijnd wordt, begint het einde van de democratie.
Daarom is het belangrijker dan ooit het recht met kracht te verdedigen.
Stephen Breyer, Associate Justice van het Supreme Court van de Verenigde Staten,
doet dat al meer dan twintig jaar vol overgave. Met zijn collega’s treedt hij op als
hoeder van de Grondwet en de Amerikaanse democratie. Het Supreme Court is
niet alleen de hoogste rechtsinstantie van de Verenigde Staten, maar was ook van
beslissende invloed op grote omwentelingen in de Amerikaanse maatschappij, van
de strijd voor burgerrechten tot de erkenning van het homohuwelijk in 2015. Met
rechtszaken waarvan de namen diep in het Amerikaanse bewustzijn verankerd zijn
— zoals Roe vs. Wade, over het recht op abortus, en Brown vs. Board of Education,
waarmee gesegregeerde scholen verboden werden — geeft het Hof morele richting
aan de Amerikaanse samenleving.
Als geen ander schrijft en vertelt Justice Breyer over de waarde en werking van het
recht — prikkelend voor professionals en tegelijk met humor en begrijpelijk voor
een breed publiek. Het recht is, in zijn ogen, net als architectuur en muziek een
cultuurvorm: een levende, menselijke activiteit die een solide basis heeft in de vorm
van de grondwet, maar ook voortdurend vraagt om interpretatie en aanpassingen aan
haar maatschappelijke en culturele omgeving.
Zijn invloedrijke kijk op het belang van het recht voor een democratische samenleving en de rol van het Supreme Court zette hij uiteen in Active Liberty: Interpreting
our Democratic Constitution (2005) en Making our Democracy Work: A Judge’s View (2010).
In zijn meest recente boek The Court and the World (2015) beschrijft hij de wisselwerking tussen internationale ontwikkelingen en de Amerikaanse rechtspraak.
De Nexus-lezing 2017 door Justice Stephen Breyer biedt u de unieke gelegenheid
een vertegenwoordiger van de hoogste Amerikaanse rechterlijke macht te ontmoeten
en u te verdiepen in de kunst van de rechtspraak.
De lezing wordt gevolgd door een q&a en een signeersessie met Justice Breyer.
www.nexus-instituut.nl
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