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Van de redactie 

De reden voor het onstaan en het voortbestaan van Recht der Werkelijkheid ligt 
voor een belangrijk deel in de behoefte aan een wetenschappelijk forum. Een 
forum waaraan onder meer de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen 
van het vakgebied - de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht - 
en de discussies erover worden voorgelegd. Deze aflevering van Recht der 
Werkelijkheid presenteert, naast een aantal recensies, een tweetal lange artike-
len over kwesties van onderzoeksbeleid. De visies die daarin aan het forum 
worden voorgelegd vertonen aanzienlijke verschillen.   

Griffiths laat in zijn artikel, een bewerking van zijn voordracht voor de So-
ciaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Akademie der Wetenschap-
pen, de sterke kanten van de rechtssociologie zien. Zo is er in de afgelopen 35 
jaar een onderzoekstraditie ontstaan en is er sprake geweest van invloed op de 
rechtswetenschap en op de rechtspolitieke keuzes die daar worden gemaakt. 
Tevens bestaan er voor het rechtspolitieke onderzoek bruikbare gedachten en 
aanzetten tot theorievorming over onder meer: 1) de verdeling van rechtshulp, 
2) de relational distance en het probleem van sociale controle en kleine crimi-
naliteit, 3) geschilbeslechting (waaronder voorspellingen over belangrijke 
kwesties zoals de voorwaarden waaronder de druk op officiële instanties zal 
toenemen), en 4) de sociale werking en de effectiviteit van wetgeving en recht-
spraak. Toch is het onderzoeksklimaat van de rechtssociologie in de ogen van 
Griffiths niet helemaal gezond. De diagnose luidt: er is naast de kleine kring 
van de VSR en Recht der Werkelijkheid geen echt wetenschappelijk forum. De 
rechtssociologie wordt vooral beoefend aan de juridische faculteiten en juist 
juristen houden de vorming van een werkelijk sociologische theorie tegen.. Als 
remedie pleit Griffiths onder meer voor een rechtssociologie als een zelfstandi-
ge, interdisciplinaire discipline. Hij meent dat deze interdisciplinaire benade-
ring ter onderbouwing van rechtspolitieke keuzes in zelfstandige universitaire 
of interuniversitaire instituties, los van de sociale of rechtenfaculteiten dient te 
worden beoefend. In deze instituties kunnen juridisch-politieke thema’s – over 
rechtshulp, sociale controle, geschilbeslechtingen, effectiviteit van wetgeving, 
enzovoorts – als bovengenoemd, op basis van empirische theorieën aan de orde 
komen. 

In een als bijlage bij Griffiths’ stuk gevoegde ‘Brief aan de decanen van de 
juridische faculteiten’ onderschrijft de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de 
KNAW Griffiths’ visie voor zover zij de bepaling van onderzoeksthema’s be-
treft. Opmerkelijk genoeg ziet de Raad geen aanleiding om het pleidooi voor 
een zelfstandige institutionalisering van het rechtssociologisch onderzoek te 
volgen. De Raad voorziet dat dit binnen de invloedssfeer van juristen, op de 
Nederlandse rechtenfaculteiten, moet blijven 

Ook de bijdrage Pluriformiteit, rechtsstaat en sociale cohesie van Hoeke-
ma en Van Manen is een bewerking; het is een hierziene versie van een notitie 



2 Van de redactie 

voor de onderzoeksschool Recht en Samenleving i.o.. Deze onderzoeksschool 
wordt opgezet door vijf juridische faculteiten die tezamen de ‘Noordwestelijke 
alliantie’ vormen. Evenals Griffiths komen deze Amsterdamse auteurs tot op-
stelling van een rechtssociologisch programma van onderzoek, maar hun voor-
onderstellingen daarbij verschillen wezenlijk van die van Griffiths. Terwijl het 
hem vooral te doen is om het verbeteren van de onderzoeksstructuur, van voor-
waarden voor een optimale samenwerking tussen juristen en sociologen en 
voor een zuivere theorie, gaat het programma van Hoekema en Van Manen uit 
van een andere definitie van het probleem. Zij blijken vervuld van grote zorg 
over de samenleving die in hun visie in grote nood is geraakt en over het recht 
dat zich in een hoogst onzekere positie verkeert. Hun stuk ademt de sfeer van 
crisis en zij zoeken naarstig naar de rol die het recht in de bezwering ervan kan 
spelen. Het lijkt erop dat zij het recht zowel als patiënt zien, lijdend aan de 
ziekte van Desintegratie, alsook als genezer die als ‘ultimum remedium’ rich-
ting kan geven aan het denken en handelen in een desintegrerende samenle-
ving. Immers, het recht staat, in hun ogen, onder overweldigende druk van 
maatschappelijke en cognitieve pluriformiteit, is daardoor zelf pluralistisch ge-
worden, maar moet nochtans ‘aangepaste antwoorden’ geven op de vraag naar 
de grenzen van de pluriformiteit, de mate waarin pluriformiteit nog acceptabel 
is.  

Hun vragen hebben het karakter van een noodprogramma. 
- In hoeverre is de diagnose, inzake de dubbele status van patiënt en genezer 

van het recht, juist? 
- Moeten traditionele, monistische rechtsbegrippen opnieuw, maar nu in plu-

riforme termen, worden doordacht? 
- Moet het recht Ander Recht, binnen en buiten de natie-staat, erkennen? 
- In welke mate is de factor Europese eenwording van, storende, invloed op 

mogelijke interne erkenning van Ander Recht in de natie-staat? 
- In hoeverre kan, gegeven deze pluriformiteit, nog zinvol invulling worden 

gegeven aan de ‘open normen’ van het recht: welk referentiekader hebben 
we nog ter beschikking? 

- In hoeverre moeten wij, gegeven de pluriformiteit inherent aan het huidige 
recht, toevlucht nemen tot buitenrechtelijke instrumenten, ‘mediation’ bij-
voorbeeld, ter voorziening in leegtes gelaten door het wijkende recht? 

- In hoeverre kan, na erkenning van Ander Recht, harmonie of communicatie 
bestaan tussen het recht en het Ander Recht, twee concurrende systemen 
die elkaar systematisch totaal niet verstaan? 

- In hoeverre kan het recht, een bijdrage aan ‘sociale cohesie’ leveren? 
- En, ten slotte, hoe kan, in antwoord op de vraag hoe het recht maatschap-

pelijk integrerend kan werken, de interdisciplinaire samenwerking gestalte 
krijgen? 

Voordat de rechtssociologie aan een volgende fase in haar onderzoek kan be-
ginnen moet haar forum zich buigen over prealabele vragen. Het zal zich 
moeten beraden op de juiste perceptie van het probleem, op de definitie van het 
programma en op de prioriteiten die moeten worden gesteld. 



J. Griffiths 

De interdisciplinaire studie van de rechtspolitiek 

Het onderstaande is de enigzins gefatsoeneerde en versierde tekst1 van een 
voordracht die op 31 mei 1997 op uitnodiging van de Sociaal-Wetenschappe-
lijke Raad van de KNAW werd gehouden. Als bijlage vindt men de brief van 
de SWR, die naar aanleiding van de betreffende bijeenkomst aan de decanen 
van de juridische faculteiten werd verstuurd (alsmede aanvullende delen van 
een brief die de KNAW naar aanleiding van de brief van de SWR aan de Mi-
nister van Justitie heeft gestuurd). Mogelijke invloed van het hieronder staande 
op althans de formulering van de brief van de SWR lijkt aannemelijk. 

Hoe dat ook zij, de invloed van de SWR zelf op de ontwikkeling van de 
rechtssociologie is in het verleden onmiskenbaar geweest. Het is zijn ‘Nota be-
treffende de ontwikkeling der rechtssociologie in Nederland’ (besproken in on-
derstaande voordracht) geweest, die de grondslag heeft gevormd voor de vesti-
ging van leerstoelen rechtssociologie aan alle rechtenfaculteiten in de nu gro-
tendeels vervlogen gouden eeuw van de rechtssociologie in Nederland: de 
jaren ‘70 en ‘80. 

Inleiding 

Stelling: Er is behoefte aan een zelfstandige institutionalisering van de inter-
disciplinaire studie van rechtspolitieke vraagstukken. 
 
Dit is een idee waar ik al een tijd mee rondloop en de gelegenheid van deze 
bijeenkomst heeft geleid tot de concentratie die nodig was om het een beetje 
uit te werken. Ik wil in deze voordracht de betekenis van deze stelling 
toelichten en haar implicaties verkennen. Ik zal daarbij met een brede kwast te 
werk gaan, met weglating van allerlei nuances, slagen om de arm, praktische 
compromissen en dergelijke. 

                                                           
1 Alle voetnoten zijn toegevoegd. Gemakshalve heb ik de literatuurverwijzingen, die 

immers slechts een illustratieve bedoeling hebben, waar mogelijk beperkt tot stuk-
ken opgenomen in De sociale werking van recht (Griffiths 1996a). 

 Mijn dank aan een tweetal leden van de redactie van RdW. Hun kritische opmerkin-
gen hebben geleid tot een aantal aanpassingen en toelichtingen, vooral in de voet-
noten. Ik betwijfel of hun bezwaren daarmee zijn weggenomen, maar mijn eigen 
standpunt is er in ieder geval helderder van geworden. 
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Om redenen die samenhangen met de strekking van de stelling wordt het be-
toog grotendeels beperkt tot het onderzoek en, daarmee samenhangend, de op-
leiding van onderzoekers. 

1 Verschillende soorten ‘rechtssociologie’ 

Het thema van vandaag betreft het belang van geïntegreerd, rechts- en sociaal-
wetenschappelijk onderzoek van het recht. Indien men de ‘rechtssociologie’ 
breed opvat zodat ook de rechtsantropologie, rechtseconomie, rechtspsycholo-
gie en dergelijke (voor zover sociaal-wetenschappelijk van aard) daar onder 
vallen, dan komt de vraag die aan de orde is neer op nut en noodzaak van de 
rechtssociologie. Hierover heeft deze Raad reeds in 1962 een invloedrijk rap-
port over uitgebracht,2 waar ik straks wat langer bij wil stilstaan. 

Eerst wil ik echter een drietal verschillende visies op de rechtssociologie 
onderscheiden. Deze lopen nogal eens door elkaar, bijvoorbeeld in voornoemd 
rapport van de Raad en in discussies onder vakgenoten over de ware aard en de 
juiste akademische inbedding van de rechtssociologie. Mijn stelling heeft 
slechts op één van deze betekenissen betrekking; overigens zonder dat daarbij 
het belang van de rechtssociologie in de andere betekenissen ontkend wordt. 
Integendeel, mijn standpunt is dat alle drie soorten rechtssociologie van groot 
belang zijn en het niet zonder elkaar kunnen stellen; ze zijn in mindere of 
meerdere mate prominent in het onderzoek aan alle faculteiten en van alle indi-
viduele rechtssociologen.3 Het blijven echter verschillende dingen. 
 
(1) De rechtssociologie kan opgevat worden als één van de ‘deel-sociolo-
gieën’. 
 
De rechtssociologie is in deze visie een theoretisch/empirisch sociale weten-
schap. Deze visie plaatst de rechtssociologie in de traditie van Durkheim en 
Weber en, om een hedendaags voorbeeld te noemen, van Donald Black. De 

                                                           
2 Sociaal-Wetenschappelijke Raad 1962. 
3 Een redactielid van RdW heeft mij, ondanks de zinsnede in de tekst, verzocht de 

verschillende visies te identificeren met bepaalde rechtssociologen; immers, waar 
man en paard in het midden wordt gelaten is collegiale controle niet mogelijk. In 
het algemeen deel ik dit bezwaar tegen toeschrijvingen van (dikwijls, zoals in dit 
geval, gechargeerde) opvattingen aan ongespecificeerde personen. Maar in dit geval 
gaat het niet om eenduidige standpunten van bepaalde personen. De drie visies be-
schrijven verschillen in benadering die wel globaal gesproken geïdentificeerd kun-
nen worden met uitgesproken exponenten maar die, wanneer men nader kijkt, aan 
te treffen zijn - weliswaar in verschillende mate - in het werk van vrijwel elke 
rechtssocioloog en dikwijls zelfs binnen een enkel geschrift. Gebruik makend van 
dit feit kan ik het risico dat elke attributie van een bepaalde visie aan een bepaalde 
collega discutabel zou zijn vermijden door voorbeelden vooral te putten uit eigen 
werk. Dan kan ik door niemand er van worden beschuldigd van een unfaire of een-
zijdige weergave van diens ongetwijfeld meer genuanceerde positie.  
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rechtssociologie, aldus opgevat, is slechts in geringe mate interdisciplinair te 
noemen want alhoewel het recht het object van studie is, speelt de rechtsweten-
schap er nauwelijks een rol in. 

In deze vorm wordt de rechtssociologie thans nauwelijks beoefend, om re-
denen die wij straks zullen onderzoeken.4 
 
(2) De rechtssociologie kan opgevat worden als een wijze van beoefening 
van de rechtswetenschap. 
 
De rechtswetenschap kent van oudsher een spanningsveld tussen een meer for-
meel/dogmatische benadering (vaak, maar eigenlijk ten onrechte, met het 
rechtspositivisme geassocieerd) en een benadering die rekening houdt met 
meer dan louter dogmatische kenbronnen. De slinger slaat in de geschiedenis 
van de rechtswetenschap soms meer naar de ene kant, soms meer naar de 
andere kant. 

Enerzijds is er het rechtsformalisme: het recht wordt opgevat als een for-
meel, gesloten, autonoom regelsysteem en formele rechtsbronnen (de wet en 
eventueel ook de jurisprudentie en de doctrine) worden gezien als de enige 
kenbronnen van het recht. Kennis van de geldende regels is mogelijk op basis 
van de formele rechtsbronnen en het streven daarnaar is zinvol. De taak van de 
rechtswetenschap ligt juist in het vergaren, systematiseren en presenteren van 
dergelijke kennis. Twining (1997) noemt deze visie op de rechtswetenschap de 
‘expository tradition’. 

Anderzijds is er de benadering die in verschillende landen en historische 
periodes namen heeft gehad zoals de ‘freie Rechtslehre’, ‘legal realism’, 
‘policy-oriented jurisprudence’ enzovoorts. Deze benadering ontkent 
bijvoorbeeld dat het recht een gesloten, autonoom regelsystem is, dat kennis 
van het geldende recht en inzicht in het wenselijke recht mogelijk zijn op basis 
van formele rechtsbronnen, doctrine en beginselen. Het louter vergaren van 
formele regelkennis of het uiteenzetten van een gesloten, formalistisch 
juridisch betoog worden geacht tamelijk zinloze en ook fundamenteel 
misleidende bezigheden te zijn. 

Het recht wordt in de niet-formalistische benadering van de rechtsweten-
schap opgevat als een open systeem. Maar bij de vraag ‘open waarnáár’ eindigt 
de eensgezindheid. Eén van de belangrijkste stromingen - wellicht tegenwoor-
dig de belangrijkste - ziet het recht als onlosmakelijk verbonden met de prakti-
sche consequenties daarvan in de samenleving. Rechtsvinding en rechtsschep-
ping worden derhalve beschouwd als activiteiten die (vooral/mede) rekening 
moeten houden met de praktische gevolgen van rechtsbeslissingen. Het object 
van de rechtswetenschap is geïntegreerde kennis van regels, procedures, insti-
                                                           
4 Mijn persoonlijke wetenschappelijke voorkeur - echter, niet het grootste deel van 

mijn eigen werk - gaat uit naar deze visie. Zie Griffiths 1996b, waarin theorie met 
betrekking tot sociale controle voorgesteld wordt als fundamentele doelstelling van 
de rechtssociologie (vgl. Griffiths 1996d en 1996e voor een aanzetje tot een derge-
lijke theorie). 
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tuties, en de praktische werking van dit alles in de context van het maatschap-
pelijke leven. ‘Rechtssociologie’ duidt in deze visie op een juridische metho-
dologie, een bepaalde wijze van beoefening van de rechtswetenschap; het gaat 
om de traditie van Ehrlich, Pound en Llewellyn. Wat vele hedendaagse rechts-
sociologen doen is in wezen deze vorm van rechtswetenschap.5 

De rechtssociologie is als wijze van rechtswetenschapbeoefening eigenlijk 
niet interdisciplinair te noemen. De sociologie, in de zin van een theoretisch/ 
empirische sociale wetenschap, speelt er nauwelijks een rol in. De drijfveer 
van de rechtssociologie is in deze visie de juridische actualiteit en niet de ont-
wikkeling, verfijning en systematische toetsing van empirische theorie. De 
rechtssociologie als wijze van rechtswetenschap-beoefening is hooguit een 
consument van sociaal-wetenschappelijke theorievorming over recht en geen 
producent daarvan. Hiermee hangt samen, dat de rechtssociologie als wijze 
van rechtswetenschapbeoefening gekenmerkt is door een zekere 
provincialisme en ahistoriciteit: zij beperkt zich tot het hier en nu en 
beschouwt vraagstukken in verafgelegen landen of in andere eeuwen als niet of 
nauwelijks relevant ten aanzien van problemen van het hedendaagse positieve 
recht. De fundamenteel algemeen-comparatieve aard van een sociale 
wetenschap is haar vreemd. 
 
(3) De derde visie op de rechtssociologie ziet deze als de wetenschappelijke 
studie van rechtspolitieke vraagstukken. 
 
Onder ‘rechtspolitiek’ versta ik vraagstukken betreffende de keuzes die ge-
maakt kunnen worden bij de inrichting van een modern rechtssysteem. Het 
gaat bijvoorbeeld om de gigantische operatie bekend onder de naam ‘herzie-
ning van de gerechtelijke organisatie’ met daarbij keuzes over unus- versus 
meervoudige rechtspraak, versnelde civiele procedures, integratie van de civie-
le en de administratieve rechtspraak, verdergaande specialisatie onder rechters, 
de verplichte procesvertegenwoordiging, enzovoorts.6 Andere mogelijke on-
derzoeksonderwerpen zijn de onlangs door Schuyt (1997) besproken proble-
matiek van ‘juridisering’ van allerlei maatschappelijke verhoudingen, de doel-
matigheid van verschillende vormen van maatschappelijke ‘sturing’ en regule-
ring met rechtsregels,7 de wijze waarop de handhaving van recht door over-
heidsinstanties verloopt en de gevolgen hiervan niet alleen voor de mate van 

                                                           
5  Voor een recent Nederlands voorbeeld zie hoofdstuk 3 (over het geldend euthana-

sie-recht) in Griffiths, Bood en Weyers 1998. 
6 Zie voor een voorbeeld van onderzoek naar dit rechtspolitieke vraagstuk het pro-

jectvoorstel ‘De invloed van de organisatorische context op de beslissing van de 
rechter,’ in Recht der Werkelijkheid 1995/1: 120-124. 

7 Vgl. Griffiths 1996c (over de effectiviteit van recht); Griffiths, Bood en Weyers 
1998 (hoofdstuk 6: ‘Euthanasia and other medical behavior that shortens life as a 
problem of regulation’). 
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uiteindelijke naleving maar ook voor fundamentele rechtsstatelijke waarden,8 
de oorzaken en gevolgen van de zogenaamde ‘aansprakelijkheidsexplosie’,9 de 
keuze uit verschillende handhavingsinstrumenten (bijvoorbeeld in de context 
van het milieubeleid),10 enzovoorts. De rechtssociologie houdt zich in deze vi-
sie bezig met de systematische, theoretisch gefundeerde en empirisch getoetste 
studie van dit soort vraagstukken. 

Hoe verschilt deze visie van de rechtssociologie van de andere twee? Ten 
opzichte van de rechtssociologie als deel-sociologie ligt het verschil in de ge-
richtheid op vraagstukken betreffende rechtspolitieke keuzes. Dit houdt ener-
zijds in, dat het recht niet slechts object is van de rechtssociologie (zoals bij de 
rechtssociologie als deel-sociologie) maar geïntegreerd is in de rechtssociolo-
gie zelf. De specifieke eigenschappen van een normatief systeem - het recht - 
staan centraal in de theorievorming, die immers betrekking heeft op keuzes 
binnen een dergelijke normatieve kader. Grondige kennis van het recht, niet 
alleen in de zin van de inhoud van het positieve recht, maar nog belangrijker 
van de juridische methodiek en de structurele wijze waarop een dergelijk nor-
matief systeem in elkaar zit, is onontbeerlijk. 

Anderzijds brengt de gerichtheid op rechtspolitieke keuzes met zich mee, 
dat de theorievorming in de rechtssociologie zich op een ander niveau bevindt 
dan in de sociologie. Evenals de algemene sociologie is de rechtssociologie, in 
deze visie, producent van theorie, maar haar theorievorming is vrij object-spe-
cifiek; het gaat om theorie die relevant is in verband met rechtspolitieke vraag-
stukken en derhalve betrekking heeft op dingen zoals geschilbeslechting, so-
ciale werking van rechtsregels, juridisering, en dergelijke. Tussen dergelijke 
theorievorming en algemene sociologische theorie is er een voor de empirische 
wetenschap gebruikelijke reductie-verhouding: rechtssociologische theorie 
dient in principe herleidbaar te zijn tot fundamentele theorie over sociale orga-
nisatie en sociale controle, regelgeleid gedrag, enzovoorts.11 De toepassing 

                                                           
8 Vgl. Galanter, ‘De duivel schijt altijd op de grote hoop: bespiegelingen over de 

grenzen van rechtshervorming.’ Blz. 389-423 in Griffiths 1996a. 
9 Vgl. Verkruisen 1993. 
10 Vgl. Taale en Griffiths 1995. 
11 Vgl. Griffiths 1996c. Een lid van de redactie van RdW merkte over deze passage 

op, dat reductie in de zin zoals hier bedoeld niet kan, want “elk fenomeen heeft zijn 
eigenheid”; hooguit zou men van theorieën op een hoger aggregatieniveau kunnen 
eisen, dat deze ‘verzoenbaar’ zijn met meer fundamentele theorie. Het is natuurlijk 
wel zo dat de verschijnselen op een hoger aggregatieniveau in zekere zin ‘meer’ 
zijn dan hun delen: een mens is meer dan de optelsom van een aantal moleculen en 
het menselijke handelen is in die zin niet ‘niets meer dan’ scheikunde. Maar ik 
meen desalniettemin dat het standpunt dat herleidbaarheid niet kan onjuist is, want 
waar het om gaat is niet een soort ontologische identiteitsverhouding, maar een ver-
houding tussen theoretische uitspraken. En daarvoor geldt, dat elke wetmatigheid 
op het niveau van fysiologie en psychologie in principe wel verklaarbaar is als ge-
volg van de werking van scheikundige wetmatigheden; als dat niet het geval was, 
zou het verklaringsproces (dat in principe een oneindig regres is) arbitrare hiaten 
kennen. Maar misschien is hier geen verschil van mening, alleen van taalgebruik. 
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van dergelijke fundamentele sociologische theorie biedt overigens ook een 
belangrijke toetsingsmogelijkheid voor de algemene sociologie, zodat de 
uitwisselingsverhouding tussen de twee niveaus van theorievorming een 
wederkerige is. 

Ten opzichte van de rechtssociologie als wijze van rechtswetenschapbeoe-
fening ligt het cruciale verschil in de gerichtheid op de vorming en toetsing 
van theoretische uitspraken. De rechtssociologie is in deze visie weliswaar ge-
richt op rechtspolitieke vraagstukken en in die zin ‘actueel’ of ‘relevant’. Maar 
haar actualiteit is van een andere aard dan die van de rechtswetenschap, ener-
zijds omdat de rechtspolitieke vraagstukken waar zij inzicht in wil krijgen niet 
noodzakelijkerwijs als problemen door beoefenaars van de rechtswetenschap 
of door beleidsmakers worden erkend, anderzijds omdat haar drijfveer niet ad 
hoc antwoorden op door anderen opgeworpen vragen is, maar de vorming van 
algemene theorie die relevant is voor rechtspolitieke keuzes van een bepaalde, 
algemene soort. Evenals de algemene sociologie is de rechtssociologie in de 
zin van de sociaal-wetenschappelijke studie van de rechtspolitiek fundamenteel 
historisch en comparatief van karakter. Zo kan bijvoorbeeld de theorie die men 
zoekt ten aanzien van het reguleren van euthanasie in Nederland geïnspireerd 
worden door problemen in de handhaving van de Ecuadoreaanse boswetgeving 
of van de sociale orde in een reeds lang uitgestorven Israëlische kibboets.12 

De essentie van de rechtssociologie in deze visie is haar interdisciplinari-
teit. In zekere zin is deze zelfs een dubbele interdisciplinariteit, want de con-
nectie met enerzijds de rechtswetenschap, anderzijds de sociologie, loopt via 
de twee andere vormen van rechtssociologie. Met de rechtssociologie als wijze 
van rechtswetenschapbeoefening deelt zij de gerichtheid op keuzeproblemen 
en de juridische methodiek. Met de rechtssociologie als onderdeel van de so-
ciologie deelt zij de gerichtheid op theorievorming. Beide aspecten - funda-
mentele verklarende theorie en juridische methodiek - zijn constitutief, want 
zonder de één vervalt zij in gewone rechtswetenschap, zonder de andere in ge-
wone sociologie. 
 
Wat zijn de implicaties voor de institutionalisering van de rechtssociologie van 
deze drie verschillende visies op de rechtssociologie? 
 
ad 1: Als deel-sociologie is de rechtssociologie geen zelfstandige discipline en 
hoort zij thuis bij de algemene sociologie. 
 

                                                                                                                                
Hoe dan ook, voor de duidelijkheid dit: waar het mij in de tekst om gaat is dat de 
waarheid van (rechts)sociologische uitspraken verklaarbaar moet zijn als gevolg 
van de werking van meer fundamentele wetmatigheden. Vgl. Coleman 1990. Een 
voorbeeld biedt Schwartz (in Griffiths 1996a): hij verklaart een door hem geconsta-
teerd verband tussen sociale organisatie en de mate van gebruik van gespecialiseer-
de sociale controle (wat later de ‘relational distance’ stelling is komen te heten) in 
termen van leer-psychologische wetmatigheden. 

12 Vgl. Griffiths 1996c. 
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In deze visie op de rechtssociologie is er echter wel een fundamenteel pro-
bleem aan te wijzen, namelijk het ontbreken van systematische aandacht voor 
recht in de hedendaagse sociologie en het onvermogen van de meeste 
sociologen om met normatieve systemen om te gaan. Afgezien van een enkele 
figuur zoals Homans,13 en met uitzondering van de psychologie, is er in de so-
ciale wetenschappen nauwelijks systematisch aandacht geweest voor regelge-
leid gedrag. Sterker, zelfs een theoretisch zeer scherpzinnige denker als Cole-
man (1990) vervalt in aan eenvoudig kennisgebrek toe te schrijven verwarrin-
gen wanneer hij het over de rol van (rechts)normen in sociale interactie heeft. 
Hij meent dat het ontstaan van normen verklaard kan worden in de termen van 
de ‘rationele keuze-theorie’ en ziet niet in dat de door hem opgevoerde voor-
beelden van situaties waarin normen uit ‘rationele keuzes’ zouden kunnen ont-
staan in feite reeds met normen doordrenkt zijn. Het fundamenteel sociale ka-
rakter van normen, het feit dat normen collectieve goederen zijn die onmoge-
lijk door individuele keuzes geschapen zouden kunnen worden, ontgaat Cole-
man.14 

Om een ander voorbeeld op minder verheven niveau te noemen: sommige 
sociologen houden zich tegenwoordig bezig met contractuele verhoudingen 
maar gaan er daarbij van uit dat deze in hoge mate juridisch gestructureerde in-
teracties kunnen worden bestudeerd zonder het recht en de juridische literatuur 
over contracten te kennen. 

Ik heb de indruk dat algemene sociologen het zwarte gat in hun vakgebied 
dat ‘recht’ heet niet als probleem ervaren, want ze zien de rechtssociologie als 
slechts één van de zovele toepassingsgebieden van de algemene sociologie, een 
‘deel-sociologie’ die desnoods gemist kan worden (zoals de medische sociolo-
gie, de arbeidssociologie e.d. dat zijn). Dit is echter naar mijn mening een ern-
stige misvatting. Het menselijke samenleven, het groepsaspect van het gedrag 
van mensen, is hét constituerende object van de sociologie. En groepen zijn 
ondenkbaar zonder sociale controle. Sociale controle is derhalve het funderen-
de begrip van alle sociale wetenschap, noodzakelijkerwijs geïmpliceerd in elk 
sociaal verschijnsel. Recht in sociaal-wetenschappelijk opzicht is slechts één 
vorm van sociale controle in het algemeen. De rechtssociologie gaat juist over 
dit fundamentele sociale verschijnsel, in zijn min of meer juridische vormen.15 
Onder algemene sociologen wordt daarentegen weinig fundamenteel onder-
zoek gedaan naar sociale controle. 

Kortom, vanuit de visie op de rechtssociologie als deel-sociologie, zou er 
iets gedaan moeten worden om de theoretische en empirische aandacht voor 
recht en sociale controle binnen de sociologie te vergroten. Het zou bijvoor-
beeld een grote verbetering zijn wanneer aan een of twee sociale faculteiten er 
leerstoelen waren met als specifieke leeropdracht de theoretisch/empirische 
studie van recht en sociale controle. Hiervoor zijn wel landelijk beleid of lan-

                                                           
13 Zie over Homans: Wippler 1996. 
14 Zie hierover Griffiths 1995b. 
15 Zie verder Griffiths 1996b. 
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delijke afspraken nodig want anders beslist iedere instelling op basis van 
slechts lokale overwegingen en ontstaat, landelijk gezien, ofwel teveel van het 
goede (zoals tot voor kort bij de ‘kleine letteren’ het geval was) ofwel te wei-
nig (zoals de laatste jaren met de criminologie is gebeurd). 
 
ad 2: Als wijze van rechtswetenschap-beoefening hoort de rechtssociologie zo-
als nu thuis in rechtenfaculteiten en dient deze in de opleiding van juristen ge-
integreerd te zijn. Ieder jurist moet een beetje rechtssocioloog zijn: hij of zij 
moet in staat zijn om systematisch en kritisch over de maatschappelijke beteke-
nis van het recht na te denken. Juist dáárom is niet duidelijk dat er leerstoel-
voorzieningen en dergelijke aan iedere rechtenfaculteit nodig zijn: in principe 
moeten ‘gewone’ juristen zich de rechtssociologische wijze van beoefening 
van de rechtswetenschap eigen kunnen maken. Alle rechtswetenschappers die-
nen de rechtssociologie, evenals bijvoorbeeld de rechtsfilosofie, de rechtsver-
gelijking en de rechtsgeschiedenis, in het eigen onderwijs en onderzoek te in-
tegreren. 

Er is echter wel reden om de rechtssociologie in deze zin in tenminste 
enkele faculteiten te institutionaliseren, onder meer met leerstoelen. Dit is om 
het probleem van de slingerbeweging tussen formalisme en openheid in de 
rechtsgeleerdheid te lijf te gaan, om de rechtssociologische pool van het span-
ningsveld genoeg stootkracht te geven opdat de slinger niet helemaal naar de 
formalistische kant doorslaat. Nu dreigt de rechtssociologische wijze van 
rechtswetenschapbeoefening dood te bloeden in periodes van juridisch forma-
lisme. Bovendien dreigt de rechtssociologie in deze zin, indien helemaal aan 
gewone juristen overgelaten, steeds het contact met theorievorming en empi-
risch onderzoek in de sociale wetenschappen kwijt te raken en dus te degra-
deren tot een soort juristen-babbel over het recht. Een zekere professionaliteit 
kan echter door een betrekkelijk klein aantal daarin gespecialiseerde mensen 
gewaarborgd worden. Ook hier zouden landelijk beleid of landelijke afspraken 
nodig zijn. 
 
ad 3: De rechtssociologie als sociaal-wetenschappelijke studie van de 
rechtspolitiek vereist, in tegenstelling tot de eerste twee visies op de 
rechtssociologie, zelfstandige institutionalisering. Er is te weinig affiniteit en 
kennis van zaken aanwezig in juridische of in sociale faculteiten om de 
besluitvorming aan hen over te laten. Het beste lijkt mij universitaire of 
interuniversitaire instituten, die wel gelieerd zijn met deze faculteiten maar qua 
budgettering, onderzoeksbeleid, personeelsbeleid en dergelijke onafhankelijk 
zijn. 

Ik zou niet weten waarom er aan iedere universiteit een dergelijk instituut 
nodig zou zijn. Anderzijds is er veel te zeggen voor een zekere mate van we-
tenschappelijke concurrentie. Je komt zodoende vrij snel uit op twee of drie in-
stituten, steeds met een eigen hoogleraar-directeur en een eigen staf. Elk insti-
tuut zou banden met meerdere universiteiten moeten onderhouden om de kana-
len voor kruisbestuiving met de algemene sociologie en met de rechtsweten-
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schap open te houden. In de reproductie van het noodzakelijke kader zou een 
landelijke onderzoeksschool, waaraan naast de direct verantwoordelijke 
instituten ook alle rechten- en sociale faculteiten zouden deelnemen, kunnen 
voorzien. 

Mijns inziens zou een dergelijke situatie een gunstige invloed hebben op 
zowel de rechtswetenschap als de sociologiebeoefening in Nederland. 

2 Terugblik: het rapport van de SWR van 1962 

Het SWR-rapport van 1962 bepleit de sterke ontwikkeling van de rechtssocio-
logie in Nederland. Er wordt gesproken van een “ten onrechte, in sterke mate 
verwaarloosd terrein van sociaal-wetenschappelijk arbeid” dat “slechts inci-
denteel aandacht” heeft gekregen. Er vond “geen coherente theorievorming en 
onderzoeksactiviteit” plaats. Volgens de Raad was “het vraagstuk van de 
rechtssociologie van zodanige importantie” dat het niet kon wachten op een al-
gemeen overzicht van eventuele lacunes in de landelijke sociologiebeoefening. 
Over de “betekenis van [de rechtssociologie was] geen verschil van mening”. 

De SWR vond het belangrijk dat “een zeker aantal rechtssociologische on-
derzoekingen tot stand komt”, waarbij de contouren van de rechtssociologie 
verkend zouden kunnen worden, kennis zou worden verworven met betrekking 
tot enkele onderwerpen, en “inzicht in de methodologische en theoretische as-
pecten van de rechtssociologie” zou worden verkregen. Bij het rapport werd 
een lijst van te onderzoeken onderwerpen bijgevoegd. 

De Raad heeft gepleit voor de aanstelling van medewerkers rechtssociolo-
gie en het op de duur instellen van een leerstoel rechtssociologie aan iedere ju-
ridische faculteit. Echter, waarom de aanstellingen aan juridische faculteiten 
moesten zijn maakte de Raad niet duidelijk, behalve door een verwijzing naar 
het belang van de rechtssociologie in de opleiding van juristen. 

Van de rechtssociologie verwachtte men een aantal dingen: 
- het verdiepen van zowel de rechtswetenschap als de sociologie door het be-

vorderen van samenwerking en “het interdisciplinaire denken”; 
- het aanpakken van onderzoeksonderwerpen die door de rechtswetenschap 

of de sociologie niet op bevredigende wijze kunnen worden bestudeerd; 
- een bijdrage leveren aan wetgeving, bestuur en rechtspraak, waarbij men 

nadrukkelijk oog had voor het feit dat ook theorievorming van praktisch 
belang kan zijn. 

 
De bij het rapport gevoegde lijst van onderzoeksonderwerpen maakt een nogal 
vreemde indruk. Uit jarenlange ervaring met de totstandkoming van dergelijke 
lijsten in juridische faculteiten ben ik geneigd de lijst te zien als een verzame-
ling persoonlijke hobbies van de leden van de Werkgroep die het rapport op-
stelde. Ik kan er in ieder geval thematisch noch theoretisch lijn in ontwaren. 
Waarom de Raad meende, dat onderzoek naar de voorgestelde onderwerpen 
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“vruchtdragend” zou zijn is dan ook (met een enkele uitzondering) niet duide-
lijk.16 

Ik tref op de lijst van de Raad een zestal clusters aan, waarbij sommige pro-
jecten in meerdere clusters vallen.17 De grootste hiervan betreffen het perso-
nen- en familierecht (6 voorstellen) en de sociale werking van rechtsregels 
(ook 6 voorstellen). De uitvoeringspraktijk en verkeer nemen elk twee projec-
ten voor hun rekening; rechtshulp en de totstandkoming van wetgeving beide 
één. Op al deze gebieden is in latere jaren veel onderzoek geweest. 

Vijf projecten die reeds in uitvoering waren werden genoemd: één familie-
rechtelijke, één betreffende het probleem van de bedrijfsopvolging in de land-
bouw (dit betreft echter niet de bekende studie van Cohen, dat reeds in 1958 
was gepubliceerd), Hoekema’s (1973) onderzoek naar havendiefstal, Vinke en 
Berghuis’ (1975) onderzoek naar publieke opinie en belastingheffing, en een 
onderzoek naar het sepot-beleid. Met uitzondering van het onderzoek van Hoe-
kema heeft geen van deze projecten tot enig opzienbarend resultaat geleid. 

Veel van de rechtssociologie die later tot onwikkeling kwam is in deze lijs-
ten reeds, zij het vaak in embryonale vorm, aanwezig. Echter, veel ontbreekt. 
Zo komt het hele terrein van geschilbeslechting en rechtsprekende instanties 
niet voor. Ondanks de rijke Nederlandse adatrechttraditie komen rechtsplura-
lisme en het vraagstuk van recht en ontwikkeling niet voor. Afgezien van en-
kele aspecten van het familierecht komen de grote privaatrechtelijke instituten 
- eigendom, contract, onrechtmatige daad - niet voor. 

Als het überhaupt geoorloofd is om 35 jaar later, met achterafwijsheid, een 
oordeel te geven over het rapport van de Raad van 1962, dan luidt het mijne als 
volgt: Het rapport was het eerste van vele pleidooien voor ‘interdisciplinaire 
studie’ van het recht en kent de beperkingen die kenmerkend zijn voor dit gen-
re. ‘Interdisciplinariteit’ wordt op een aandoenlijk naieve wijze bepleit. Tot op 
de dag van vandaag wordt ‘interdisciplinariteit’ als zonder meer ‘goed’ gevon-
den, iets dat bevorderd moet worden, zonder dat men probeert aan te geven 
wat men zich daarbij voorstelt: wat ‘interdisciplinariteit’ eigenlijk inhoudt, wat 
het met zich meebrengt, hoe en waar en onder welke omstandigheden het zou 
kunnen plaatsvinden, waar het goed voor is. 

De rechtssociologie moest zowel de sociologie als de rechtswetenschap 
verrijken. Echter, aangezien het onderzoek dat de Raad voor ogen had volledig 
geconcipieerd werd in termen van juridische denkcategorieën en uitging van 
tamelijk ad hoc en a-theoretische vraagstellingen, is het niet duidelijk hoe eni-
ge verrijking van de sociologie gestalte moest krijgen. De veronderstelde ver-
rijking van de rechtswetenschap lijkt een klassiek voorbeeld van ‘the wish is 
father to the thought’: als de rechtswetenschap maar niet formalistisch is, zal 
het veel beter worden. Het geloof in interdisciplinariteit blijft uiteindelijk ste-
                                                           
16 Het valt overigens op, dat alhoewel de criminologie in 1962 een reeds bestaande 

discipline was, er zonder een woord aan vuil te maken vrij veel criminologische on-
derwerpen op de lijst voorkomen. 

17 Daarnaast is er één project - “het verschijnsel der zwarte lonen” - dat door het ont-
breken van zelfs de indicatie van een vraagstelling zich niet laat indelen. 
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ken in de simpele gedachte dat als mensen van verschillende disciplines aan 
hetzelfde project werken, dit noodzakelijkerwijs wederzijds bevruchtend zal 
zijn. Echter, de geschiedenis van interdisciplinair onderzoek liet ook al in 1962 
zien dat de eisen van wederzijdse bevruchting aanzienlijk nauwer luisteren dan 
het oer-Hollandse adagium ‘samenwerken moet, samenwerken doet je goed’. 

Een recent voorbeeld laat zien dat er 35 jaar na het rapport van de Raad op 
dit punt weinig verbetering te bespeuren valt. Onlangs riep de Minister op tot 
de vorming van een landelijke aio-school ‘recht en samenleving’ die interdisci-
plinair onderzoek naar het recht zou verrichten. Het ministeriële voorstel werd 
echter vrijwel onmiddellijk door de gezamenlijke rechtenfaculteiten uitgehold. 
In plaats van een landelijk centrum voor werkelijk interdisciplinair onderzoek 
is het voorstel verworden tot een wijze waarop het bestaande, gewoon (vaak 
zelfs formalistisch) rechtswetenschappelijk onderzoek aan de rechtenfacultei-
ten extra financiering krijgt. ‘Interdisciplinair’ is als kenmerk van het beoogde 
onderzoek grotendeels verdwenen uit de facultaire stukken en is voor zover 
nog aanwezig vooral een bezwerende formule. Tegen deze ontwikkeling kan 
geen weerstand worden geboden omdat op het Ministerie en elders in het be-
sluitvormingscircuit (bijvoorbeeld bij NWO, belast met de uitvoering van het 
voorstel) niemand weet wat ‘interdisciplinair’ onderzoek inhoudt, wat het ei-
genlijk is dat werd beoogd. 

Dat de Raad in 1962 niet verder dan een paar kreten kon komen is wel te 
excuseren; die kreten wezen tenminste in een nieuwe, interessante richting. Dat 
35 jaar later men zich op dezelfde - inmiddels leeggezogen - kretologie beroept 
lijkt reden even stil te staan bij de vraag wat er mis is gegaan. 

De visie van de Raad in 1962 was een hutspot van de drie perspectieven 
die ik eerder onderscheiden heb. Er ligt eigenlijk geen coherente visie op het 
voorgestelde vakgebied aan het rapport ten grondslag. Zo wordt de rechtsso-
ciologie gezien als toepassing van de sociologie en heeft men ‘methodische 
zuiverheid’ en de vorming van fundamentele theorie op het oog. Niettemin 
wordt institutionalisering in juridische faculteiten bepleit en spelen theoreti-
sche categorieën geen rol bij de Raads onderzoeksvoorstellen. Eigenlijk is wat 
men ‘theorie’ noemt alleen een vrome wens. De Raad had er in 1962 geen idee 
van hoe rechtssociologische theorie met betrekking tot het recht uit zou zien. 

Het rapport was zeer invloedrijk, in die zin dat zijn concrete 
aanbevelingen, zowel wat de institutionalisering als wat het onderzoek betreft, 
binnen twintig jaar al gerealiseerd waren. Maar aan de andere kant, als men 
terugkijkt, valt op hoe duidelijk de zwakheden die de rechtssociologie later 
hebben geteisterd, en die thans voor een deel verantwoordelijk zijn voor de 
aftakeling van hetgeen de Raad tot stand bracht, hun kiem hadden in datzelfde 
rapport. 
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3 Balans: sterkte/zwakte van de rechtssociologie in Nederland 

Na 35 jaar kan men constateren dat als men de rechtssociologie opvat als staf-
leden en leerstoelen in juridische faculteiten en een lijst van onderzoeksonder-
werpen, vrijwel alles dat men in 1962 voor ogen had is gerealiseerd. Of dat 
veel heeft opgeleverd is een meer complexe vraag. 

Laten we beginnen met de sterke kant. Er is ontzettend veel onderzoek ge-
weest, met betrekking tot alle door de Raad aangestipte onderwerpen en nog 
veel meer (ik noem maar een paar: de sociale zekerheid, het milieu, vreemde-
lingen, de juridische professies). Er is een sterke onderzoekstraditie ontstaan. 
Er is institutionalisering niet alleen in de rechtenfaculteiten zelf maar ook in 
een vaktijdschrift (Recht der Werkelijkheid), een vakvereniging (de Vereniging 
voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht, thans een beetje 
zieltogend) en, gedurende een zekere periode, een sterke rol in de tweede geld-
stroom (vooral in de vorm van de Werkgroep Recht en Samenleving, die na 
enkele succesvolle jaren waarin met de criminologen werd samengewerkt een-
zijdig door het NWO-bestuur is opgedoekt). Er is sprake - zij het nog steeds 
volstrekt onvoldoende - van een vrij algemeen gedeelde canon bij het onder-
wijs.18 Nederlandse rechtssociologen doen actief mee in internationale vakor-
ganisaties (waaronder het mede organiseren van kleine en grote internationale 
congressen), zitten in de redacties van landelijke en internationale tijdschriften, 
enzovoorts. 

Wat heeft dit alles opgeleverd? Ik meen dat er sprake is van behoorlijke in-
vloed op de rechtswetenschap. Het grootste deel hiervan kan men eigenlijk al-
leen vermoeden, want het vindt op langere termijn plaats. Het lijkt belangrijk 
dat de rechtssociologie thans deel uitmaakt van de juridische opleiding, dat 
rechtssociologen dagelijks rondlopen onder academische juristen en participe-
ren in allerhande rechtswetenschappelijke activiteiten zoals conferenties, tijd-
schriftenredacties en dergelijke, dat rechtssociologische stukken met enige re-
gelmaat in juridische bladen verschijnen, dat rechtssociologen samen met juris-
ten meedoen in allerlei facultaire en landelijke vergadercircuits, enzovoorts. 
Mijn gevoel is dat dit alles in onder rechtswetenschappers geleid heeft tot een 
grotere kennis van en ontvankelijkheid voor empirische informatie over en in-
zicht in het functioneren van het recht. 

Zo zijn bijvoorbeeld enkele theoretische begrippen waar ik sterk bij betrok-
ken ben geweest in de juridische literatuur gemeengoed geworden: ‘rechtsplu-
ralisme’ en ‘sociale werking’, bijvoorbeeld. Er is ook vrij veel aandacht onder 
juristen voor enkele theoretische thema’s van de rechtssociologie - ik noem 
weer een eigen voorbeeld, dat van geschilbeslechting. Het besef dat als je iets 
wilt doen aan de overbelasting van en vertraging bij rechtsprekende instanties, 
aan de aankomende aansprakelijkheidsexplosie, of aan de effectiviteit van ge-
dragsregulering door middel van recht (bijvoorbeeld op het gebied van het 

                                                           
18 Vooral Griffiths 1996a wordt aan een aantal faculteiten gebruikt. 
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milieu, van euthanasie, van discriminatie), je zonder de rechtssociologie eigen-
lijk niets zinvols kunt beginnen, is vrij algemeen doorgedrongen. 

De rechtssociologie heeft af en toe ook aantoonbaar invloed gehad op 
rechtspolitieke keuzes. Het duidelijkst lijkt dit in het geval van het onderzoek 
dat er naar de verdeling van rechtshulp is geweest, beginnend met de baanbre-
kende (en, nog altijd vrij uitzonderlijk, expliciet theoretisch gefundeerde) stu-
die van Schuyt, Groenendijk en Sloot, De weg naar het recht (1976). In meer 
recente jaren wordt deze onderzoekslijn, en de invloed daarvan op het beleid, 
vooral vertegenwoordigd in de persoon van Albert Klijn van het WODC.19 

Invloed op, of zelfs contact met, de algemene sociologie is er nauwelijks 
geweest. Fundamenteel sociologische kennis speelt een kleine rol in het onder-
zoek van de meeste rechtssociologen, dat vooral geörienteerd lijkt te zijn op de 
juridische en de beleidsactualiteit. In de zeldzame gevallen dat sociologen 
onderzoek doen naar rechtsverschijnselen vinden ze het niet nodig dit in 
samenwerking met rechtssociologen of juristen te doen en doet het gebrek aan 
elementaire juridische en rechtssociologische kennis je tenen soms krommen. 
Als er een verschil ten opzichte van het verleden is, dan denk ik dat de institu-
tionalisering van de rechtssociologie in juridische faculteiten geleid heeft tot 
een afname van belangstelling voor het recht vanuit de algemene sociologie. 
De persoon van Kees Schuyt figureert weliswaar in beide werelden, maar mij 
is niet opgevallen dat dit geleid heeft tot enige toename bij andere vaksocio-
logen van belangstelling voor het recht of interesse voor de rechtssociologie. 
Het gevolg van dit alles is dat de verankering van rechtssociologische theorie-
vorming in algemene sociologische theorie slechts mondjesmaat van de grond 
komt. 

Daarmee ben ik bij de kern van de zwakke kant van de balans gekomen. 
Deze laat zich kort samenvatten: er is weliswaar veel onderzoek geweest, maar 
het grootste deel hiervan is atheoretisch en ad hoc van karakter. De resultaten 
geven op z’n best een antwoord op een uit de praktijk of door het beleid gestel-
de vraag. Ze zijn niet van dien aard dat iemand anders dan de oorspronkelijke 
vragensteller iets aan het antwoord heeft. Het algemene moment ontbreekt. De 
bevindingen hebben een zeer kort ‘shelf-life’ - er ontstaat geen cumulatie van 
kennis. Kortom, de theorie-ontwikkeling is zwak of geheel afwezig en hierdoor 
is er weinig wetenschappelijke vooruitgang geboekt. Dit is een refrein dat men 
al jaren onder vakgenoten hoort, het helderst en meest consequent verwoord 
door Kees Schuyt.20 
 
Dat zijn de symptomen, maar wat is de diagnose? De relevante factoren zijn 
mijns inziens deels endogeen, deels exogeen. De endogene factoren kan men 
zien als kinderziektes die de rechtssociologie deelt met de algemene sociolo-
gie. Kort gezegd: er is geen paradigma voor deze wetenschap, geen gedeelde 

                                                           
19 Zie Klijn 1996 voor een overzicht van het onderzoek, vooral vanuit het perspectief 

van de theoretische vooruitgang. 
20 Zie bijvoorbeeld Schuyt 1990. 
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beroepsopvatting die de werkzaamheden van verschillende beoefenaars op el-
kaar betrekt. 

Het gebrek aan samenhang komt deels voort uit uiteenlopende opvattingen 
over de aard van de sociologie, variërend van ouderwets positivisme, via het 
kritische rationalisme, tot en met symbolisch interactionisme, postmodernisme, 
enzovoorts. Daar komt bij, dat er ook uiteenlopende opvattingen zijn over de 
aard van de rechtssociologie, in de zin van de drie typen die ik heb onderschei-
den. Zo beschouwt de één zijn of haar taak vooral als het op een iets andere 
wijze beoefenen van de rechtswetenschap, terwijl de ander een sociale weten-
schap wil bedrijven of aan de rechtspolitiek wil bijdragen. De rechtssociologie 
is aldus een Toren van Babel in het klein. De diagnose is bekend: er heerst 
geen ‘discipline’,21 er is geen echt wetenschappelijk ‘forum’.22  

De exogene factoren heeft de rechtssociologie voor een deel gemeen met 
de andere sociale wetenschappen. De organisatie van universitair onderzoek, 
de dwangmatige planning die overal heerst, het Procrustes-bed van het aio-
stelsel en andere aspecten van de onderzoeksfinanciering, de waan onder 
beleidsmakers en onderzoeksbureaucraten dat onderzoek ‘relevant’ moet zijn 
en dat zij weten wat ‘relevant’ is: dergelijke factoren belemmeren overal in de 
Nederlandse universiteiten de wetenschappelijke cumulatie. Daar wil ik het 
echter niet over hebben. Specifiek voor de rechtssociologie is de 
institutionalisering in juridische faculteiten. 

Om te beginnen verergert dit de endogene factoren, want de onmiddellijke 
omgeving van iedere rechtssocioloog in Nederland wordt gevormd niet door 
andere sociologen, niet eens door andere rechtssociologen, maar door juristen. 
Hierdoor is men aan het verkeerde forum blootgesteld en krijgt het gebrek aan 
professionele discipline min of meer de vrije hand. 

Juristen hebben geen begrip voor theorie. Het juridische denken is in zijn 
aard casuïstisch en parochiaal: de unieke kenmerken van de actuele situatie of 
van het concrete geval zijn bepalend en de geldigheid van elke uitspraak is be-
perkt tot het grondgebied en het tijdperk waarvoor het betreffende rechtssys-
teem geldt. Het fundamentele kenmerk van een theoretische uitspraak - dat het 
voor alle samenlevingen en alle tijdperken geldt, of het geldt überhaupt niet - is 
vanuit het juridische denken onbegrijpelijk. Als ik in mijn faculteit vertel, dat 
mijn onderzoek naar de rol van het recht bij de bescherming van het tropisch 
bos in Ecuador en mijn onderzoek naar het reguleren van euthanasie in Neder-
land vanuit theoretische invalshoek in elkaars onmiddellijke verlengde liggen - 
en bovendien dat beide geïnspireerd zijn door onderzoek in de jaren ‘50 in 
twee Israëlische agrarische nederzettingen, en hun centrale theoretisch begrip 
ontlenen aan een beroemd artikel van Sally Moore waaraan de dameskleding-
industrie van de stad New York en het recht-en-ontwikkelingsprogramma van 
                                                           
21 Deze diagnose ken ik van Hans Crombag, toen wij in de jaren ‘80 beiden bestuurs-

lid waren van de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het 
Recht. Hij vergeleek de ‘alles mag’-houding van rechtssociologen met de paradig-
matische discipline in de psychologie. 

22 Vgl. De Groot 1990. 
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de Tanzaniaanse overheid ten grondslag liggen - begrijpt eigenlijk niemand 
hoe zoiets zou kunnen.23 Ze kunnen evenmin inzien hoe onderzoek naar ge-
schilbeslechting in Zinacantan inzichten zou kunnen opleveren die voor beslis-
singen over alternatieve geschilbeslechting in Nederland relevant zouden kun-
nen zijn.24 

Kortom, een rechtssocioloog die in een juridische faculteit zich op theorie-
vorming toelegt doet dit - op z’n best - zonder intellectuele steun uit de omge-
ving. Meestal ontmoet hij of zij onbegrip en weerstand. Dit doet zich bijvoor-
beeld voor in de context van beslissingen over onderzoeksprogramma’s, de 
goedkeuring van aio-projecten, enzovoorts. Ook op het niveau van NWO ver-
zetten juristen zich tegen rechtssociologisch onderzoek van fundamentele, the-
oretische aard. Een klein voorbeeld uit de praktijk: Enkele jaren geleden dien-
de ik drie voorstellen in, één over het proces van rechtsontwikkeling rondom 
euthanasie, één over de invloed van veranderingen in de organisatorische con-
text van de rechtspraak op de beslissing van de rechter, en één over de beteke-
nis van ritueel in de rechtspleging.25 De mate waarin deze projecten hadden 
kunnen bijdragen aan fundamenteel rechtssociologische theorievorming liep in 
die volgorde omhoog. De waardering die de projecten te beurt viel was echter 
precies omgekeerd. Ik kan niet klagen, want het euthanasie-project viel in de 
prijzen en ik heb er een fantastische promovenda aan te danken. Maar het feit 
dat de beoordelaars het meeste heil zagen in het minst theoretische project il-
lustreert waarom de rechtssociologie - althans in de vorm die ik hier voor ogen 
heb - binnen juridische faculteiten zo moeilijk kan gedijen. Theorievorming, 
het wezensdoel van een empirische wetenschap, wordt alleen getolereerd als 
een niet al te opvallend nevenproduct van onderzoek dat zich vooral in andere 
termen moet weten te verkopen. 

Om bovenstaande redenen zal, in een tijdperk van bezuiniging waarbij de 
slingerbeweging van de rechtswetenschap weer richting formalisme gaat, het 
sinds 1962 in rap tempo opgebouwde wetenschappelijk kapitaal even snel af-
brokkelen - de voorspelling is niet gewaagd want het proces is overal om ons 
heen waar te nemen - tenzij er forse veranderingen komen in de wijze waarop 
de rechtssociologie is geïnstitutionaliseerd. Deze voorspelling leidt tot de vraag 
of een dergelijke afbrokkeling erg zou zijn. 

                                                           
23 Vgl. Griffiths 1996c. 
24 Vergelijk op dit punt de stukken van Collier en Merry, in Griffiths 1996a. Er zijn 

overigens wel ‘rechtssociologen’ die deze blindheid met gewone juristen delen 
(vgl. Griffiths 1996b, n. 88). 

25 Deze voorstellen werden door de redactie van Recht der Werkelijkheid (1995/1) in 
de rubriek ‘winnende [sic] voorstellen’ gepubliceerd. 
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4 Wat hebben we aan de rechtssociologie in de zin van de 
interdisciplinaire studie van rechtspolitieke vraagstukken? 

Ik kom nu aan een wat directer antwoord op de in het thema van vandaag ge-
stelde vraag over ‘nut en noodzaak’ toe. 

Eerst wil ik opmerken, dat de rechtssociologie in de andere twee betekenis-
sen - als wijze van rechtswetenschap-beoefening en als deel-sociologie, geïn-
stitutionaliseerd in juridische faculteiten respectievelijk sociale faculteiten 
(quod non) - mijns inziens geen verdediging nodig heeft. Ik heb het hier over 
‘nut en noodzaak’ van een zelfstandige, interdisciplinaire discipline gericht op 
de rechtspolitiek. 

Ik versta onder ‘theorie’ iets tamelijk eenvoudigs: theorie is geaccumuleerd 
algemeen inzicht in iets. Een wetenschappelijke theorie verschilt van alledaags 
gezond verstand alleen hierin, dat wetenschappelijke theorie geprofessionali-
seerd is: zorgvuldig geformuleerd en kritisch getoetst. Wat men in het dagelijk-
se verkeer ‘ervaring’ noemt is in feite niet wat men ervaren heeft maar een ver-
algemenisering daarvan: ‘de ezel stoot zich in ‘t gemeen niet twee keer aan de-
zelfde steen’ omdat de ezel geconcludeerd heeft dat je aan díe steen stoten, en 
wellicht ook je aan andere stenen stoten, niet slechts de eerste keer maar in het 
algemeen pijn doet.26 

Theorie is in deze zin de basis van alle intelligent handelen. Theorie - goe-
de, fundamentele, getoetste theorie - is dan ook de beste basis voor rechtspoli-
tieke keuzes. Beleid door trial and error - het je steeds aan de steen moeten sto-
ten voordat je weet of het pijn doet - is buitengewoon traag en ondoelmatig. 

Aangezien de productie van theorie over het recht de hele doelstelling is 
van de rechtssociologie in de zin die ik nu behandel, meen ik hierbij het ant-
woord op de vraag naar ‘nut en noodzaak’ te hebben gegeven. Leibnitz en 
Marx hebben het al lang geleden gezegd: niets is zo praktisch als een goede 
theorie. Dit antwoord wil ik nu bij wijze van conclusie van deze voordracht 
toelichten aan de hand van een paar voorbeelden uit de rechtssociologische 
praktijk. Uit gemakzucht put ik vooral uit onderzoek dat in mijn onmiddellijke 
omgeving is gedaan. 

1) De verdeling van rechtshulp 

Het vraagstuk van de ongelijke toegang tot rechtshulp (en dus tot het recht 
zelf) was het onderwerp van het eerste en nog steeds belangrijkste onderzoeks-
project van de Nederlandse rechtssociologie, met als eerste product het reeds 
genoemde boek van Schuyt, Groenendijk en Sloot, De weg naar het recht 
(1976). Juist omdat hun onderzoek expliciet uitging van een aantal theoretische 

                                                           
26 Zie Griffiths 1996b voor een meer adequate formulering van dit theorie-begrip. Ik 

gebruik het woord ‘ervaring’ met opzet: vooral de theorie-gestuurde wetenschappe-
lijke ervaring heeft dikwijls betrekking op niet direct waarneembare verschijnselen. 
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stellingen over de samenhang tussen sociaal-economische status en toegang tot 
rechtshulp, deze stellingen tegen het licht van empirische bevindingen hield, en 
zodoende tot stellige uitspraken kwam, heeft het boek geleid tot theoretische 
tegenspraak, vervolgonderzoek, en een proces van wetenschappelijke cumula-
tie en theoretische vooruitgang dat nergens anders in de rechtssociologie ge-
evenaard is. Klijn heeft 20 jaar later in zijn hierboven al aangehaalde artikel 
‘Vraag en aanbod op de markt voor rechtshulp’ dit proces beschreven en hij 
laat zien hoe wat hij de ‘afwegingstheorie’ noemt in primitieve vorm reeds 
impliciet aan De weg naar het recht ten grondslag lag en langzamerhand in 
later onderzoek geëxpliciteerd en verfijnd werd. Hierdoor bleken de theore-
tische uitspraken van De weg naar het recht uiteindelijk onhoudbaar te zijn. 
Maar de mogelijkheid van die verwerping en van het toegenomen inzicht dat 
daarin besloten lag, is te danken aan het feit dat de auteurs van De weg naar 
het recht hun bevindingen gepresenteerd hebben niet als ad hoc mededelingen 
over hoe het op een bepaald punt in Nederland in de jaren ‘70 in elkaar stak, 
maar als scherp geformuleerde, algemene stellingen over de toegang tot een 
voorziening als rechtshulp, overal en altijd. 

De theorie die uiteindelijk door dit proces is ontwikkeld, verschaft het be-
leid een krachtig instrument waarmee de nodige keuzes gemaakt zouden kun-
nen worden. Zo zou het mogelijk zijn de oorspronkelijke doelstelling van over-
heidsinterventie in de markt voor rechtshulp - maatschappelijke gelijkheid - 
met behulp van een theoretisch gefundeerd model waarmee een ‘gelijke drem-
pel tarief’ berekend kan worden, aardig te benaderen. Dat wil zeggen, het mo-
del maakt de berekening van een inkomensafhankelijke overheidssubsidie mo-
gelijk die zou leiden tot een voor alle groepen gelijke kans dat, indien men een 
bepaald soort rechtsprobleem ervaart, men gebruik zal maken van de diensten 
van een advocaat. 

2) Relational distance en het probleem van ‘kleine criminaliteit’ en sociale 
controle. 

De ‘relational distance theorie’ is de meest algemene en best gefundeerde theo-
rie in de rechtssociologie. ‘Relational distance’ is een maatstaf voor de sterkte 
van de sociale banden tussen de mensen in een sociale groep - hun onderlinge 
afhankelijkheid. De theorie stelt dat de mate waarin sociale controle in een 
groep gespecialiseerd is (dat wil ruwweg zeggen, de mate waarin deze meer op 
‘recht’ lijkt) afhankelijk is van de in die groep heersende relational distance: 
hoe groter de relational distance (hoe zwakker de banden), hoe meer gespecia-
liseerd (hoe meer ‘juridisch’) de sociale controle.27 

De theorie heeft vele toepassingen, dikwijls met directe, krachtige beleids-
implicaties. Eén daarvan, bijvoorbeeld, kan men de ‘ijzeren wet van relational 
distance’ noemen: de mate van specialisatie van een geschilbeslechtingsinstan-

                                                           
27 Zie hierover Griffiths 1996d. 
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tie moet overeenkomen met de relational distance van haar sociale context. Zet 
men een laaggespecialiseerde instantie (bijvoorbeeld een bemiddelingsbureau) 
neer in een context waar de relational distance hoog is (een stadswijk met een 
vlottende bevolking), of een hooggespecialiseerde instantie (bijvoorbeeld een 
westerse rechtbank) neer in een context waar de relational distance laag is 
(zoals veelal het geval is in niet-geïndustrialiseerde samenlevingen), het gevolg 
is steevast hetzelfde: de niet-aangepaste instantie ‘werkt’ niet (mensen gaan er-
gens anders heen met hun geschillen). De relational distance theorie voorspelt 
en verklaart het falen van vele beleidsexperimenten op het gebied van de 
rechtspleging.28 

De relational distance theorie voorspelt ook, dat toename van de school-
grootte en de daarmee samenhangende toenemende relational distance (men 
kent elkaar minder, heeft minder hechte banden met anderen, is minder afhan-
kelijk van hun goed- of afkeuring) zal leiden tot meer gespecialiseerde sociale 
controle in scholen. Dat wil zeggen, tot gespecialiseerde bewakingsdiensten en 
dergelijke en, andere kant van dezelfde medaille, tot ‘criminaliteit’ (immers, dit 
is de benaming voor gedrag dat door sociale controle specialisten moet worden 
aangepakt). In kleinere, hechtere gemeenschappen wordt orde- en 
normhandhaving niet als apart soort probleem ervaren: het gebeurt op infor-
mele wijze, tussen de andere bedrijven door. Het is niet dat kleine gemeen-
schappen probleem-vrije utopieën zijn, maar dat ze hun sociale controle pro-
blemen niet losrukken van de dagelijkse gang van zaken en aan specialisten 
overdragen. 

Deze kennis is (onder andere benamingen dan ‘relational distance theorie’) 
eigenlijk al vele jaren voorhanden, maar het beleid gaat door met het steeds 
vergroten van de scholen en tegelijkertijd zich in toenemende mate zorgen ma-
ken om de gevolgen die men over zich heen heeft geroepen. Onlangs schijnt 
men echter in New York, toen de rand van de afgrond naderde, het licht te heb-
ben gezien. De tendens is nu in de richting van kleinere scholen, uitdrukkelijk 
omdat deze minder - lees: minder aan specialisten opgedragen - sociale con-
trole-problemen hebben. In een kleine school kennen de leraren de leerlingen 
en oefenen effectief controle uit zonder dat deze activiteit gedifferentieerd is 
ten opzichte van de rest van hun werkzaamheden - in tegenstelling tot grote 
scholen met gespecialiseerde bewakingsdiensten, hoeven ze niet apart hiervoor 
betaald te worden. 

Gewapend met de ‘relational distance theorie’ valt dus niet alleen een hele-
boel te verklaren (bijvoorbeeld over de frequentie en verdeling van aangiftes 
van ‘strafbaar’ gedrag, de kansen op gebruik van een advocaat of een rechter-
lijke instantie bij geschil, enzovoorts), maar het beleid zou er ook op allerlei 
terreinen profijt van kunnen hebben. 

                                                           
28 Vgl. Merry, in Griffiths 1996a. 
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3) Geschilprocessen 

De theoretische ontwikkelingen op het gebied van de geschilprocessentheorie - 
waarbij de rechtsantropologie, en dus bevindingen in ogenschijnlijk nogal 
‘exotische’ samenlevingen een grote rol hebben gespeeld - hebben nog niet 
geleid tot theorievorming die in een model of een formele stelling gevat kan 
worden, maar de vooruitgang in algemeen inzicht is desalniettemin groot ge-
weest. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om van te voren de voorwaarden aan te 
geven waaronder bemiddelling en andere vormen van zogenaamde ‘alterna-
tieve geschilbeslechting’ kunnen werken en ook wat in algemene termen de ge-
volgen zullen zijn van het invoeren daarvan. Overigens zijn deze voorwaarden 
meer beperkt en de gevolgen vaak minder prettig dan wel eens wordt aange-
nomen.29 

Ik wil echter een ander en misschien meer dramatisch voorbeeld geven van 
een inzicht dat aan de geschilprocessentheorie kan worden ontleend. Het be-
treft de extreme gevoeligheid voor kleine veranderingen elders in het hele tra-
ject van een potentiële rechtszaak van de belasting van de rechter. Dit is een 
inzicht dat slechts mogelijk werd toen met de notie - nog altijd hardnekkig aan-
wezig in bijvoorbeeld het juridisch onderwijs - dat het ‘normaal’ is dat een ju-
ridisch geschil, indien niet anders opgelost, aan de rechter wordt voorgelegd, 
met behulp van theoretisch inzicht en vele empirische gegevens definitief af-
gerekend werd. Eén van de centrale stellingen van de geschilprocessentheorie 
is precies het tegenovergestelde: geschilbeslechting door de rechter is, gerela-
teerd aan alle potentiële geschillen van een bepaald soort, heel zeldzaam, en de 
zaken die voorgelegd worden, zijn bepaald a-typisch. Van de rechtsspraak kun 
je weinig leren over normale of zelfs over de meeste problematische rechtsbe-
trekkingen van een bepaalde soort in het maatschappelijk leven. 

Maar het ging mij om de gevoeligheid van de belasting van de rechter. 
Deze is het gevolg van het feit dat zo weinig potentiële zaken de rechter berei-
ken. De kwantitatieve verhoudingen tussen ‘onaangename ervaringen’ (die tot 
een rechtszaak aanleiding zouden kunnen zijn) en rechtszaken is voor de mees-
te soorten geschillen nogal extreem.30 Zo heeft Verkruisen onlangs schatten-
derwijs berekend, dat de verhouding tussen het aantal gevallen van ernstige, 
vermijdbare medische letselschade en het aantal aangebrachte zaken in de orde 
van grootte van 1000 op 1 is.31 Op allerlei punten in het traject ontstaat uitval 
en de omvang van die uitval is van levensbelang voor de instantie die aan het 
eind van het traject zit. Bij een bepaalde, zeker niet extreme verhouding tussen 
het aantal geschillen en het aantal zaken, bijvoorbeeld, zou een verschuiving 
van een paar procent in de neiging van mensen werk te maken van hun ‘onaan-
                                                           
29 Vgl. Merry, in Griffiths 1996a. 
30 Zie Verkruisen 1993 voor het begrippenkader van de geschilbeslectingstheorie en 

een cijfermatige invulling met betrekking tot gevallen van overtreding van de medi-
sche tuchtnorm. 

31 Ongeveer 30.000 gevallen per jaar in ziekenhuizen; 3000 claims; 1000 uitkeringen; 
enkele tientallen rechtszaken (Verkruisen 1997: 847 en persoonlijke mededeling). 
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gename ervaringen’ tot een verveelvoudiging van het aantal door de rechter te 
behandelen zaken kunnen leiden. 

Nou en? zou men kunnen zeggen; wat heeft dit met beleid te maken? Ik 
geef slechts één voorbeeld van de beleidsimplicaties van deze gevoeligheid. 
Momenteel worden klachtencommissies op grond van de Wet Klachtrecht 
Cliënten Zorgsector in alle gezondheidsinstellingen ingesteld. Deze commis-
sies kennen een veel lagere drempel dan de formele rechtspraak. Het idee is dat 
hierdoor vele zaken door de commissies zullen kunnen worden opgelost zon-
der dat de rechter erbij betrokken hoeft te worden. Juist vanwege de lage drem-
pel echter is het te verwachten dat een aantal grieven dat het thans niet verder 
dan het stadium van gevoelens van ontevredenheid schopt (de patiënt laat de 
zaak zitten) wel tot geschillen zullen ontwikkelen. Een deel daarvan zal niet 
door de commissies naar tevredenheid van de klager worden opgelost. Onder-
tussen, echter, heeft de klager zich in zijn zaak vastgebeten (en bovendien leert 
de ervaring dat een onsuccesvol doorlopen procedure meestal een hele reeks 
van nieuwe grieven in het leven roept). Met andere woorden, de nieuwe, laag-
drempelige mogelijkheid om te klagen zal er voor zorgen dat een onbekend 
aantal potentiële zaken, die thans blijven liggen, wel rechtszaken worden. En 
vanwege de reeds genoemde scheve getalsverhoudingen is het zeer waarschijn-
lijk dat dit aantal, hoe klein ook in verhouding tot alle gevallen van ontevre-
denheid, toch in verhouding tot de huidige belasting van de rechtbank heel 
groot zal zijn, veel groter dan het aantal zaken dat door de nieuwe procedure 
voorkomen wordt. Kortom, als ik een beleidsmaker was die zich zorgen maak-
te over de belasting van rechtsprekende instanties, zou ik een dergelijke, on-
schuldig lijkende laagdrempelige procedure met angst en beven tegemoet zien. 

4) Sociale werking theorie en de effectiviteitsproblematiek (i.c. de regulering 
van euthanasie) 

Evenals de geschilbeslechtingstheorie is de theorie van sociale werking geen 
uitgewerkt, samenhangend geheel van grondig getoetste algemene uitspraken 
maar een nogal losse verzameling van methodologische en theoretische inzich-
ten. Desalniettemin biedt het idee van sociale werking een perspectief op het 
aloude effectiviteitsvraagstuk dat hoopvoller lijkt dan het gangbare ‘instrumen-
talistische’ perspectief. Sociale werking theorie is geënt op ideeën uit de 
(rechts)antropologische literatuur met betrekking tot sociale structuur en de 
werking van recht op de maatschappelijke werkvloer, en op ideeën uit de so-
ciologie met betrekking tot kleine groepen en sociale controle. 

Uitgangspunt van de sociale werking benadering is dat er niets voor de 
hand liggends of ‘natuurlijk’ of ‘normaal’ is wanneer gedrag zich door regels 
laat normeren; er is altijd een verklaring voor nodig. De centrale vraag is: hoe 
is het mogelijk dat zwarte vlekken op papier (een wetsregel) invloed kunnen 
hebben op gedrag? Wat wordt hierbij allemaal verondersteld? De benadering is 
niet top-down, vanuit het perspectief en de intenties van de regelgever, maar 
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bottom-up, vanuit de maatschappelijke werkvloer waar de te regelen handelin-
gen plaatsvinden. De onderzoeker moet zichzelf als het ware in de schoenen 
van de actor op deze maatschappelijke werkvloer plaatsen: welke betekenis 
heeft een bepaalde regel in zijn of haar concrete handelingssituatie? Is er bij-
voorbeeld kennis van de regel aanwezig? Is deze accuraat? Is er kennis van de 
relevante feiten? Is er een motief voor naleving? Zijn er redenen de regel te 
overtreden? Enzovoorts. 

Ondertussen heeft de poging een systematisch antwoord te geven op deze 
vragen geleid tot theorievorming die een gefundeerde basis vormt voor wetge-
vingsactiviteit op zeer uiteenlopende terreinen, zoals de bescherming van het 
tropische bos,32 de bevordering van gelijkheid op de arbeidsmarkt,33 en de re-
gulering van euthanasie.34 Er is ook sprake van een belangrijke bijdrage aan de 
wetgevingsleer. Zo legt bijvoorbeeld de theorie van sociale werking de nadruk 
op het belang van de algemene effecten van een wettelijke regel: de effecten 
buiten enige gespecialiseerde handhaving. Evenals de rechtspolitieke discussie 
over rechtspraak, die zoals wij gezien hebben de neiging heeft zich veel te veel 
op daadwerkelijk aanhangig gemaakte zaken toe te spitsen en de betekenis van 
het veel grotere aantal potentiële zaken over het hoofd te zien, vertonen wetge-
vingsdiscussies vaak een bijna exclusieve concentratie op speciale effecten (ef-
fecten in gevallen van officiële handhaving). Op basis van zowel een theore-
tische analyse als empirische bevindingen laat de sociale werkingstheorie zien 
dat een dergelijke gerichtheid tot slechte wetgeving leidt.35 

Ook in de literatuur over rechtshandhaving overheerst ten onrechte de aan-
dacht voor gespecialiseerde handhaving. De staat is meestal niet bij machte 
met de eigen handhavingsmiddelen veel te bewerkstelligen. Als wij zouden 
moeten vertrouwen op de handhavingsmogelijkheden van de staat zelf, zou 
handhaving van juridische normen vaak een verloren zaak zijn. Gelukkig wor-
den rechtsnormen dikwijls op de werkvloer zelf gehandhaafd. Maatregelen te-
gen roken in openbare ruimtes zijn in dit verband een fascinerend natuurlijk 
experiment geweest: zonder noemenswaardige officiële handhaving zijn deze 
zeer effectief geweest omdat ze door informele sociale controle worden ge-
handhaafd.36 

Neem een actueel voorbeeld: handhaving van de rechtsnormen ten aanzien 
van euthanasie en andere medische handelingen die het leven bekorten. Omdat 
er geen pro-actief handhavingsapparaat bestaat en ook geen reële mogelijkheid 
van pro-actieve handhaving - de formele controle over levensbekortend hande-
len vangt, onvermijdelijk, aan met een melding door de betreffende arts zelf - 
is de handhaving van het euthanasierecht in de praktijk vrijwel geheel afhanke-

                                                           
32 Vgl. Taale en Griffiths 1995. 
33 Vgl. Oden 1993. 
34 Vgl. Griffiths, Bood en Weyers 1998. 
35 Vgl. Griffiths 1995a. 
36 Zie Kagan en Skolnick 1993. Vgl. Griffiths 1996c, p. 490, n. 37, voor de handha-

ving van een anti-hondepoep verordening in de stad New York. 
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lijk van informele handhaving door artsen onderling.37 Dit houdt in dat de wet-
gever die regels vaststelt die alleen op weerstand onder artsen kunnen rekenen, 
zichzelf en de samenleving voor de gek houdt. Aandacht voor dit simpele feit, 
en voor de implicaties daarvan, is echter ver te zoeken in het euthanasiedebat, 
dat grotendeels in bevlogen morele termen of vanuit het instrumentalistische 
beleidsperspectief wordt gevoerd, met weinig aandacht voor de eisen van 
handhaving op de medische werkvloer. 

5) Het woord is aan de politiek 

Ik beschouw het niet als de taak van de rechtssocioloog, de politiek te overtui-
gen van de nut van rechtssociologische theorie. Ook bijvoorbeeld de medicus 
die een nieuw inzicht in de volksgezondheid naar voren brengt kan er niet voor 
verantwoordelijk worden gesteld (althans niet in zijn hoedanigheid van medi-
cus) dat de Minister van Volksgezondheid daar iets mee doet. Als ik gelijk heb 
dat de rechtssociologie een theoretisch instrumentarium biedt om een effectief 
controlesysteem voor medische handelingen die het leven bekorten (waaronder 
euthanasie) te ontwerpen, maar het politici niets kan schelen of de controle 
effectief is - een veronderstelling die ik wel eens zou willen verdedigen - dan 
ligt mijns inziens het probleem niet bij de wetenschap maar bij de politiek. En 
daar gaat deze voordracht niet over. 

5 Naschrift 

Ik heb betoogd (zij het niet precies in deze volgorde) dat de rechtssociologie in 
de zin van de sociaal-wetenschappelijke studie van rechtspolitieke vraagstuk-
ken veel te bieden heeft en ook (in verhouding tot de middelen die erin zijn 
geïnvesteerd) veel heeft voortgebracht. Dat zij een discipline is met een eigen 
aard (fundamenteel interdisciplinair) en daarom in sociale noch in rechten-
faculteiten kan gedijen. Ik heb gepleit voor zelfstandige institutionalisering van 
rechtssociologisch onderzoek en een onderzoekersopleiding. Gezien echter de 
actuele krachtenvelden op het gebied van de institutionalisering van rechts-
wetenschappelijk onderzoek, die natuurlijk met alles behalve wetenschappe-
lijke overwegingen te maken hebben, verbeeld ik me niet dat zoiets staat te ge-
beuren. Zo heeft de Sociaal-Wetenschappelijke Raad blijkbaar alles van mijn 
betoog overgenomen behalve de onwelgevallige strekking daarvan (zie de bij-
lage). Ik blijf erbij: zonder aparte institutionalisering - zoveel is het laatste jaar 
toch overduidelijk gebleken - komt er niets van het idee van interdisciplinaire 
studie van de rechtspolitiek terecht. Maar wellicht ben ik daarbij te ondank-
baar. De SWR en de KNAW hebben toch mooie dingen over ons vakgebied 
gezegd. Ik wou dat ik goedgeloviger was. 

                                                           
37 Zie Griffiths, Bood en Weyers 1998. 
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BIJLAGE 
 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN 

Sociaal-Wetenschappelijke Raad 
 
Brief aan de decanen van de juridische faculteiten  
(kenmerk SWR/AV/5781.97b, d.d. 26 aug. 1997) 
 
De Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft op 31 mei jl. een plenaire bij-
eenkomst gehouden over de wijze waarop het onderzoek naar de sociaal-we-
tenschappelijke aspecten van het recht in het verleden gestalte heeft gekregen 
en over de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van dit onderzoek in 
de toekomst. Naar aanleiding van de inleidingen tijdens deze bijeenkomst en 
de daarop volgende discussies wil de SWR door middel van deze brief uw aan-
dacht vragen voor het belang van een verdere ontwikkeling van dit onderzoek 
in Nederland en de wijze waarop deze ontwikkeling zou kunnen worden gesti-
muleerd. 
 
Als voorbeeld kan de rechtssociologie worden genomen. Er zijn enkele manie-
ren te onderscheiden waarop onderzoekers de rechtssociologie kunnen bestu-
deren: 
(a) rechtssociologie als onderdeel van de sociale wetenschappen. Het gaat hier 
om een sciologische benadering van het recht [de sociologie van het recht], 
als een normaal onderdeel van de sociologie. Binnen de eigen disciplinaire 
kaders zijn sociologen echter niet goed in staat met normatieve systemen om te 
gaan. Daarmee zijn normatieve systemen, regel-geleid gedrag en sociale 
controle te weinig voorwerp van sociologisch onderzoek. 
(b) rechtssociologie als onderdeel van de rechtswetenschap. Dit betreft een ju-
ridische benadering waarbij het recht - in tegenstelling tot een meer dogmati-
sche bestudering van het recht - als open systeem wordt opgevat. Juristen ar-
gumenteren dan veelal vanuit de vermeende maatschappelijke effecten van 
rechtsregels. Hoewel juristen zich meer dan vroeger bewust blijken van de 
wijze waarop maatschappelijke effecten van regels kunnen optreden, berusten 
de argumenten doorgaans op incidentele kennis van de betreffende maatschap-
pelijke effecten. Er is dan ook geen sprake van empirische theorievorming. 
(c) rechtssociologie als interdisciplinaire benadering ter onderbouwing van 
rechtspolitieke keuzen. Anders dan bij de rechtssociologie als onderdeel van 
de sociologie waarbij het recht het object van onderzoek is, gaat het hier om 
het ontwikkelen van kennis die is gericht op een bepaalde inrichting van het 
rechtssysteem. Anders dan bij de rechtssociologie als onderdeel van de rechts-
wetenschap is er sprake van het ontwikkelen van empirische theorieën (bij-
voorbeeld de theorievorming over de geschilbeslechting). Er is in dat opzicht 
echter nog maar van een matige theoretische ontwikkeling sprake. 
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In het licht van de hierboven aangegeven benadering ad (a) constateert de 
SWR dat binnen de sociologie meer aandacht voor het recht of voor normatie-
ve systemen zou moeten ontstaan. De SWR meent dat de sociale faculteiten 
hierbij een belangrijke rol zouden kunnen spelen. 
 
In het algemeen moet naar het inzicht van de SWR in de huidige tijd worden 
gestimuleerd dat de rechtswetenschap zich niet - mede onder invloed van be-
zuinigingen - terugtrekt op een meer dogmatische, gesloten benadering van de 
rechtswetenschappen, die door sommige juristen nog wel als kern van de 
rechtsbeoefening wordt beschouwd. In tijden van snelle maatschappelijke ver-
anderingen moet rechtsvorming naast rechtstoepassing op de agenda van 
juristen worden geplaatst. Daarvoor is het onderzoek naar de sociaal-weten-
schappelijke aspecten van het recht ter onderbouwing van rechtspolitieke keu-
zen van eminent belang, zoals reeds door de Verkenningscommissie Rechtsge-
leerdheid (zie: Overlegcommissie Verkenningen, Een eigen richting voor het 
recht...: Eindrapport van de Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid, Am-
sterdam, december 1995) is gesteld.  
 
Het verder ontwikkelen van het onderzoek naar de sociaal-wetenschappelijke 
aspecten van het recht zoals de voor de rechtssociologie hierboven beschreven 
min of meer eigen benadering ad (c), zou het beste binnen de juridische facul-
teiten kunnen gebeuren. Een zelfstandige institutionalisering van het 
onderzoek naar de sociaal-wetenschappelijke aspecten van het recht in een 
eigenstandige onderzoekschool of iets dergelijks acht de SWR niet gewenst, 
omdat dan de afstand tot de juridische discipline te groot zou kunnen worden. 
Teneinde een ontwikkeling binnen de juridische faculteiten te kunnen stimule-
ren, dienen deze voldoende plaats voor het onderzoek naar de sociaal-weten-
schappelijke aspecten van het recht in te ruimen. Dit betekent ook dat zij in het 
juridische onderzoek het onderzoek naar de sociaal-wetenschappelijke aspec-
ten van het recht een rol zouden moeten laten spelen. Het zou goed zijn wan-
neer in het Nederlandse universitaire bestel twee of drie interdisciplinaire on-
derzoeksgroepen ontstaan van juristen en onderzoekers van de sociaal-weten-
schappelijke aspecten van het recht, die vanuit deze benadering de inrichting 
van (onderdelen van) het rechtssysteem tot object van onderzoek nemen. Een 
voorbeeld van een dergelijke benadering kent de onlangs door de ECOS 
erkende onderzoekschool Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving, de 
facultaire onderzoeksschool van de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Er zullen echter ook elders in Nederland gezamenlijke onderzoeks-
groepen moeten worden opgezet.  
 
Wij hopen met de hierboven aangegeven standpunten een bijdrage te kunnen 
leveren aan de verdere ontwikkeling van het onderzoek naar de sociaal-weten-
schappelijke aspecten van het recht in Nederland.  
 
Hoogachtend, Prof. Dr. P. Nijkamp (voorzitter) 
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Bovenstaande brief ging als bijlage bij een tweede brief van het bestuur van 
het KNAW zelf, gericht aan de Minister van Justitie (kenmerk 
SWR/AV/5781.97a, d.d. 26 aug. 1997), met afschrift aan de Minister van 
OCW, de decanen van de sociale en juridische faculteiten en het Algemeen 
Bestuur van NWO. Deze tweede brief is in grote lijnen gelijk aan de eerste 
maar bevat tevens de volgende passages: 
 
Het bestuur is het met de SWR eens dat op hoog peil staand onderzoek naar de 
sociaal-wetenschappelijke aspecten van het recht van groot belang is voor de 
goede ontwikkeling van het rechtssysteem. Bij het ontwerpen van nieuwe wet-
geving of bij het vormen van jurisprudentie is inzicht in de wijze waarop het 
recht zijn maatschappelijke functie vervult onontbeerlijk. Het onderzoek naar 
de sociaal-wetenschappelijke aspecten van het recht kan een aanzienlijke bij-
drage aan dat inzicht leveren. 
De SWR heeft zijn zienswijze ook kenbaar gemaakt in een brief aan de juridi-
sche faculteiten van de Nederlandse universiteiten. Daarin is meer gedetail-
leerd ingegaan op de positie van het onderzoek naar de sociaal-wetenschappe-
lijke aspecten van het recht in de universitaire wereld. Een afschrfit van die 
brief gaat hierbij. Het onderwerp zou wellicht aan de orde kunnen komen in 
het overleg dat u en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
binnenkort zullen voeren met de decanen van de juridische faculteiten over de 
toekomst van het juridische onderzoek. 
Door uw inspanningen bij de financiering van onderzoek oefent u invloed uit 
op het terrein van de beoefening van de rechtswetenschap. Het bestuur van de 
KNAW zou u, gelet op de opvattingen van de SWR, in overweging willen geven 
in dit verband het onderzoek naar de sociaal-wetenschappelijke aspecten van 
het recht gericht te stimuleren. 
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A.J. Hoekema en N.F. van Manen  

Pluriformiteit, rechtsstaat en sociale cohesie1 

Klassieke rechtssociologen hebben het recht vooral op zijn ordenende beteke-
nis bestudeerd. Zij zagen het als De Taak der Rechtssociologie (Sinzheimer 
1935) om de bijdrage van het recht aan een ordelijke planning van de samenle-
ving te onderzoeken en te verbeteren. Nog in de jaren ’60, toen de sociale we-
tenschappen zich al een minder omvattende taak toedeelden, werd de betekenis 
van het recht in de ogen van de rechtssociologen gezien in het verbinden van, 
zoals de vlag van Brazilië het zegt, ‘ordem e progreso’. De sociale weten-
schappen leverden toen het materiaal voor stapsgewijze maatschappelijke her-
vorming, waarbij het recht als instrument werd ingezet. Dit rechtsinstrument 
kreeg twee hoofdtaken: stabiel houden van de gedragspatronen (middel tot so-
ciale controle, ordem) en via doelprogramma´s bijdragen tot modificatie van de 
samenleving (progreso). Bij zo’n Orde en Vooruitgang waren de politiek, het 
openbaar bestuur en de sociale wetenschappen vooral op het bereiken van een 
consensus over de richting van die hervormingen gericht, ervan uitgaande dat 
een blijvende botsing van waarden en normen zou kunnen worden vermeden. 
Optimistisch ging men uit van de maakbaarheid van de samenleving en het 
vermogen om de daarvoor nodige stabiliteit en voorspelbaarheid van gedrag 
door middel van het recht te verzekeren. Afgezien van radicale stromingen was 
men nog overtuigd van een potentie tot een verregaande uniformiteit in recht 
en samenleving. 

In de rechtsantropologie heeft pluriformiteit in en tussen samenlevingen en 
rechtsverschijnselen van oudsher een veel centralere plaats gekregen. Het be-
studeren van rechtspluralisme voedde kritiek op koloniale machthebbers en 
hun etnocentrisme; zoals het thans nog de kritiek voedt op de centraliserende 

                                                           
1 Dit artikel is een ingrijpend herziene versie van een notitie die wij voor Deelthema 

5 ‘De Pluriforme Rechtsstaat en Sociale Cohesie’ van de Onderzoeksschool Recht 
& Samenleving i.o. hebben geschreven. Deze onderzoeksschool is een bundeling 
van vijf juridische faculteiten (van Noord naar Zuid: RUG, UvA, VU, RUL en 
EUR). De overige faculteiten (UU, KUB en UM) vonden elkaar in plannen voor 
een Onderzoeksschool Ius Commune. De titel van het Deelthema 5 is een contami-
natie van het politiek-populaire begrip ‘sociale cohesie’ en het recente NWO-pro-
gramma ‘De Nederlandse Pluriforme en Multiculturele Samenleving’, inclusief alle 
USA-kapitalen. Markant is dat bij dit NWO-programma geen enkele aanvraag door 
een (meta-)juridische discipline is ingediend. De overige vier Deelthema’s van de 
Onderzoeksschool Recht & Samenleving i.o. hebben betrekking op ‘Aansprakelijk-
heid en Contract’, ‘Geschillenbeslechting’, ‘Toezicht op publieke en private organi-
saties’ en ‘Global Governance and the Rule of Law’. 
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ontwikkelingsplannen van de postkoloniale regiems. Maar pluriformiteit was 
oudtijds niet het laatste woord. Ook de rechtsantropologie richtte zich op uni-
formiteit en werkte mee aan de inrichting van een overkoepelend, uniforme-
rend rechtsregiem in de koloniën, met eigen plaats voor het inheemse recht 
voor zover niet repugnant. Na de oorlog, bij de dekolonisatie, hebben beoefe-
naren van deze discipline de law and development-beweging gesteund: de in-
voering van het moderne westerse (Noord-Amerikaanse) recht kon de maat-
schappelijke breuken in de postkoloniale samenlevingen (tussen traditioneel en 
modern, etnisch en nationaal, plaatselijk recht en statelijk recht) helen. 

Deze preoccupatie van de rechtssociologie en rechtsantropologie met maat-
schappelijke orde en vooruitgang is de laatste 30 jaar drastisch gewijzigd in 
een alles beheersende aandacht voor pluriformiteit, ‘creatieve wanorde’, bur-
gerlijke ongehoorzaamheid, rechtsrelativisme en rechtspluralisme in eigen huis 
en dergelijke, die in de Nederlandse verhoudingen moe(s)ten worden geïncor-
poreerd. Dit lijkt tot op vandaag de heersende tendens, zoals men bij voorbeeld 
uit respect voor pluralisme voor de erkenning van het collectieve recht van 
minderheden en inheemse volken op eigen instituties kan pleiten.  

Een tegenbeweging dient zich echter alweer aan, met als belangrijke vraag: 
tot hoever kunnen de bestaande rechtsorde en politieke instellingen het bestaan 
van zo veel pluriformiteit verdragen? Meer in het algemeen wordt het sterk ge-
accentueerde recht van mensen om hun sociale relaties anders dan gebruikelijk 
te vormen, nu weer kritisch bejegend met vragen zoals: welke fundering kan 
binnen een pluralistische samenleving maatschappelijke samenhang bieden? en 
waar slaat de pluriformiteit om in parasitisme op bestaande instituties? De te-
genstelling: Recht als middel van sociale controle of Recht als voertuig van 
emancipatie, is niet langer een harde tegenstelling. 

Thematisch komt aldus de vraag naar recht, pluriformiteit en sociale cohe-
sie hoger op de agenda te staan dan een tijdje terug het geval was. De vanzelf-
sprekendheid waarmee eertijds een aantal jonge rechtssociologen startte om 
recht ‘als middel tot sociale controle’ te bestuderen, is weliswaar niet terug - 
dat kan ook niet na 30 jaar pluralisme-studies - maar wint toch weer aan 
gewicht. In dit verband roept een opmerking van Roger Cotterrell op het Law 
& Society Congress te Glasgow (1996) ambivalente gevoelens op: “We need to 
rethink the concept of law itself in pluralistic terms.” Dit is in het licht van het 
scala en de verscheidenheid aan pluriformiteiten die wij in dit essay zullen 
behandelen, een zeer terechte oproep. Zal het recht net zo pluralistisch als de 
samenleving worden? Echter, indien het rechtsbegrip zelf pluralistisch wordt 
gedacht (statelijk recht, recht van minderheden en inheemse volkeren, recht 
van de kerken, recht van beroepsgroepen en dergelijke), is het de vraag welke 
elementen van de rechtsorde het samenleven van de verschillende maatschap-
pelijke groepen verenigt. Misschien wijst deze laatste opmerking wel op een 
schromelijke overschatting van de maatschappelijke betekenis van de rechts-
orde. Wij willen proberen met dit ‘her-denken’ een begin te maken en pogen 
diverse dimensies van het mateloze thema ‘Recht & Pluriformiteit & Sociale 
Cohesie’ te onderscheiden. 
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Onze verkenning richt zich tot een breed publiek van metajuridici en ziet dus 
af van specialistische discussie voor het vakforum; in haar essayistische vorm 
kan onze verkenning wellicht ook het interne debat dienen. Wij kiezen voor 
deze essayistische vorm, waarbij wij ons van de verplichting ontslagen voelen 
iedere zin in het corpus van de wetenschap in te bedden. Veel van wat (hierbo-
ven en) hieronder stellenderwijs is opgeschreven, zouden wij eigenlijk conse-
quent in de vragende vorm moeten noteren. Om stilistische redenen lieten we 
dat na. 

1 Pluriformiteit 

Naast de term ‘pluriformiteit’ zijn andere termen zoals ‘pluraal’, ‘pluralis-
tisch’, in diverse, soms tegenstrijdige, vaak weinig duidelijke betekenissen in 
gebruik. Wij zullen hieronder slechts de termen ‘pluriformiteit’ en ‘pluriforme’ 
gebruiken, omdat er geen vrij algemeen geaccepteerde betekenisdifferentiatie 
voor al deze begrippen bestaat. Wel gebruiken wij het ingeburgerde begrip 
‘rechtspluralisme’. 

Hieronder volgen enkele onderling sterk verschillende verschijnselen die 
men met het begrip pluriformiteit zou kunnen aanduiden. Bij alle te bespreken 
verschijningsvormen van pluriformiteit is te bedenken dat geen vorm ervan on-
vermijdelijk of vanzelfsprekend maar altijd een sociale constructie is. Neem 
het onderhandelende bestuur dat aan bepaalde maatschappelijke groepen wel, 
aan andere geen ‘eigen’ plaats in de vorming van het publieke beleid toekent. 
Zo hebben de artsen wel kans gezien in wet en onderhandelingen hun ‘eigen-
heid’ af te dwingen, terwijl vele andere maatschappelijke groeperingen (bak-
kers, bijstandsgerechtigden en boeren met kampeerfaciliteiten) de sturende 
overheid met haar regelgeving over zich heen moesten laten komen. Met ande-
re woorden, de acceptatie als te respecteren eigensoortige entiteit is geen van-
zelfsprekendheid maar de politiek-normatieve uitkomst van een sociaal proces. 
Zo hebben Indo’s nimmer een indentificeerbare status gekregen, waarin Mo-
lukkers en Surinamers wel zijn geslaagd. Wat wij als verschijningsvorm van 
pluriformiteit erkennen, is derhalve geen vanzelfsprekend, onvermijdelijk ge-
geven maar een breed geaccepteerde culturele definitie van ‘anders-zijn’, of 
beter: ‘Anders-zijn’. Zonder deze cultureel-politieke erkenning van het An-
ders-zijn rest slechts een gemarginaliseerde of getrivialiseerde positie. 

Welke vormen van pluriformiteit worden thans erkend? Een eerste tweede-
ling is de maatschappelijke pluriformiteit en de begripsmatige pluriformiteit. 
Dit onderscheid heeft met verschil in wetenschappelijke disciplines te maken. 
De sociologen zullen zich doorgaans op de maatschappelijke pluriformiteit 
richten, terwijl de meer theoretisch ingestelde wetenschappers aan de studie 
van de begripsmatige pluriformiteit de voorkeur zullen geven. Aangezien deze 
indeling twee groepen wetenschappen scheidt, zal enige overlap wat betreft het 
object kunnen voorkomen. Zo heeft de gedragswetenschappelijke pluriformi-
teit van authentieke levensstijlen (1.1.1) veel gemeen met de pluriformiteit aan 



 A.J. Hoekema en N.F. van Manen 34 

maatschappelijke, contextuele betekenissen van begrippen (1.2.1). Dat is geen 
bezwaar omdat beide thema’s vanuit verschillende theoretische optieken wor-
den beschouwd. 

1.1 Maatschappelijke pluriformiteit 

Pluriformiteit uit zich maatschappelijk op vier niveaus: het individu, de soci-
aal-culturele gemeenschap, de sociaal-economische machtscentra en de mondi-
ale gedragsalternatieven. De grenzen hiertussen zijn vaag en overlappingen 
ruim voor handen. De kern van dit onderscheid heeft met sociale instituties te 
maken. Het pluriforme karakter van de oude Nederlandse rechtsstaat onttrok 
zich indertijd enigszins aan het oog, omdat de pluriformiteit een institutionele 
samenhang kende, traditioneel was verankerd en dankzij gemeenschappelijke 
culturele componenten de sociale cohesie slechts in beperkte mate bedreigde. 
Dat ligt mogelijk anders voor de hieronder te bespreken nieuwe vormen van 
maatschappelijke pluriformiteit. 
 
1.1.1 Levensstijlen 
De pluriformiteit van individuele, min of meer in informele groepsverbanden 
beleefde levensstijlen en handelwijzen, is vooral in een ver doorgezette nadruk 
op het beginsel van individuele zelfontplooiing en authenticiteit geworteld. 
Hoewel het hier in de kern om een individu-gebonden pluriformiteit gaat, is het 
aantal maatschappelijk relevante authentieke levensstijlen beperkt en zijn in-
formele associaties van gelijkgestemden onvermijdelijk: op pleinen, in cafés en 
andere private of publieke trefpunten, gebruikersgroepen, door unificerende 
tendenzen zoals mode, recht en consumptie- en productiemechanismen, gaat 
het ultiem-individuele bijkans onvermijdelijk in massaliteit verloren. Deson-
danks is het uitgangspunt niet de groep maar het individu. De voorbeelden zijn 
per generatie verschillend en veelkleurig. Hippies, punks, autonomen, mystie-
ke kluizenaars, kunstenaars, drop outs en radicale anarchisten proberen hun 
eigen weg in het leven te vinden, anti-autoritair en in het licht van de finale 
verantwoording: eigenzinnig.2 Deze pluriformiteit kent vele maatschappelijke 
uitingsvormen, zoals emancipatie, criminaliteit, burgerlijke ongehoorzaamheid, 
egoïstisch calculeren, apathie, revolte en psychiatrische marginalisering. Deze 
pluriformiteit gaat terug op het wegvallen van sociale verbanden en instituties, 
zoals de traditionele zuilen, het traditionele gezin, de traditionele trouw aan het 
bedrijf. Deze pluriformiteit is gebaseerd op het in steeds sterkere mate opwaar-
deren van het ego, de authentieke emotie en het eigenbelang. 

Zichtbaar wordt deze pluriformiteit van levensstijlen onder andere in pluri-
formiteit van betekenisverlening in het maatschappelijk verkeer (zie 1.2.1), in 
het wegvallen van de bindende kracht van het groepslidmaatschap, ongeloof in 

                                                           
2 Het gebruik van verzameltermen zoals ‘hippies’ lijkt reeds op een sociaal gedeelde 

authenticiteit te wijzen. 
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omvattende maatschappijvisies, in de tendens tot de free rider en de prolifera-
tie van belangen die om aandacht vragen maar niet gemakkelijk onder een con-
cept van gemeenschappelijke belangen zijn te brengen. Integratiemechanismen 
in politieke en juridische zin lijken hun motiverende betekenis te verliezen. 
 
1.1.2 Sociaal-culturele gemeenschappen 
Pluriformiteit van sociaal-culturele gemeenschappen is nadrukkelijk van de an-
dere pluriformiteiten te onderscheiden, hoewel er een onvermijdelijk grensge-
bied bestaat. Het meest duidelijke voorbeeld van deze vorm van pluriformiteit 
is thans de multiculturaliteit van de meeste westerse (en niet-westerse) samen-
levingen. Het is van belang om in dit verband ‘zuiver’ culturele verscheiden-
heid en eigenheid te onderscheiden van culturele gemeenschappen die in vele 
facetten van het dagelijks leven hun eigenheid manifesteren en zich dus op so-
ciaal-structureel vlak in diverse opzichten als een eigen wereld tonen en wen-
sen te gedragen. Om deze laatste soort gemeenschappen aan te duiden zijn op 
dit moment verscheidene begrippen in omloop, zoals het begrip multidimensio-
nele gemeenschap. Wellicht is het treffend om in dit geval van ‘institutioneel 
uitgebouwde’ gemeenschappen te spreken. 

Voor wat het verleden betreft, is te wijzen op de verzuilde Nederlandse sa-
menleving met tal van sociaal-culturele gemeenschappen die overigens alle 
deel van een zekere overkoepelende cultuur uitmaakten, maatschappelijk een 
eigen hiërarchie kenden, door gezaghebbende leiders werden bijeengehouden 
(die ook buiten de eigen gemeenschap werden geaccepteerd) en die over een 
zeer uitgebreid net van maatschappelijke voorzieningen en relaties beschikten. 
Zulke gemeenschappen deelden hun lot op een veelheid van maatschappelijke 
terreinen - en niet alleen op een veelal functioneel bepaald gebied, zoals dat 
waarop een professionele identiteit werd beleefd. Deze gemeenschappen waren 
derhalve sterk geïnstitutionaliseerd. Er bestonden bepaalde gedeelde waarden, 
er bestond een besef van lotsverbondenheid en er bestonden reeksen specifieke 
contexten van sociale regels, normen, sancties, alsmede hiërarchie en andere 
vormen van ‘politieke’ bindingen, en niet zelden ook solide economische bin-
dingen (wederzijdse hulp, informele sociale zekerheidssystemen, tot en met di-
recte onderlinge handel en arbeidsrelaties). 

Op dit ogenblik lijken in samenlevingen als de onze zulke multidimensio-
nele en geïnstitutionaliseerde gemeenschappen in betekenis sterk terug te lopen 
- met uitzonderingen in bepaalde streken des lands, onder bepaalde godsdien-
stige groepen en dergelijke - onder de aandrang van een sterkere nadruk op het 
individu en de authenticiteit van zijn keuzen. Daar staat tegenover dat zich in 
sterk toenemende mate gemeenschappen manifesteren die soms zuiver cultu-
reel zijn maar vaak ook verdergaande institutionalisering nastreven en verto-
nen. 

Er zijn drie duidelijke tendensen te onderscheiden die tot nieuwe, relatief 
autonome sociaal-culturele gemeenschappen hebben geleid. In de eerste plaats 
leidden de nadagen van het kolonialisme in vele geïndustrialiseerde westerse 
landen tot een toestroom van inwoners uit de (voormalige) koloniën. In de 
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tweede plaats vonden sinds het begin van de jaren zestig steeds grotere aantal-
len (aanvankelijk) ‘gastarbeiders’ in de westerse landen werk. Na verloop van 
tijd bleek dat zij niet slechts tijdelijk in de geïndustrialiseerde landen verbleven 
doch zich daar vooralsnog permanent vestigden. In de derde plaats veroorzaak-
ten lokale spanningen en mondiale armoede ertoe dat ongestuurde stromen 
vluchtelingen tot de geïndustrialiseerde landen toegang eisten. 

Anders dan de traditionele sociaal-culturele gemeenschappen beschikken 
deze nieuwe gemeenschappen in veel mindere mate over een eigen sociale 
hiërarchie die buiten de eigen gemeenschap wordt geaccepteerd, en evenmin 
over een veel omvattend net van voorzieningen. Intussen doen zich sociale 
processen voor die erop wijzen dat deze gemeenschappen zowel naar uitbouw 
van een eigen sociale structuur (institutionalisering) streven als erkenning voor 
het beleven van deze eigenheid in de politiek-juridische nationale instellingen 
willen verkrijgen. Terwijl hiervoor (zie 1.1.1) van een de-institutionalisering 
sprake was, gaat het hier om een neo-institutionalisering. 

Een kenmerkend verschil met de pluriformiteit van levensstijlen is dat het 
bij deze pluriformiteit van sociaal-culturele gemeenschappen niet om een vrij-
willig nastreven van individuele authenticiteit gaat. De vanzelfsprekende bin-
ding aan de collectiviteit staat hier voorop, iets dat nogal eens botst met de vi-
sie op individu en gemeenschap die zich in de Westerse samenlevingen in glo-
bale zin heeft ontwikkeld. Het is overigens niet zelden mogelijk om toch ‘van 
buiten’ tot deze sociaal-culturele gemeenschappen toe te treden. 

De neo-institutionalisering waarvan hier sprake is, betekent dat deze groe-
pen een plaats in de samenleving willen innemen die met die van de traditione-
le sociaal-culturele gemeenschapen te vergelijken is. Bij zo’n institutionalise-
ring horen bij voorbeeld eigen godsdienstige centra, onderwijsinstellingen, in-
stellingen van gezondheidszorg, verpleegtehuizen, media (tv, radio, krant) en 
sportverenigingen. De vraag is waar deze institutionalisering halt houdt: leidt 
dit institutionaliseren ondanks dit alles ertoe dat de institutie onderdeel van de 
overkoepelende cultuur is en dus ook ‘valt onder’ nationale rechtsinstellingen, 
of komen deze nieuwe instituties zozeer ter zijde te staan dat ook eigen rechts-
instellingen en zelfs een eigen politieke representatie worden nagestreefd? 
 
1.1.3 De sociaal-economische machtscentra 
Vervolgens moeten wij de pluriformiteit van sociaal-economische ‘functione-
le’ machtscentra onderscheiden. Het gaat hierbij om een veelheid van machts-
centra die naast de staat voorkomen. Binnen de rechtsorde is pluriformiteit van 
territoriale en functionele onderdelen van het staatsverband al sinds lange tijd 
erkend, zoals bij voorbeeld de gemeenten en waterschappen. De bestuursprak-
tijk van vandaag laat zien dat ook - en wellicht vooral - op grond van de be-
stuurseffectiviteit (hernieuwde) aandacht bestaat voor decentralisatie, medebe-
wind en andere vormen van het delen van staatsmacht. 

Naast deze ‘klassieke’ machtscentra zijn evenwel in de huidige tijd andere 
sociaal-economische machtscentra ontstaan die als gevolg van hun machtsposi-
tie maatschappelijk van groot belang geworden zijn. Talrijke organisaties bui-
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ten de juridisch bevoegde overheid laten zich niet gemakkelijk door overheids-
organen bevelen noch eenzijdig overtuigen. Het gaat hierbij niet alleen om par-
ticuliere organisaties maar ook om tamelijk autonome onderdelen van de over-
heid. Deze nieuwe sociaal-economische machtscentra zijn bovendien veel 
moeilijker in staatsrechtelijke begrippen te vatten. De verenigde universiteiten, 
de medische specialisten, de verenigde staalindustrie, de pensioenfondsen, de 
bankiersvereniging, de (multi-)nationale ondernemingen, de gevestigde organi-
saties van belanghebbenden, zoals sommige milieu- en consumentenorganisa-
ties, zijn als dergelijke machtscentra aan te merken. Het is zelfs in deze tijd 
maatschappelijk kenmerkend dat in vele gevallen geen van de (publieke of) 
private machtscentra in staat is zonder de medewerking van een of meer van 
deze andere centra de eigen doelstellingen te realiseren. De traditionele kaders 
van integratie van onderscheiden belangen via de representanten van het volk, 
in vergadering bijeen, zijn niet bij machte de antagonismen tussen deze geor-
ganiseerde belangen te slechten. 

De pluriformiteit van de sociaal-economische machtscentra op nationaal en 
regionaal niveau is onderdeel van de Nederlandse maatschappelijke verhoudin-
gen gedurende de tweede helft van de 20e eeuw. Het Nederlandse poldermodel 
ontving in 1997 de prijs van de Bertelsmann Stiftung: werknemers- en werkge-
versorganisaties ontvingen gezamenlijk 300.000 mark voor de stabiliteit en 
welvaart waartoe dit overlegmodel heeft geleid. Kennelijk biedt het overleg-
model op basis van wederzijdse afhankelijkheid een alternatief. 
 
1.1.4 Mondiale gedragsalternatieven 
De huidige sterke nadruk op het vrije handelsverkeer, terugtred van de staat en 
herleving van marktprocessen bevordert (of: is het gevolg van) een al lang 
voortgaande mondialisering van de economische orde. De vanzelfsprekende 
eisen die deze orde stelt, kunnen op het niveau van de afzonderlijke nationale 
staten niet betekenisvol worden beïnvloed. Er manifesteren zich hier bovenna-
tionale samenhangen en vormen van cohesie, die een markante invloed op de 
nationale sfeer hebben. De mondialisering van de economie betekent mondiali-
sering van consumptie en productie, van handel, van informatienetwerken, van 
toerisme.  

Dankzij de sterk toegenomen welvaart krijgt de individuele burger de mo-
gelijkheid uit zeer vele gedragsalternatieven te kiezen. Of het nu gaat om vor-
men van samenleven, vrije tijdsbesteding, arbeidspatronen, politiek engage-
ment, kosmopolitische exercities door de hele wereld, er is een veelheid van 
mogelijkheden die zich dag in dag uit aandient. Deze toegenomen keuzemoge-
lijkheden lijken voor individuele voorkeuren en authentieke levensstijlen ruim-
te te scheppen. Er zijn echter integrerende krachten die zich goeddeels aan de 
greep van de individuen onttrekken en het individu zelf in collectieve patronen 
dwingen. De toegenomen keuzemogelijkheden dwingen deze authenticiteit in 
een collectief keurslijf, omdat de keuzemogelijkheden commercieel slechts op 
boven-individueel niveau zijn aan te bieden en dus te verwezenlijken. De mon-
dialisering van productie, handel en consumptie leidt ertoe dat niet alleen mon-
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diaal dezelfde keuzes mogelijk zijn maar tevens dat de keuzes mondiaal tot 
dezelfde zijn beperkt. Autovrije winkelgebieden bieden grotendeels dezelfde 
merken en puien. Het feitelijk momentum van de markt leidt tot vrijwillige mo-
nopolies en technologische uniformering. De keuzemogelijkheden worden, zo 
bezien, eerder kleiner dan groter. 

Deze schijnbare pluriformiteit van consumptie, zo op het eerste gezicht aan 
de authenticiteit aangepast maar in collectieve economische arrangementen van 
productie en handel gerealiseerd, is onderdeel van de laat-kapitalistische 
markt: grote ondernemingen bieden wereldwijd min of meer dezelfde 
producten aan, terwijl kleine ondernemers een nisje in de markt zoeken. 
Tezamen bieden zij daarmee de op de individuele ontplooiing gerichte mens de 
mogelijkheid dat doel te verwerkelijken. De global players bepalen en 
uniformeren het keuzenaanbod wereldwijd en beperken het daarmee 
verregaand. De maatschappelijke afstemming lijkt vooral door de markt van 
aanbod (en vraag) gedomineerd. Maatschappelijke samenhang is echter geen 
doelstelling van de markt. 

De mondiale ondernemingen praktiseren bovendien het vrije verkeer van 
productieverhoudingen en produceren daar waar de kosten zo laag mogelijk 
zijn. Een van de gevolgen is de ‘import van de derde wereld’, niet alleen in de 
betekenis dat schoenen, computers en voedsel waar ook ter wereld zo goed-
koop mogelijk voor welke markt dan ook kunnen worden geproduceerd, maar 
bovendien dat voor het behoud van de werkgelegenheid de druk bestaat de 
goedkoopste productie-omstandigheden en derhalve die van de derde wereld 
naar elders te exporteren: goedkope arbeid zonder (een uitgebreid vangnet van) 
sociale voorzieningen wordt in de oude, rijke wereld ingevoerd. Daarmee 
dreigt de onderklasse die niet aan de civil society deelneemt, iets van haar door 
Dahrendorf gesignaleerde nutteloosheid te verliezen (1985), hoewel in een be-
stendigde armoedepositie (daarom dat ‘dreigt’). Dat kan tot een weinig cohe-
sieve pluriformiteit leiden. 

1.2 De begripsmatige pluriformiteit 

Naast deze vormen van maatschappelijke pluriformiteit, moeten wij ingaan op 
vormen van - in ruime zin - culturele c.q. cognitieve pluriformiteit, die op com-
plexe manieren met de maatschappelijke vormen van pluriformiteit in verband 
staan. Het gaat ons om uiteenlopende contextuele betekenissen in het maat-
schappelijk verkeer, in het recht en in de wetenschappen. 
 
1.2.1 Contextuele betekenissen 
Het is zinvol apart stil te staan bij pluriformiteit van betekenisverlening in het 
maatschappelijk verkeer. Men kan spreken van ‘contextualisering’ van beteke-
nisverlening. Het volgende is daarmee bedoeld. Er zijn goede gronden om aan 
te nemen dat de betekenis van woorden en de benoeming van handelwijzen aan 
‘de context’ is gerelateerd, waarbij deze context persoonlijk is, voor 
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persoonlijke interpretatie vatbaar is en geen (anders dan conventioneel) 
algemeen geldende kracht heeft. De een ‘benoemt’ een handelwijze als 
ongewenste intimiteit, de ander als aardige attentie, en er bestaat geen instantie 
- en vooral geen autoriteit - die hier het definitieve woord kan spreken. 

Ook in de praktijk dringt deze pluriformiteit van betekenissen sterk door. 
Dit wordt bevorderd door de theoretische rechtvaardiging van deze positie in 
de kentheorie en in de symbolisch-interactionistische sociale wetenschappen. 
De gedachte van de ‘de samenleving als prestatie van onderop’ heeft de theore-
tische rechtvaardiging verschaft aan een algehele debunking van dat wat auto-
riteiten, voorgangers, prudente leiders, intellectuelen over maatschappelijke 
vanzelfsprekendheden en normen te zeggen hadden.3 

Op zichzelf behoeft de gedachte dat de betekenis van handelwijzen en 
woorden aan een persoonlijk te kiezen interpretatiekader is gebonden, nog niet 
te leiden tot een mateloos onderling afwijkende manier van opvatten van han-
delingen en woorden, zo mateloos dat maatschappelijke coördinatie onmoge-
lijk zou worden. Niet alleen vertonen zich krachtige belangen om dit te voor-
komen, maar conventie, het eigen dode gewicht van manieren van doen, en bo-
venal praktische trouw aan wat men thans wel ‘constitutieve regels’ noemt, 
voorkomen maatschappelijke chaos in betekenissen en daarmee in interactie. 
Bij deze eenheidstichtende categorie van constitutieve regels moet men denken 
aan de basisregels van specifieke interactiepraktijken zoals ‘wetenschap beoe-
fenen’ en ‘een belofte uitspreken en je eraan houden’. Zij zijn echter niet speci-
aal tegen aanslagen door die critici beveiligd die stellen dat ook deze minimale 
referentiekaders alleen gelden zolang conventioneel in hen wordt geloofd. 

De begripsmatige pluriformiteit, van oudsher een bekend standpunt binnen 
het historisch materialisme, heeft via het contextualisme van Wittgenstein, de 
interpretatieve sociologie en het brede scala van emancipatiebewegingen een 
hechte basis in de samenleving gekregen. Aldus werden de elitaire gezagsver-
houdingen op begripsmatig gebied beëindigd. In het licht van onze verkenning 
keert deze pluriformiteit van contextuele betekenissen in alle heftigheid en re-
levantie in de pluriformiteit van rechtsbegrippen terug. 
 
1.2.2 Rechtsbegrippen 
Het rechtsverschijnsel zelf, genomen naar zijn verschijningsvorm zoals de 
rechtswetenschap het bewerkt, manifesteert breuken, pluriformiteiten, verzelf-
standigde onderscheidingen. De dogmatische eenheid van publiek- en privaat-
recht in de 19e eeuw kan worden teruggevoerd op de centrale betekenis van 
het mensbeeld van de vrije en mondige burger: de burger als ‘wetgever in 
eigen zaak’. Tezamen met het soevereiniteitsbegrip dat de positie van de staats-
macht rechtvaardigt, heeft dit aanleiding gegeven tot een samenhangend be-

                                                           
3 Nooit werd een rector magnificus van een universiteit zo gehoond als A.D. Belin-

fante toen deze in enige zendbrieven aan de universitaire gemeenschap van de UvA 
van de late jaren ’60 de betekenis van het institutuut der universiteit onder meer in 
termen van cultuuroverdracht omschreef. 
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grippenkader, inbegrepen onderscheidingen zoals die tussen publiek- en pri-
vaatrecht. 

Men meende hiermee de vrucht van een algemeen werkzame oordeelsfunc-
tie in de mensen te treffen die uiteindelijk er toe zou leiden dat over de norma-
tieve waardering van verhoudingen in termen van recht en onrecht een ware 
consensus zou ontstaan (Vgl. Huppes-Cluysenaer 1995:69-71 en Smits 1997). 
De rechtsgeleerden trokken eertijds een begrippenaparaat op, dat rechtstreeks 
deze realiteit van consensus zou weerspiegelen. We kunnen van ‘natuurlijke 
begrippen’ spreken die betrekking hebben op wat later de wereld van de nor-
men, van het Sollen en het Ought ging heten. Afbeeldende begrippen kenmerk-
ten dit 19e eeuwse dogmatieke stelsel. Deze gedachtengang is bij uitstek een 
uitnodiging om zich het rechtsstelsel als autonoom, in de zin van ‘waar’ voor 
te stellen: geen tractaat ten aanzien van een bepaald geloofsgoed, maar een 
weerklank van de algemene waarheid. Tevens wortelt hierin de autonomie die 
aan het recht werd toegedicht. Men kan deze inhoudelijke autonomie (de waar-
heid van het rechtsstelsel) mede in verband brengen met nog drie verdere, af-
geleide vormen van autonomie van het toenmalige recht: qua methoden, qua 
beroepsmatige hantering door gespecialiseerde deskundigen en qua institutio-
nele verschijningsvorm: speciale organen van rechtsvorming en rechtspleging 
(vgl. Unger 1976:52-53). Zo is het rechtsstelsel niet alleen tegelijk feit en 
norm, maar ook bestand tegen alle woelingen van de dag en tegen aanslagen 
door lobby’s van gediscrimineerde (of discriminerende) groepen. 

De revolutie van de feiten tegen de ‘code’ heeft aan het einde van de 19e 
en krachtiger in de 20e eeuw aan de leer van de grondslagen van de integriteit 
van het recht als stelsel geknaagd (zie b.v. Morin 1920). Het uiteenvallen van 
Sollen en Sein dat aan het einde van de 19e eeuw bij het intredende ongeloof in 
een algemeen oordeelsvermogen van de mensen alsook in een overkoepelende 
waardenconsensus naar voren komt, onderstreept juist de gevaren van maat-
schappelijke desintegratie door het recht; sinds dat moment worstelt de rechts-
dogmatiek met de vraag hoe dit stelsel van begrippen en regels maatschappe-
lijk is te rechtvaardigen. Vooral de verweving van rechtsbegrippen met con-
creet, dagelijks compenserend, ordenend en/of emanciperend (overheids)be-
leid, op grond van sociaal-functionele overwegingen omtrent te realiseren 
evenwichten in de samenleving, alsook de betekenis die bij dergelijk beleid 
aan typisch bestuurlijke belangen zelf toekomt, hebben twijfel gezaaid aan de 
autonomie van het juridisch begrippenkader (zie Hoekema 1991). 

Waarin kan zo’n autonomie nog worden gezocht? Op zich zelf heeft de 
vermaatschappelijking van recht ongetwijfeld tastbare betekenis voor, bij voor-
beeld, het redresseren van onevenwichtigheden in macht tussen partijen of ca-
tegorieën mensen/organisaties. In hoeverre hiermee zuiver instrumentele doe-
len worden gediend en in hoeverre daarmee het recht alleen maar dienstbaar 
aan de staatsmacht zou worden, zijn geen vragen die in een formule zijn te be-
antwoorden. Dat de rechtsorde over functionele rechtsgebieden versnipperd 
raakt en dat door de binding van recht aan concreet beleid de beleidsmatige ra-
tionaliteit de overhand lijkt te krijgen over andere vormen van rationaliteit die 
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in recht gestalte zouden kunnen hebben, lijken echter wel tendensen die het 
wettigen te spreken van pluriformiteit binnen de rechtsbegrippen. De vermaat-
schappelijking blijkt ook aan het einde van de 20e eeuw in het positieve recht 
en zeker in de rechtspraak haar invloed te hebben behouden, omdat met de be-
staande, nieuwere vormen van maatschappelijke pluriformiteit rekening wordt 
gehouden. Niet Nederlands Taligen (NNT’s) krijgen een grotere bescherming 
dan hun Nederlandstalige lotgenoten (Harzani/Van Woerden). Superieure des-
kundigheid bij de ene partij noopt tot bescherming van de andere partij (De 
Groningse notaris). Zwakke verkeersdeelnemers krijgen een grotere bescher-
ming dan de sterkere, thans ook wettelijk. Wat in de ene wijk in strijd met de 
openbare orde is, zal dat in een andere wijk niet zijn. Daarmee volgt het recht 
met haar rechtsbegrippen de pluriformiteit die in de samenleving wordt gepo-
neerd en geaccepteerd. Het rechtsstelsel verliest daarmee haar autonomie maar 
bevat geen automatisch antwoord op de vraag naar de rechtvaardiging van de 
inhoudelijke bepaling van de begrippen. Naast deze vermaatschappelijking zijn 
er echter andere tendensen die in aanzienlijke mate aan de pluriformiteit van 
rechtsbegrippen hebben bijgedragen. 

In de jaren ’60 hebben Glastra van Loon en Ter Heide de contextuele bete-
kenis in het juridische denken en in het denken over het recht geïntroduceerd. 
Ter Heide ging er overigens van uit dat er in de eerste plaats feitelijk voldoen-
de maatschappelijke overeenstemming over constitutieve regels van samen-
handelen en in die zin voldoende maatschappelijke consensus bestaat, en dat er 
in de tweede plaats een neutrale en onpartijdige rechter bestaat die als autoriteit 
juist die constitutieve regels kan en zal opleggen en bewaken. Het relativisme 
van de betekenissen dat hierboven in 1.2.1 is geschetst, gaat bij Ter Heide dus 
zeker niet tot het uiterste. Hij heeft zich duidelijk rekenschap gegeven van het 
vraagstuk van de samenhang van de rechtsbegrippen en van de integriteit van 
de rechtsorde als geheel in verband met haar maatschappelijke taak. 

De door Ter Heide bevorderde vermaatschappelijking van de rechtsdogma-
tiek en de rechtspleging kan in verband worden gebracht met een type maat-
schappelijke consensus dat door Van Ree ‘collectivistisch’ wordt genoemd 
(1998). Zo’n consensus is nog doordrenkt van de restauratieve wederopbouw 
van de jaren ’50. In die oudere consensus zouden de collectieve doelen voor 
het maatschappelijk handelen van individu en staat wel goeddeels vaststaan. 

Stond Ter Heide wellicht theoretisch met een stevig been in het verleden, 
feitelijk hielpen zijn leer en wellicht meer nog die van Glastra van Loon mee 
aan het aan de macht komen van de persoonlijke verbeeldingskracht, waarmee 
zij de aanstichters van de receptie in het recht en het denken van juristen van 
de maatschappelijke pluriformiteit van individuele en subculturele betekenis-
verlening waren. 

Iets (heel) anders dan de genoemde ‘collectivistische consensus’ is dat wat 
Van Ree de ‘individualistische consensus’ noemt van de periode na de culture-
le revolutie van 1969. Deze is kenmerkend voor een pluriforme, open maat-
schappij, waarbinnen individueel gedrag van de burgers voor een zeer belang-
rijk deel bepalend is voor de maatschappelijke doelen. Deze consensus is even-
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wel vooral, zo niet uitsluitend, een consensus over het principe dat ieder mens 
als zelfstandige bron van wensen en verlangens moet worden gezien. Het res-
pect voor het principiële recht dat ieder heeft op eigen zinverlening wordt in de 
maatschappelijke orde verbeeld door ‘het forum’: een procedure van een op 
motiveringsplicht beruste dialoog over de passendheid van alternatieve norm-
voorstellen. De deelnemers aan het maatschappelijk verkeer moeten funda-
menteel respect voor de mogelijkheid tonen dat anderen handelingen en woor-
den binnen geheel andere interpretatiekaders opvatten. De alsdan rijzende con-
flicten hoeven niet tot desintegratie te leiden, indien de betrokkenen in een ge-
zindheid van respect met elkaar in dialoog treden. De regels van en voorwaar-
den voor zo’n maatschappelijke dialoog vormen dan de enige, uiterst belang-
rijke, absolute waarde. 

De pluriformiteit van rechtsbegrippen is het gevolg van de versnippering 
van rechtsgebieden, de vermaatschappelijking van het recht en de (min of meer 
kentheoretisch gefundeerde) contextualisering. De eenduidigheid en voorspel-
baarheid van het recht komen daardoor onder druk te staan, hoewel tevens aan 
de specifieke maatschappelijke behoeften en belangen tegemoet kan worden 
gekomen. In 3.2.2 zullen wij nagaan wat het recht aan de sociale cohesie kan 
bijdragen, indien het recht de maatschappelijke pluriformiteit volgt.  
 
1.2.3 Wetenschap en paradigmata 
Binnen de wetenschappelijke theorievorming is de laatste 20 jaar op kentheo-
retische grondslag de idee van een objectief te kennen waarheid, bij voorbeeld 
op empirische grondslag, afgezworen. In de plaats daarvan wordt gewezen op 
referentiekaders, paradigmata genoemd, die de alles bepalende context van het 
proces van kennisverwerving vormen. Opvattingen over het bestaan van een 
eenheidswetenschap gelden niet meer. Dit heeft geleid tot een proliferatie van 
paradigmata en benaderingen die meer en meer vragen van samenhang en co-
hesie oproepen. 

Praktisch betekent dit dat de indertijd als vanzelfsprekend aangenomen be-
tekenis van wetenschappelijke kennis voor bij voorbeeld bestuurlijk beleids-
handelen goeddeels is weggevallen. Rationalisering van in juridische vorm uit-
gevoerd beleidsgericht handelen leek indertijd door het grootschalig inschake-
len van wetenschappelijke kennis mogelijk. Dit vertrouwen in de rationele en 
belangenoverstijgende betekenis van wetenschappelijke kennis wordt met na-
me in beleidskringen nog wel regelmatig beleden maar vindt in wetenschappe-
lijke kringen steeds minder overtuigde aanhangers en een overtuigende taal en 
toepassing. 

Wat de verschillende natuur- en sociale wetenschappen aan zekerheden ten 
aanzien van maatschappelijke processen alsook ten aanzien van de natuur (mi-
lieu, bij voorbeeld) aanleveren, heeft op dit moment bij lange niet meer de in-
tegrerende werking op het punt van waarden en gezichtspunten die er vroeger 
aan toekwam. Volgens sommige auteurs, zoals in ons land A.D de Groot en bij 
onze Oosterburen J. Habermas, zou de wetenschappelijke bewerking van poli-
tieke vraagstukken er toe kunnen leiden dat vragen van feitelijke aard en die 
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van normatieve aard uit elkaar zouden worden gehaald en dat daarmee de nor-
matieve beleidsdiscussie uiteindelijk tot rationele uitkomsten zou leiden. Even-
wel, een van de centrale vragen van de huidige praktijk van het openbaar be-
stuur is juist dat de grote vragen, zoals die van economie versus ecologie, niet 
tot eenduidige probleemdefinities leiden. Te sterk worden de vertolkte weten-
schappelijke standpunten rechtstreeks in connectie met ‘gekozen’ referentieka-
ders (paradigmata) gebracht. De enige wijze waarop voortdurende en slepende 
botsingen tussen onderscheiden standpunten kunnen worden voorkomen - 
naast onaanvaardbare knopen doorhakkerij en andere vormen van bloot-forme-
le beslissingen - is de organisatie van communicatieve processen, zo luidt al-
thans een populaire stelling onder bestuursdeskundigen. 

Het is voor ons wel duidelijk dat de uiteenlopende paradigmata in de ver-
schillende wetenschapsgebieden en zelfs binnen een enkel wetenschapsgebied 
een pluriformiteit op feitelijk niveau poneert die met de pluriformiteit op nor-
matief niveau is te vergelijken. Met deze laatste Sollen-pluriformiteit hebben 
wij de afgelopen eeuw leren leven. De vraag is hoe wij met de Sein-pluriformi-
teit kunnen leven, zeker als deze ook de grondslagen van ordenende weten-
schappelijke disciplines raakt. 
 
 
2 De pluriforme rechtsstaat 
 
Wij gaan ervan uit dat pluriformiteit, in een of meer van de hierboven beschre-
ven betekenissen, zijn weerslag vindt en gebonden wordt in de rechtsstaat, zo-
dat het begrip de ‘pluriforme rechtsstaat’ zinvol zou kunnen zijn. Dat ware ook 
anders denkbaar: de rechtsstaat zou de oude, masculiene, christelijke, blanke, 
Verlichte, sociaal-liberale traditie kunnen continueren of hervinden, autoritair, 
formeel en weinig tolerant. Pluriform gedrag dat niet met deze traditionele, eli-
taire rechtsstaat zou stroken, zou verre van de macht van het recht moeten pro-
beren te blijven. Elitair noemen wij deze rechtsstaat omdat zeer selectief pluri-
formiteiten worden geaccepteerd, en wel voor zover deze in de bestaande over-
koepelende instituties zijn of kunnen worden ingebed. Er zijn echter twee ten-
densen die de continuering van deze elitaire traditie belemmeren. 

In de eerste plaats heeft het recht, of beter: hebben de juristen steeds meer 
de neiging de ‘vermaatschappelijking van het recht’ hoog in het vaandel te 
plaatsen en zelfs te realiseren. Dat drijft de juristen (en met hen: het recht) als 
het ware vanzelf in de richting van de sociale pluriformiteiten en dat ‘democra-
tiseert’ de pluriformiteit. Deze tendens is te zien bij universitaire juristen, bij 
rechters en bij het openbaar ministerie, en meer in het algemeen bij het instru-
mentele recht waarmee politiek importante problemen te lijf worden gegaan. 
Deze verpolitisering van het recht impliceert dat politieke waarden en doelen 
(alsmede de effectiviteit) het gezag en de uiteindelijke legitimiteit van het recht 
gaan bepalen. Deze politieke legitimiteit moet in de samenleving worden ge-
vonden die echter pluriform is. Indien het recht inderdaad vermaatschappelijkt, 
indien het recht de traditionele, elitaire positie verlaat en indien de pluriformi-
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teit wordt gedemocratiseerd, kan het recht vervolgens niets anders dan de 
maatschappelijke pluriformiteit in een juridische pluriformiteit vertalen. Wan-
neer dat vervolgens als een verdienste, als een belangrijk goed wordt gepre-
senteerd, ligt het voor de hand dat de ‘pluriforme rechtsstaat’ zowel de be-
schrijving van de feitelijke praktijk als de legitimering daarvan wordt. 

In de tweede plaats blijkt op rechtstheoretische gronden het recht door een 
hoge mate van onbepaaldheid te worden gekenmerkt. Dat geldt niet alleen voor 
de traditionele open begrippen zoals ‘redelijkheid en billijkheid’, ‘algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur’ en dergelijke, maar evenzeer voor schijn-
baar duidelijke begrippen zoals ‘eenig goed’ (art. 310 WvStr.), de ‘maatschap-
pelijke betamelijkheid’, de ‘openbare orde’ en ‘schending van de eerbaarheid’ 
(vgl. Van Manen 1996). ‘Rechtsonzekerheid’ is een even groot pleonasme als 
‘nat water’. Als het recht zelf, autonoom, als autopoietisch systeem de beteke-
nis van al deze begrippen niet heeft bepaald en niet kan bepalen, is het de 
maatschappij die de betekenissen moet aandragen. Een pluriforme maatschap-
pij draagt evenwel onvermijdelijk pluriforme betekenissen aan. 

Beide redenen, de maatschappelijke en de begripsmatige, leiden ertoe dat 
de ‘pluriforme rechtsstaat’ empirisch en normatief een onontkoombare conclu-
sie lijkt, ingrijpender dan vroeger want niet langer institutioneel ingebed. 

Wij moeten nu de wat globale vraag behandelen of de traditionele Neder-
landse rechtsstaat van oudsher wel zo volledig elitair was zoals uit onze boven-
staande summiere schets zou kunnen worden geconcludeerd. Wij vermoeden 
echter dat ook die traditionele, elitaire rechtsstaat reeds sinds twee eeuwen kan 
worden gezien als antwoord op het probleem hoe onderscheidenlijke (aanvan-
kelijk vooral religieuze en sociale) gemeenschappen met elkaar vreedzaam 
konden samenleven. Dit zou betekenen dat de rechtsstaat van oudsher van een 
bepaalde pluriformiteit zou zijn uitgegaan en dat deze pluriformiteit dus niet 
als een louter (post)modern verschijnsel kan worden beschouwd. 

Laten we kort naar de 19e eeuw teruggaan. Via een afdwingbare ordening 
van verhoudingen op basis van grondrechten en fundamentele vrijheden, zoals 
de vrijheid van levensovertuiging, een helder strafrecht als normatieve achter-
vanger (in maatschappij en privaatrecht) en de basisbegrippen van het privaat-
recht is een vrije maatschappelijke ruimte voor allen gecreëerd, met behoud 
van effectieve collectieve processen van besluitvorming waarin onder meer de 
waarde van het wederzijds respect voor ieders eigen levensbeschouwing vorm 
kreeg. Dit impliceerde de scheiding van kerk en staat en een - in ideële zin – 
neutrale staat. 

Max Webers analyse van de maatschappelijke grondslag van de effectieve 
integrerende werking van het eind-l9e eeuwse continentale recht is ten diepste 
terug te voeren op de morele betekenis die in zijn ogen toekomt aan de eigen 
keuze van iedere burger ‘welke goden hij dienen wil’. Men kan de 19e eeuwse 
rechtsdogmatische concepties die aan bescherming van pluriformiteit in le-
vensovertuigingen gestalte wilden geven en die ook voor Weber van belang 
waren, zien als gecentreerd rond het begrip van rechtssubject. Het over 
zichzelf heersende autonome individu speelt in het privaatrecht dezelfde rol als 
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de soeverein als representant van de hoogste macht van het volk in het 
publiekrecht (vgl. Smits 1997). Kenmerkend voor deze 19e eeuwse concepties 
zijn voorts: gelijkheid voor de wet, rechtszekerheid mede door de vrij sterk 
formele opbouw van het begrippenstelsel, de beperking van normatieve regels 
in het recht tot kernzaken van maatschappelijke relaties, en de van de politiek 
onafhankelijke rechter. Tot op heden weerspiegelen niet alleen de begrippen en 
beginselen van het staats- en bestuursrecht nog heel wat van deze concepties 
maar ook die van het privaatrecht en het strafrecht blijken goeddeels nog 
steeds dezelfde grondslag te kennen. 

Binnen het privaatrechtelijk staketsel kende de 19e en vroeg 20e eeuw een 
grote ruimte om de authenticiteit van die dagen te verwerkelijken, hoewel 
institutioneel gebonden en voor de armen in de samenleving onbereikbaar. In 
de tweede helft van de 20e eeuw is de institutionele inbedding echter aanzien-
lijk kleiner geworden, terwijl de groepen die ‘buiten het privaatrecht’ leefden, 
door de toegenomen welvaart, het toegenomen opleidingsniveau en door de 
kolonisering door het recht aanzienlijke kleiner zijn geworden. 

De Nederlandse rechtsstaat, ook de traditionele, elitaire, is staatsrechtelijk 
nooit uniform geweest. Sinds de Republiek, sinds de 19e eeuw, sinds de vrij-
heid van geloofsovertuiging en de daarop gebaseerde maatschappelijke organi-
satie heeft Nederland (wellicht met uitzondering van de periode 1815-1848) 
nooit een effectief, totalitair ancien regime gekend, met een absolute macht die 
tot in de periferie van het land en de bevolking maatschappelijke varianten met 
harde hand en knoet in het gareel bracht. In de interne staatsopbouw is altijd 
aan lokale gemeenschappen en waterschappen een eigen, gelijkwaardige plaats 
toegekend. Evenmin kon Nederland als wereldmacht met een zeer beperkt aan-
tal inwoners zijn imperium uniform regeren; een redelijke hypothese lijkt te 
zijn dat het imperium alleen dankzij de acceptatie van pluriformiteit kon be-
staan. De Nederlandse rechtsstaat, hier in West-Europa en overzee, heeft altijd 
met pluriformiteit (moeten en) kunnen leven. Wat maakt de huidige tijd dan zo 
anders? 

Aan het einde van de 19e eeuw werd scherpe kritiek geuit op de juist desin-
tegrerende effecten van deze concepties en op de, wat dan gaat heten, abstrac-
ties van het rechtsstelsel en rechtsdenken. Dat hield een aanval op het 19e 
eeuwse politieke liberale gedachtengoed en concepties in het recht in. Vanaf 
ongeveer 1900 is in diverse fasen en stappen sprake van de hierboven reeds ge-
signaleerde ‘vermaatschappelijking’ van recht. Op basis van de noodzaak om 
bewust de economische markt- en productieverhoudingen te regelen is het 
recht steeds meer de vorm geworden waarin een constant planmatig ingrijpen 
in steeds meer sectoren van het maatschappelijk verkeer wordt uitgeoefend. In 
deze vorm verliest het recht zijn vormelijk (formeel rationeel) karakter dat We-
ber voor het recht in een kapitalistische economie zo karakteristiek achtte. Het 
is juist dit vormelijke en kunstmatige karakter van het (laat) 19e eeuwse recht 
dat een uniformerende kwaliteit heeft tegenover de verscheidenheid van eco-
nomische initiatieven en levensplannen. Toen in de 20e eeuw de normen van 
maatschappelijke betamelijkheid voor inhoud en maatschappelijke taak van 
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recht model gingen staan, begon de maatschappelijke pluriformiteit direct het 
systeem van het recht uit elkaar te rafelen. Zonder en passant deze 20e eeuwse 
ontwikkeling hier en nu te willen reconstrueren, kunnen wij wel stellen dat 
vragen van pluriformiteit, recht en sociale cohesie nu anders zijn komen te lig-
gen dan in de 19e eeuwse rechtsstaat.4 

Ten einde niet in te algemene, rechtsfilosofische beschouwingen te geraken 
is het zinvol elk van de vormen van pluriformiteit waarvan hierboven sprake 
was (zie 1), aan opvattingen over en eisen aan de rechtsstaat te koppelen. Wij 
doen zulks in de volgende paragraaf in het perspectief van de maatschappelijke 
samenhang, aangezien het ons, als rechtssociologen, niet zozeer gaat om de al-
gemene beginselen of de theoretische compatibilieit maar wel om de maat-
schappelijke interactie tussen de vele vormen van pluriformiteit en die ene 
rechtsstaat waarin zij voorkomen. 

3 Sociale cohesie en de pluriforme rechtsstaat 

Pluriformiteit van levensstijlen, sociaal-culturele gemeenschappen, sociaal-
economische machtscentra, gedragsalternatieven, betekenissen, rechtsbegrip-
pen en paradigmata dringt door in het nationale en internationale recht, zet dit 
recht onder druk, wordt door dit recht bevorderd, vraagt van dit recht aange-
paste antwoorden. Deze vormen van pluriformiteit zullen op den duur nader 
moeten worden bepaald om daarmee vormen van maatschappelijke samenhang 
(cohesie) of fragmentatie te kunnen onderzoeken. Om hieronder tot coherente, 
zinvolle en bewerkbare vragen te komen dient ook het begrip ‘sociale cohesie’ 
nader te worden geanalyseerd en zijn relatie tot een begrip als (des)integratie te 
worden bepaald. 

Het begrip sociale cohesie lijkt op dit moment een politiek-populair mode-
woord om een grote diversiteit van problemen aan te duiden en onder één poli-
tieke noemer te brengen. Sociale cohesie lijkt andere politiek-populaire termen 
zoals ‘sociale vernieuwing’ van het erepodium te hebben verdrongen. Met de 
opkomst van het thema ‘sociale cohesie’ worden de ogen indirect ook op soci-
ale fragmentatie en desintegratie gericht, omdat deze termen de keerzijde van 
sociale cohesie vormen. Dat kan een overdreven beeldvorming uitlokken alsof 
links en rechts zulke fragmentatie met de negatieve connotatie van dien aan de 
orde is. Vooralsnog lijkt het in Nederland vooral om de dreiging van fragmen-
tatie en desintegratie te gaan, hoewel incidentele voorvallen van daadwerkelij-
ke fragmentatie te bespeuren zijn. Het meest structureel gaat het om het ont-
staan van een onderklasse in de zin van Dahrendorf. 

Het lijkt niet juist om als synoniem voor ‘sociale cohesie’ ‘integratie’ te ge-
bruiken. Integratie lijkt te wijzen op een vorm van sociale samenhang waarbij 
vooral het opgeven van de eigenheid en dus van de eigen identiteit voorop 

                                                           
4 Elders hebben wij wel getracht een dergelijke reconstructie door te voeren (Hoeke-

ma & Van Manen 1994). 
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staat, terwijl in het geval van sociale cohesie die eigenheid juist wordt geres-
pecteerd. Is ‘desintegratie’ of ‘fragmentatie’ dan eigenlijk wel de keerzijde van 
‘sociale cohesie’? 

Sociale cohesie herbergt of verbergt als begrip een zekere tegenstelling. 
Aan de ene kant moeten aan cohesie pluriformiteiten vooraf gaan die in de po-
litieke arena respect moeten verwerven. Neo-nazi’s hebben overduidelijk een 
pluriforme eigenheid die echter in de politieke arena niet op respect kan reke-
nen. Vragen over sociale cohesie en neo-nazi’s gaan eerder in de richting van 
het beëindigen van deze eigenheid dan het integreren van deze eigenheid. Aan 
de andere kant mag het echter niet om zo’n ver doorgevoerde pluriformiteit 
gaan dat de onderdelen niets meer met elkaar te maken hebben. Cohesie veron-
derstelt dat de scheiding niet absoluut is. Met andere woorden: een beetje ei-
genheid is prima maar te veel eigenheid kan niet door de beugel. 

Sociale cohesie kan op vele sociale verschijnselen slaan en op vele niveaus 
daarbinnen worden bepaald. Wij komen tot de volgende, voorlopige indeling: 
groepen, sociale instituties en de omvattende samenleving. Het naar authentici-
teit strevende individu is daarmee uit het blikveld verdwenen. Dat is begrijpe-
lijk, omdat het puur authentieke individu geïsoleerd gezien geen sociaal ver-
schijnsel is. 

Bij groepen en andere collectiviteiten kan van een sterke cohesie sprake 
zijn, ten minste in de zin dat de leden ervan een front maken tegenover een 
buitenwereld (de out group) en sterke drang op elkaar uitoefenen om niet uit 
de groep te treden. Hoewel de groepsinterne cohesie een vorm van sociale co-
hesie is, is in het huidige debat deze groepsinterne cohesie (als het ware een 
vorm van groepssolidariteit) niet het verschijnsel waarop de aandacht zich pri-
mair richt. Men dient wel te bedenken dat deze groepsinterne cohesie het ont-
breken van de groepsexterne cohesie begrijpelijk kan maken. 

Traditioneel richtten vragen rond sociale cohesie, toen er nog dominante 
nationale samenlevingen met een zeer aanzienlijke formele en materiële soeve-
reiniteit bestonden, tot de vraag van loyaliteit van de burgers aan de politieke 
instellingen en de daarvoor nodige morele grondslagen; toch heeft de loyaliteit 
aan subnationale groepen en gemeenschappen deze nationale loyaliteit altijd 
doorkruist. Dit gold niet alleen in situaties van koloniale overheersing maar 
ook bij territoriale en functionele groepen en collectiviteiten. Natievorming 
heeft als sociaal proces de pointe om de binding in zulke subnationale gemeen-
schappen stap voor stap op te heffen of te reduceren tot onbeduidende, zuiver 
culturele affiniteiten. 

In de huidige tijd lijken zich in samenlevingen als de Nederlandse proces-
sen van groepsvorming (gemeenschapsvorming) voor te doen die wellicht op 
nieuwe manier de loyaliteit aan een overkoepelend nationaal verband uithollen. 
Extreme want gewelddadige voorbeelden in de ons omringende landen zijn re-
gionale afscheidingsbewegingen zoals de ETA en de IRA. Een traditionele co-
hesie-vraag op dit punt is die van de beschikbaarheid en doeltreffendheid van 
geweldsuitoefening door de staat. Dit traditionele monopolie wordt ook in het 
weinig gewelddadige Nederland op verschillende manier uitgehold, waarbij te 
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denken is aan zowel beveiligingsbedrijven als gemeenten die uit eigen midde-
len extra politie inhuren of overheidstaken door particuliere bedrijven laten uit-
voeren (zoals het innen van parkeerboetes). Diepere lagen van het conflict tus-
sen subnationale en nationale gemeenschappen worden aangeboord, wanneer 
gevraagd wordt naar wat de burgers van een politiek georganiseerde samenle-
ving onderling bindt. Een iets andere want meer functionele wending krijgt het 
begrip sociale cohesie van omvattende samenlevingen, wanneer we denken aan 
interdependentie tussen instellingen. Zo zal, indien ‘het onderwijs’ niet aan de 
eisen van de huidige economie is aangepast, sprake zijn van een zeker gebrek 
aan samenhang tussen deze instellingen. De pluriformiteit in de economie staat 
deze aanpassing echter in de weg, hoewel iedere werkgever vanzelfsprekend 
een specifiek voor de job opgeleide werknemer in de schoot geworpen wenst te 
krijgen. In deze functionalistische blikrichting spreekt men wel van systeemin-
tegratie die als gevolg van de toegenomen pluriformiteit steeds problemati-
scher wordt. 

Bij instituties is te denken aan de politieke en sociale instellingen en aan de 
rechtsinstellingen. Over zulke instituties is de vraag van hun samenhang (cohe-
sie) te stellen, hoewel het kenmerk van instituties is dat zij, in de woorden van 
Emile Durkheim, zijn als de luchtdruk: zij zijn er wel, hoewel wij er niets van 
merken. Sommige sociologen zien in het wegvallen van de instituties de be-
langrijkste grond voor het verdwijnen van de sociale cohesie. Dit is een juiste 
conclusie, indien voor instituties geldt dat zij het vermogen bezitten de ver-
wachtingen, gedragspatronen, doelen en waarden van de maatschappelijke ac-
toren op een lijn te brengen en te houden. Dahrendorf signaleert eveneens het 
gevaar van de-institutionaliseren en pleitte voor rebuilding of social institu-
tions als mogelijke uitweg (1985). De analyse van de pluriformiteit(en) laat 
echter zien dat de-institutionalisering (via het authentieke individu), neo-insti-
tutionalisering (via culturele minderheden met andere constitutieve regels), 
multi-institutionalisering (via de wederzijdse afhankelijkheid in het moderne 
reflexieve besturen) en de mondialisering van productie ertoe leidt dat ver-
wachtingen, gedragspatronen, doelen en waarden zijn ontstaan die van de 
oude, traditionele, dominante instituties afwijken. 

Voor samenlevingen als geheel geldt dat de cohesie in een samenleving als 
geheel steeds minder belangrijk wordt, ten minste wanneer het begrip van sa-
menleving wordt gelijkgeschakeld aan nationale, territoriaal gedefinieerde en 
door specifieke politieke instellingen gekenmerkte samenlevingen. De belang-
rijkste tendens is dat de rol van de nationale samenleving als het meest omvat-
tende integratiekader voor de burgers aan het slinken is. De Europese Unie en, 
op veel minder zichtbare wijze, de mondiale economie verschaffen (naast het 
netwerk van de internationale betrekkingen en het internationale recht) uiteen-
lopende en elkaar deels in de wielen rijdende kaders van praktijken, regels, 
conventies, sancties en beginselen, die specifiek en systematisch richting geven 
aan handelwijzen van overheden en particulieren in ieder land afzonderlijk. 
Het concept van nationale samenleving als meest omvattende integrerende ka-
der verliest daarmee veel van haar vroegere bruikbaarheid en gezag. Op dit 
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omvattende vlak kennen we dus pluriformiteiten die territoriaal noch functio-
neel met elkaar samenvallen. 

Deze beschouwingen over sociale cohesie dreigen te somber te worden. 
Het lijkt alsof er vroeger (wanneer dan wel?) een ideale wereld bestond waarin 
solidariteit en cohesie de boventoon voerden; alsof vroeger de wereld uit coö-
peratief ingestelde gezagsdragers en onderhorigen bestond die allen het beste 
met allen voor hadden; alsof vroeger een holistische samenleving bestond 
waarin belangentegenstellingen, laat staan belangenconflicten, non-existent 
waren. Zo was het niet. Er waren heersers en overheersten, een klein aantal 
rijke machtigen die de arme massa’s met gewelddaden geselden en met belas-
tingen uitpersten. Vaak was er sprake van lange werkdagen, vochtige huizen, 
te weinig zekerheden, in het gunstigste geval charitas en aalmoezen, wanneer 
de armoede ondraaglijk werd, en tenslotte doorgaans een vroege dood. Een 
gebrek aan mobiliteit, sociaal en fysiek, maakte de mens de gevangene van de 
geboorteplaats. Sociale cohesie slonk eertijds rechtevenredig met de afstand. 
De moderniteit, met alle mobiliteit, informatie en zelfbewustzijn van dien, leidt 
op zich nog niet tot het probleem van sociale cohesie. Het belangrijkste aspect 
is het einde van de morele kolonisatie. Rijkdom en macht mogen afgunst ont-
lokken, met meerderwaardigheid zouden zij niets meer te maken hebben. De 
traditionele maatschappelijke elite mag dan nog steeds in het zadel zitten, ter-
wijl nieuwkomers zich met die elite willen identificeren, meerderwaardig zal 
niemand die elite willen noemen, noch de in group, noch de out group, althans 
openlijk. De problematiek is veel weerbarstiger. Het lijkt alsof naar mate de af-
stand tot de elite groter wordt, met des te meer rigueur de eigenheid als waar-
devol wordt gepresenteerd. 

Daarbij komt dat niet elke diversiteit c.q. differentiatie van verschijnselen 
direct desintegrerend is en vragen van cohesie oproept. Integendeel. Moderni-
teit van samenlevingen, hoewel geen eenduidig begrip, pleegt te worden ver-
bonden met differentiatie van maatschappelijke taken, rollen en functies. Deze 
differentiatie leidt onder bepaalde voorwaarden tot andere, mogelijk sterkere 
vormen van maatschappelijke cohesie dan minder gedifferentieerde verbanden. 
Een pluriformiteit van levensbeschouwingen, voorts, wordt in een rechtsstaat 
(zoals de Nederlandse) als uitgangspunt voor een inhoudelijk goed functione-
rende democratie gezien en derhalve als een common good aangemerkt. Ieder-
een, ook de leden van de elite, heeft weet van de pluriformiteit en erkent de 
voordelen van de sociale cohesie, tenzij revolutionaire doelstellingen of ano-
mie desintegratie vorderen. In het geprezen poldermodel zijn die revolutionaire 
doelstellingen ver te zoeken. Het poldermodel eist animo in plaats van anomie. 

Pluriformiteit blijkt onder bepaalde voorwaarden met hechte maatschappe-
lijke samenhang gepaard te kunnen gaan. De veronderstelde interdependentie 
vordert sociale cohesie. De feitelijke interdependentie wijst op een grote kans 
op sociale cohesie. Wij veronderstellen voorts dat de samenleving het zonder 
sommige vormen van pluriformiteit kan stellen: neo-nazi’s, drugshandelaars, 
intolerante sektes en psychopaten zijn vormen van nutteloze pluriformiteit. 
Dergelijke (en andere) pluriformiteiten hebben geen recht om aan de civil so-
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ciety deel te hebben. Hun bijdrage is te gering of te negatief. Zij kunnen geen 
beroep doen op tolerantie die op de eisen van sociale cohesie is gegrondvest. 
Toch mag de out group niet met het badwater worden weggespoeld. In iedere 
armoedzaaiende kunstenaar, met uitvallende tanden op een koude zolderkamer, 
schuilt wellicht een Van Gogh. Uitvindingen en vernieuwingen komen nu een-
maal niet van de volstrekt aangepaste lieden. De unsociable sociability of men 
eist conflict en strijd (zie hieronder). Op boven-individueel niveau gaat het niet 
alleen om de exotische groentes die thans op de markt (waar uw gulden een 
daalder waard is) te koop zijn. De samenlevingen, ook de Nederlandse, lokaal 
of nationaal, zijn al sinds mensenheugenis het resultaat van de integratie van 
pluriformiteiten. Grote ‘Nederlandse’ denkers die Europa blijvend hebben be-
invloed, waren vaak immigranten. De sinds 1848 gevestigde constitutionele 
parlementaire monarchie was zelf reeds het gevolg van internationale ontwik-
kelingen maar bovendien een verlate en partiële restauratie van het Verlichte, 
deels uit Frankrijk geïmporteerde gedachtengoed dat aan de Bataafsche Repu-
bliek ten grondslag lag. De Nederlandse samenleving is al met al de historische 
resultante van de vruchtbare sociale cohesie van onverwachte en 
onvoorspelbare invloeden van pluriformiteiten waarmee dit land in het 
verleden is geconfronteerd. Vol optimisme kan daarom naar nieuwe vormen 
van sociale cohesie worden gezocht, met in het achterhoofd en op de 
achtergrond de dreiging van sociale fragmentatie en desintegratie. Die dreiging 
maakt op normatief niveau sociale cohesie bovendien nastrevenswaardig. 

Een nog iets extremer standpunt is denkbaar. Net zoals in een markttheorie 
onder meer faillissementen noodzakelijke offers en kapitaalvernietiging zijn 
omwille van een florerende markt5, zo zijn sociale desintegratie en een gebrek-
kige sociale cohesie wellicht de onvermijdelijke en noodzakelijke kosten voor 
de ontwikkeling van de maatschappij: anomie als voorbode van een gezondere 
samenleving (zie Durkheim en Merton). Om te kunnen uitmaken of het om een 
de- of constructieve anomie of pluriformiteit gaat, is een oordeel over een ‘be-
ter floreren’ of ‘gezondere’ samenleving nodig, dat echter na het afscheid van 
het sociaal-evolutionistisch denken niet meer voorhanden is. Dat is immers een 
van de gevolgen van pluriformiteit. 
 
Hoe kunnen de nu behandelde drie basisbegrippen: pluriformiteit, rechtsstaat 
en sociale cohesie, in onderzoeksvragen uitmonden die voor de (sociaal-weten-
schappelijke) bestudering van het recht mogelijk voor de komende decennia 
van groot belang zijn? Daartoe keren wij terug naar de indeling in pluriformi-
teiten die wij hiervoor hebben gehanteerd. Wat is de betekenis van rechtsbe-
grippen en rechtsinstellingen voor het vergroten van de ruimte voor diversiteit 
én voor het integreren van zo’n verscheidenheid op een territoriaal (regionaal, 
nationaal en internationaal) en op een functioneel niveau? Eist de huidige tijd 
met zijn maatschappelijke en begripsmatige pluriformiteiten dat de begrippen 

                                                           
5 Zie daartoe een studie van Harry Willekens die dit jaar in een door Ars Aequi Libri 

uit te geven bundel De allocatie van risico’s in het privaatrecht zal verschijnen. 
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van recht, rechtsvinding, rechtsmethoden en rechtswetenschap opnieuw in plu-
riforme termen worden doordacht? Hoe wordt bij al deze openheid jegens be-
paalde pluriformiteiten een integrerende werkzaamheid gewaarborgd? Dit is 
Cotterrell’s aansporing, maar met een contrapunt. 

3.1 Maatschappelijke ontwikkelingen, cohesie en recht 

De maatschappelijke ontwikkelingen hebben wij hierboven in vier onderschei-
denlijke ontwikkelingen geschetst: het naar een authentieke levensstijl streven-
de individu, de sociaal-culturele gemeenschappen, de sociaal-economische 
machtscentra en de mondiale gedragsalternatieven. In deze paragraaf 3.1 han-
teren wij deze indeling wederom. 
 
3.1.1 Levensstijlen, cohesie en recht 
Pluriformiteit van levensstijlen is aanleiding tot de vraag of hierdoor de maat-
schappelijke samenhang in gevaar komt. Deze vraag is slechts relevant voor 
zover de individuele levensstijl minder individueel is, althans sociaal relevant 
is. Het recht heeft in zijn emanciperende zijde aan de voorwaarden voor zo’n 
individualisering sterk bijgedragen. In de (ondanks alles) nog steeds zeer do-
minante contractuele vrijheid, in de bescherming van grondrechten en van een 
eigen levenssfeer op velerlei gebied, en ook in stelsels van de verzorgingsstaat 
en positieve discriminatie wordt nog steeds op grote schaal bijgedragen aan het 
garanderen van de mogelijkheid om de levensvulling op eigen manier vorm te 
geven. 

Er rijzen hier echter ook zorgen. Werd autoritaire handhaving van gedrags-
normen voorheen gezien als een wezenlijke voorwaarde voor het handhaven 
van een zodanige (voorspelbare) maatschappelijke orde dat op die grondslag 
vrijheid voor ieder mogelijk zou worden, in later tijden is deze praktijk aange-
klaagd als autoritair en juist vrijheidsbelemmerend. Het aanvankelijke optimis-
me - in bepaalde kringen - over het vermogen en de goede wil van mensen om 
zich in de interactie ook te oriënteren op vragen van inperking van het eigen 
handelen terwille van anderen en andere levensinvullingen, is verdwenen. ‘Af-
wijkend gedrag’, in de hoogtijdagen van de culturele revolutie (1969 en ver-
der) als ‘creatieve onrust’ gezien, wordt nu weer vaker als destructief bestem-
peld. Dit is als volgt te begrijpen. Tot ca. 1969 (over het jaartal valt te twisten) 
functioneerden de instituties min of meer gaaf. ‘Afwijkende’ eenlingen met 
hun gedrag dat tegen de institutionele verwachtingen ingaat, bleven enkelingen 
en deden de institutie niet te gronde gaan. Hierin is het vraagstuk van de free 
rider maar ook in een bepaalde zin dat van de calculerende burger te herken-
nen. Dit wordt anders wanneer afwijkend gedrag en masse wordt gepleegd en 
bovendien het zegel van emancipatie krijgt. Met andere woorden, een enkeling 
die afwijkt of misbruik maakt, kan een institutie verdragen; de de-institutiona-
lisering van de samenleving door het grootschalig nastreven van (hoeveel?) au-
thentieke levensstijlen leidt tot het einde van de instituties die ook de bakermat 
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van solidariteit, gehoorzaamheid, volgzaamheid en samenhang waren. De insti-
tutionele gezagsgetrouwheid verdween en daarmee vervluchtigde de voorspel-
baarheid van het samenleven die de institutie bood. 

Het individu heeft de instituties echter nodig, niet alleen om wille van die 
solidariteit en geborgenheid (the sociability of man) maar ook om het authen-
tieke binnen een voorspelbare omgeving ruimte te geven en uiteindelijk om in 
oppositie authentiek te kunnen zijn: the unsociability of man (Dahrendorf, 
1985).6 Er komt op dit moment weer meer aandacht voor de vraag hoe institu-
tionele kaders in hun integriteit en hun cohesieve werking kunnen worden be-
schermd of zelfs ‘gereanimeerd’ of ‘gereconstrueerd’. Daarbij is het debat libe-
ralisme/communitarisme hoogst relevant. Beide visies accentueren de morele 
grondslag van het samenleven. Het recht kan volgens beide standpunten een 
bijdrage aan vreedzaam geordend verkeer vervullen, indien vanzelf spreekt dat 
individuen (ook) een bijdrage aan de mogelijkheid van gemeenschapsleven als 
morele plicht beleven en derhalve aan de morele grondslag van het samenle-
ving als zodanig waarde hechten. Deze morele grondslag kan echter twee ge-
zichten hebben. Aan de ene kant kan zij strikt tot de politieke sfeer worden be-
perkt: het vertrouwen in de wederzijdse, ook rechtens gegarandeerde, 
tolerantie voor onderling (sterk) verschillende levens- en maatschappijvisies, 
binnen de grenzen van respect voor en morele betrokkenheid op 
basisspelregels van democratie. Dit is liberale standpunt. Aan de andere kant 
kan de morele grondslag zich ook uitstrekken tot een morele betrokkenheid op 
de samenleving als zodanig, wat haar specifieke en kernachtige kenmerken 
betreft. In dit laatste geval wordt de samenleving als geheel als een 
‘gemeenschap’ voorgesteld waaraan de participanten, wil blijvend vreedzaam 
samenleven mogelijk zijn, een morele waarde dienen te geven. Dit is het 
communitaristische standpunt. 

Het debat roept lastige vragen op. In de eerste plaats is omstreden wat de 
‘basisspelregels van de democratie’ zowel als de ‘typische en kernachtige ken-
merken’ van zo’n gemeenschap zouden zijn. In de tweede plaats zijn, zoals 
eerder gezegd, de instituties (die ooit kenmerkend waren) voor de huidige sa-
menleving verzwakt, zodat de vraag is waaraan men zich dan wel moreel zou 
moeten hechten. 

Het debat liberalisme/communitarisme is trouwens zelf het gevolg van de 
toegenomen pluriformiteit van de samenleving. In het verleden, voor het ge-
mak tot de jaren ´60, was het dankzij een tamelijk homogene cultuur gemakke-
lijk de balans te vinden tussen individu en gemeenschap op een wijze die voor 
de gehele samenleving voldoende bevrediging en instemming, althans confor-
miteit opleverde. Deze homogene cultuur maakte het mogelijk dat de grenzen 
van diverse groepsgebonden levens- en wereldbeschouwingen en maatschap-
                                                           
6 De combinatie van beide: the unsociable sociability of men is de reeds door Kant en 

in navolging van hem door Dahrendorf gesignaleerde paradox tussen individuele 
authenticiteit (leiderschap en vernieuwing maar ook misdaad en destructie) en ge-
meenschap (voorspelbaarheid en solidariteit maar ook gezapigheid en conservatis-
me). 
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pelijke praktijken gemakkelijk door alle groepen konden worden aanvaard. Die 
balans lijkt nu niet meer op verplichtende wijze door bepaalde maatschappe-
lijke verbanden en instituties aan de leden van de samenleving te worden aan-
geleerd en onderhouden. Sinds de jaren ’60 zijn de instituties immers de uit-
komst van de negotiated order en dus in het geheel niet verplichtend voor wie 
niet aan de onderhandelingen deelnam of de uitkomst verwerpelijk vond of 
gaat vinden. 

De pluriformiteit van levensstijlen leidt tot twee vragen aan respectievelijk 
het liberalisme en het communitarisme. Aan de ene kant is het de vraag of de 
verzwakking van institutionele bindingen kan worden ‘opgevangen’ door indi-
vidueel rationele overwegingen in liberale zin, waaraan het individu zich uit 
vrije keuze houdt. Naar mate men die vraag positiever beantwoord, zal authen-
ticiteit meer ruimte kunnen krijgen. Markant genoeg veronderstelt dat echter 
dat die authenticiteiten en rationaliteiten relatief weinig van elkaar verschillen, 
en vooral niet op het gebied van de basisspelregels van de democratie. Dat is 
een verregaande veronderstelling die weinig ruimte voor ‘echte’ pluriformiteit 
lijkt te bieden. Een verplichte cursus ‘inburgeren’ om basisspelregels te leren 
die niet meer algemeen leven, zou dan de pluriformiteit inperken. Voor wat be-
treft de communitaristische opvatting vroegen wij hierboven reeds wat nu toch 
de typische en kernachtige kenmerken van ‘de gemeenschap’ zijn. Wanneer 
alsnog, bijkans uit het sociale niets, definities worden gegeven van de morele 
verplichtingen - en dus ook vormen van recht - die als ‘wezenlijke onderdelen’ 
van de gemeenschap moeten worden aangemerkt, betekent dit eveneens een in-
perking van de mogelijkheden voor een waarlijk authentieke levensstijl. 

Het is overigens overdreven om met het oog op het honoreren van het stre-
ven naar authentieke levensstijlen erg veel van het materiële recht te verwach-
ten. Vanzelfsprekend zal het recht wel met de integratie van talrijke levensstij-
len worden geconfronteerd. Enerzijds heeft het materiële recht (althans rechts-
regels) nagenoeg altijd een algemeen of categorisch karakter en staat daarmee 
haaks op het streven naar totale authenticiteit. Anderzijds zou het dwaasheid 
zijn om te veronderstellen dat het recht iedere, zelfs de meest extreme vorm 
van authenticiteit en emotionele, individuele ontplooiing zou kunnen tolereren. 
Er waren altijd grenzen en er zullen altijd grenzen zijn. Een voorbeeld: een 
dertig jaar geleden waren er nog ‘middelbare scholen’ waar meisjes geen broek 
mochten dragen; tegenwoordig gaat het debat over hoofddoekjes en topjes. 
Een ander voorbeeld: het recht zal nooit tegelijkertijd het streven naar een ve-
bod of juist naar het toestaan van sex in de publieke ruimte kunnen honoreren, 
terwijl dat voor zowel de voorstanders als de tegenstanders onderdeel van de 
authenticiteit kan zijn. 

Onder alle omstandigheden heeft het recht hier een taak. Indien het recht 
naast maatschappelijke ontwikkelingen een eigen waarde zou hebben, is het 
noodzakelijk dat het recht een eigen standpunt inneemt. Indien het recht de 
maatschappelijke ontwikkelingen evenwel slechts zou volgen, is een vergelijk-
bare keuze als gevolg van de pluriformiteit van de maatschappelijke ontwikke-
lingen eveneens noodzakelijk. 
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3.1.2 Sociaal-culturele gemeenschappen, cohesie en recht 
Multiculturaliteit brengt deels thema’s uit de vorige paragraaf met zich maar 
ook andere thema’s, vooral wanneer er sprake is van zich institutionaliserende 
culturele gemeenschappen van eigen signatuur. Deze andere thema’s staan nu 
centraal. Zij cirkelen rond de problematiek van assimileren versus die vorm 
van integratie die uitgaat van integreren met behoud van de eigen instellingen. 
Reeds bij de vraag van het toelaten en rechtens bevorderen althans niet blokke-
ren van eigen (bij voorbeeld moslim) scholen doen zich sterke controverses 
voor. Veel sterkere spanningen lokt de wens uit om binnen een anders geaard 
nationaal verband ook een eigen recht en eigen vormen van politiek gezag er-
kend te zien. 

Erkenning van het eigene van bepaalde gemeenschappen kan gebeuren in 
de vorm van een min of meer incidenteel rekening houden met andere sociaal-
culturele instellingen en opvattingen binnen een overigens uniforme rechtsor-
de, dan wel in de vorm van meer radicale vormen van erkenning van een pluri-
formiteit van rechtsordes op zichzelf. Wanneer we ons concentreren op 
vormen van recht die deze pluriformiteit reguleren, kunnen we spreken van 
‘meta-regels’, rechtsregels die de competenties van de onderscheiden 
rechtsorden of incidentele ‘andere’ rechtsopvattingen aangeven, bewaken en in 
geval van conflicten met behulp van conflictenregels bepaalde oplossingen 
aandragen. Hierbinnen past ook het geval dat de meta-regels eigen 
rechtsfiguren vormen, die specifiek voor ‘intercultureel juridisch verkeer’ 
geschikt zijn en aan de coördinatie tussen verschillende rechtsbeginselen en 
rechtsvormen zijn aangepast. 

In het eerstgenoemde geval (specifieke erkenning van het recht (van leden) 
van een bepaalde gemeenschap op eigen scholen) willen we spreken van bij-
zondere meta-regels. Het zijn bijzondere meta-regels, omdat op een specifiek 
punt een uitzondering op de overigens uniform geldende rechtsorde wordt ge-
maakt. In het tweede geval, wanneer van principiële erkenning van een andere, 
eigen rechtsstelsel wordt uitgegaan, spreken we van algemene meta-regels. Ui-
teraard is het corpus algemene meta-regels veel omvangrijker dan bijzondere 
meta-regels. Er moet immers een heel arsenaal van vragen van competenties en 
afstemming tussen twee (of meer) rechtsordes worden beantwoord. 

Deze meta-regels hebben een onmiddellijk belang voor de multiculturaliteit 
van institutioneel complete gemeenschappen. Ze zijn daarom binnen grenzen 
ook voor de Nederlandse situatie van belang. Wanneer multiculturaliteit 
slechts als een uitingsvorm van een authentieke levensstijl zou worden 
opgevat, voldoen de vragen die wij in de vorige paragraaf hebben 
behandelend; is multiculturaliteit evenwel meer dan zo’n authentieke 
levensstijl, dan lijkt het zinvol om bij andere rechtssystemen te rade te gaan die 
reeds langer en ingrijpender met dit verschijnsel zijn geconfronteerd. 

Van deze meta-regels en hun functioneren bestaan in de wereld talrijke his-
torische en actuele voorbeelden, uiteenlopend van het ‘intergentiel recht’ in het 
voormalige Nederlandsch-Indië tot vormen van erkenning van inheems recht 
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(en gezag) in landen als Canada, Colombia en Bolivia. In eigen land lijkt het 
alsof we alleen nog bijzondere meta-regels kennen; maar wat te zeggen van het 
canonieke recht dat vanuit een bepaalde gezichtshoek geheel buiten de Neder-
landse rechtsorde staat. In het licht van deze verkenning kan men zich zelfs af-
vragen of hetzelfde ook voor verenigingsrecht geldt, en zelfs voor het naast 
elkaar bestaan rechtsdomeinen die hetzelfde gedrag betreffen. Men denke aan 
het tuchtrecht naast het strafrecht alsook het civiele recht naast het bestuurs-
recht. 

Het is in verband met dit concept van meta-regels van belang de parallel 
met het internationale privaatrecht (IPR) te trekken. Daarin is het begrip con-
flictenregel of -recht ontwikkeld om bepaalde vragen van rechtspluralisme op 
te lossen. Het gaat daarin vooral om individuele conflicten of rechtsgedingen 
waarin aanknopingspunten te vinden zijn voor de gelding van meer dan één 
rechtsstelsel. Het IPR gaat, zo bleek uit gesprekken met Th.M. de Boer, daarbij 
uit van de gelijkwaardigheid van andere rechtsstelsels en is in die zin werk-
zaam in de sfeer van de algemene meta-regels, maar wel binnen een strak ka-
der: het kader van een incidentele rechtspluralistische rechtszaak en niet dat 
van een regeling van het permanent naast elkaar leven van twee of meer eigen 
rechtsorden. De door het IPR voltrokken incidentele erkenning van ander recht 
geschiedt binnen de grenzen van wat nog als materieel aanvaardbaar ander 
recht wordt gezien. Die aanvaardbaarheid wordt afgemeten aan de vraag of het 
eventueel toepasselijk verklaarde buitenlandse recht al dan niet indruist tegen 
fundamentele Nederlandse rechtsbeginselen. De gestrengheid waarmee dit be-
ginsel wordt gehanteerd, is groter wanneer de casus meer met de Nederlandse 
rechts- en belangensfeer verbonden is. Zo kan een verstoting (van een vrouw 
door haar echtgenoot) in Nederland worden erkend, maar niet als die is vol-
trokken in Nederland zelf of, indien de verstoting in het buitenland gebeurde, 
door een Nederlandse man is voltrokken. 

Deze kleine internationaal-privaatrechtelijke excursie kan helpen om de 
vraag van ‘binnenlands rechtspluralisme’ te kunnen stellen. Hoe kan dat ge-
beuren? Welke rechtvaardiging is aan een dergelijk streven te geven? Onder-
zoek naar de rechtsvormen waarmee binnenlands rechtspluralisme wordt er-
kend en geordend, kan ons op het spoor zetten van de spanningen en mogelijk-
heden van een ander soort conflictenrecht. Dit is onderzoek naar algemene me-
ta-regels. Op welke manieren zijn twee of meer sterk van elkaar verschillende 
en uit verschillende bron gerechtvaardigde rechtsstelsels met elkaar te harmo-
niëren? Hoe kunnen instituties worden verenigd die over en weer ‘zeer 
vreemd’ zijn? En hoe werken die regelingen en structuren? Wat zijn bij voor-
beeld de effecten voor de sociale integratie van een inheems volk in Colombia 
van het daar ingerichte stelsel van algemene meta-regels? 

Colombia levert een interessant voorbeeld. Er bestaat daar principiële er-
kenning van het recht op het eigen recht voor inheemse volken en een systeem 
om competentieconflicten en vraagstukken omtrent passendheid van het eigene 
in het nationale verband op te lossen. Een speciaal constitutioneel Hof beslist 
over deze vragen en ontwikkelt daarbij een opmerkelijk liberaal beleid, in die 
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zin dat niet de bekende formule ‘geldig mits niet in strijd met nationale wetten 
en voorschriften’ wordt gehanteerd (dat laat niets over van de eigen rechts-
orde) maar een heel veel beperktere toetsing. Zo beoordeelde in een conflict 
tussen inheems strafrecht en nationaal strafrecht het Colombiaanse Hoogge-
rechtshof het inheemse straf(proces)recht volgens het criterium: is de lokale 
praktijk in strijd met een beperkt aantal uiterst fundamentele mensenrechten 
zoals het verbod van tortuur, slavernij en dergelijke? Voor ons leidt dit tot de 
vraag of dit nog steeds het zogenaamde ‘weak’ rechtspluralisme is of het ‘ster-
ke’. In elk geval is het een opmerkelijk tolerant systeem. Dergelijke stelsels 
van meta-regels te bestuderen is voor een constructieve tolerantie van plurifor-
miteiten in de Nederlandse samenleving van het hoogste belang. 

Vragen van algemene meta-regels voeren ons ook direct naar de rechtsthe-
orie. Een van de rechtsdogmatische vragen die dergelijk rechtens erkend 
rechtspluralisme oproept, is de leer der rechtsbronnen. Daarin wordt doorgaans 
de erkenning en onderlinge afstemming van onderscheiden soorten van rechts-
normen zo geregeld dat aan de staat het beslissende gezag toekomt (via de leer 
van de formele rechtsbronnen). Een dergelijke leer behoort tot de diepst ge-
wortelde beginselen van de juridische professie en de politiek. Een dergelijke 
leer vindt echter geen genade in de ogen van onder meer inheemse volken die 
zich als ‘first nations’ beroepen op gelding van het eigen recht, los van de 
eventuele ‘goedkeuring’ ervan door de staat. In de praktijk blijken er echter 
politieke compromissen te kunnen worden gesloten die de kool en de geit spa-
ren. 

Hiermee komen we op de diepere thema’s van het samenleven en sociale 
cohesie terecht, waar in feite de beslissing zal vallen of in de bestaande maat-
schappelijke verhoudingen de nieuwe sociaal-culturele gemeenschappen op 
gelijkwaardige wijze kunnen worden opgenomen dan wel zullen worden ge-
marginaliseeerd, geneutraliseerd of uitgestoten. In zeer veel landen was de as-
similatiepolitiek er op gericht de culturele verscheidenheid, voorzover in socia-
le en economische instituties gestalte krijgend, te elimineren en deze hooguit 
als folklore te tolereren. Wanneer nu, naar blijkt, zo’n politiek goeddeels wordt 
verlaten, doemen de vragen van insluiting en uitstoting van het ‘al te vreemde’ 
op. Een paar voorbeelden kunnen deze vragen verduidelijken. Hoe gaat het in 
Australië tussen Aboriginals en de blanke nakomelingen van de immigranten? 
Een ander voorbeeld is: zou een blanke Zweed willen opkomen voor een Saa-
mi, en visa versa? Of minder ver van huis: kan christelijk Nederland accep-
teren dat islamitische meisjes vanaf het menstrueren van school worden ge-
haald en thuis worden gehouden? Dat zijn vragen naar cohesie en naar de 
grenzen van cohesie. 

Waar de gemeenschappen territoriaal van elkaar zijn gescheiden, niet wa-
terdicht maar wel goeddeels, zoals in vele Zuid-Amerikaanse landen, zijn auto-
nome gebieden denkbaar. Waar de multiculturaliteit elkaar dagelijks ontmoet, 
in hetzelfde trapportaal, op dezelfde school, in dezelfde winkelstraat kan de 
oplossing niet in de richting van quasi-autonome republieken gaan, zoals Paki-
stan een kwart eeuw na de onafhankelijkheid nog kende, tenzij voor moderne 
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vormen van territoriale scheiding, zoals het getto, wordt ‘gekozen’. Het gaat 
evenwel in de moderne Nederlandse maatschappij in het algemeen om het met 
elkaar samenleven van uiteenlopende multiculturele groepen; om het totstand-
brengen van een minimum aan wederzijdse solidariteit; en last but not least, 
om het bevorderen van morele adhesie aan een minimale publieke moraal 
waarbinnen de intense groepsverschillen kunnen worden geaccommodeerd. 

 Is de bevoogding van de islamitische vrouwen met de emancipatoire vrou-
wenbeweging in overeenstemming te brengen die mede via de anti-discrimina-
tiewetgeving en -rechtspraak onderdeel van de Nederlandse cultuur is gewor-
den?  

Extra scherp knellen dergelijke vragen, indien de bedoelde gemeenschap-
pen van geheel andere opvattingen over individu en collectief uitgaan. Hoe 
pluriform kan een rechtsbegrip worden gedacht? Als praktische consequentie 
kunnen wij op het IPR, het familierecht en het erfrecht in de landen van oor-
sprong van vele ethnisch-culturele minderheden wijzen. Hetzelfde geldt voor 
gedragingen die met de eer en de goede naam te maken hebben en die als 
schendingen van Nederlandse strafrechtelijke bepalingen zijn aan te merken. 

Vragen van rechtspluralisme in eigen huis zijn ook aan te haken aan de Eu-
ropese gemeenschap in wording. Indien ‘Europa’ zich als normerende institutie 
en dus gezaghebbend zou moeten ontwikkelen, is het onvermijdelijk dat de 
territoriale, nationale soevereine staat aan belang inboet en het nationalisme en 
de nationale cultuur tot een al dan niet te respecteren vorm van pluriforme mul-
ticulturaliteit verworden. Moeten de Nederlanders assimileren, net als de Grie-
ken en de Ieren? Wat te doen met de sociaal-culturele gemeenschappen in Ne-
derland die dankzij pluriforme tendensen in de Nederlandse samenleving en 
rechtsorde een redelijke mate van eigenheid hebben behouden?  

Het is in verband met deze problematiek nodig om het begrip van sociaal-
culturele gemeenschap op de onderzoeksagenda te brengen.7 Juist dit begrip 
dient vaak ter rechtvaardiging van de claim op erkenning binnen de politiek-ju-
ridische orde. Onder andere in het op zich heftig omstreden concept van col-
lectieve mensenrechten speelt zich de discussie over het gemeenschapsbegrip 
af. Rond de claim op een collectief recht op eigen politieke en juridische repre-
sentatie botsen twee standpunten. In het ene wordt het accent op het gevaar 
gelegd dat is verbonden aan het bevorderen of zelfs het erkennen van ‘groeps-
recht’ en ‘groepsculturen’ (in termen van opwekken van gevoelens en daden 
van intolerantie, en daarmee maatschappelijke desintegratie). In het andere 
wordt vanuit het oogpunt van sociale cohesie juist omgekeerd de nadruk op de 
maatschappelijke noodzaak gelegd om tijdelijk, of zelfs blijvend plaats te vin-
den voor het groepselement, ook binnen een nationaal verband dat aan indivi-
dualisme hoge waarde hecht. 

De vragen rond sociale cohesie en sociaal-culturele gemeenschappen zijn 
aanzienlijk indringender dan vragen rond de individuele authenticiteit en le-

                                                           
7 Een themanummer van Recht der Werkelijkheid over ‘gemeenschap’ is in voorbe-

reiding. 
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vensstijl. Wie als zot, zuiperd of zonderling door het leven wil gaan, moet als 
gevolg van deze individuele keuzes maar op de blaren zitten. Wie zo nodig au-
thentiek moet zijn, kan op de asociale gevolgen van zo’n keuze worden aange-
sproken. Het lidmaatschap van een sociaal-culturele gemeenschap is, evenals 
‘deelname’ aan een sociale institutie, geen vrijwillig en bewust proces maar 
veeleer noodlot. In de cultuur van de verderfelijkheid van het (neo)kolonialis-
me en imperialisme is ieder cultureel primaat verdacht. Dat gaat niet zo ver dat 
een blanke christelijke man zich moet schamen blank en man en christelijk te 
zijn maar wel dat ieder gelijk dat hoe dan ook aan dat blank-zijn, man-zijn of 
christelijk-zijn te relateren zou zijn, moreel geen overtuigingskracht heeft noch 
mag hebben. Dit is slechts een voorbeeld. Is de eigenaar van de autoradio de 
schuldige of de dief die de autoradio pikt? Het zijn uiteindelijk morele vragen 
waarmee ook het recht moet leren leven. Het zijn morele dilemma’s waarvoor 
ook het recht een oplossing zal moeten vinden. Het laissez faire van de totale 
tolerantie biedt geen uitweg, omdat er altijd belangen van anderen, wezenlijk 
of niet, worden geraakt. Rechtstreeks, omdat de ander zelf betrokken of getrof-
fen is, dan wel indirect, omdat de solidariteit met deze of gene sociaal-culturele 
gemeenschap een standpunt met zich brengt. 
 
3.1.3 Sociaal-economische machtscentra, cohesie en recht 
De vragen van pluriformiteit en recht liggen anders, wanneer we aan ‘functio-
nele’ machtscentra aandacht besteden. Steeds vaker lijkt het dat in de Westerse 
staten slechts op basis van moreel geladen vormen van coöperatie tussen over-
heidscentra en maatschappelijke organisaties of groepen een zekere mate van 
geïntegreerde benadering van grote maatschappelijke vragen kan worden be-
reikt. Alleen via een ‘horizontaal’ netwerk van vertrouwenwekkende contacten 
kunnen overheidsorganen en maatschappelijke actoren tot een gemeenschappe-
lijke, geïntegreerde visie op problemen komen. Zonder zo’n horizontaal net-
werk zouden die problemen vanwege de pluriformiteit van waardenkaders, de 
complexiteit van de problemen en de uiteenlopende belangen op basis waarvan 
uiteenlopende actoren het probleem definiëren, onhanteerbaar zijn. Bij zo’n 
pluriformiteit van referentiekaders waarmee men vragen van bij voorbeeld eco-
nomie en ecologie benadert, zou een bepaalde vorm van recht (‘reflexief 
recht’, ‘coöperatief recht’, ‘onderhandelend bestuur’ of hoe ook verder beti-
teld) een werkbare vorm zijn waarin het openbaar bestuur kan handelen. Som-
mige auteurs bezien dergelijke bestuursvormen bovendien zo positief dat al-
leen langs deze weg van ‘associatieve democratie’ voldoende ‘commitment’ 
van de burgers en van hun representanten te verwachten is en dus voldoende 
wederzijds vertrouwen wordt opgewekt, dat men bereid zou zijn kort termijn 
belangen ten achter te stellen aan belangen van bredere aard en van toekom-
stige generaties. 

Daargelaten het politiek of bestuurlijk optimisme of pessimisme, in de te-
genwoordige tijd worden door bestuursorganen formeel-wettelijk dan wel in de 
feitelijke bestuurspraktijk op grote schaal verantwoordelijkheden met particu-
liere groepen en organisaties gedeeld. Dit lijkt praktisch de enige weg te zijn 
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om grote vragen waarmee de verzorgingsstaat worstelt, op effectieve wijze aan 
te pakken. Via zogenoemde ‘interactieve beleidsprocessen’ worden botsende 
waarden en ongecoördineerde belangen op elkaar betrokken, in de vorm van 
consensus tussen de betrokken overheden en particuliere organisaties. Dat 
schept een draagvlak voor lastige beslissingen. Vanwege het bereikte commit-
ment dat mede een morele dimensie heeft (wederzijds vertrouwen), zouden 
free riders of andere vormen van afwijkend gedrag niet of nauwelijks in rele-
vante mate zijn te vrezen. Zo zou samenhang (cohesie) op het vlak van waar-
den, van enige wederzijdse identificatie en solidariteit en op het vlak van spel-
regels en normen voor gedrag worden gecreëerd. Pluriformiteit van machts-
centra met ‘hindermacht’ zou in communicatieve processen tot cohesie worden 
omgewerkt. 

Deze ‘interactieve beleidsvorming’ betekent een ernstige aanslag op de be-
grippen en op de dogmatiek van het bestuursrecht. Wij bedoelen niet dat de be-
stuursrechtelijke begrippen en dogmatiek de vermaatschappelijking van de 
overheid (inspraak, hoorzittingen, overleg met burgers en wat niet al) zouden 
ontkennen, en evenmin willen wij beweren dat het bestuursrecht een exclusief 
‘verticale’ opvatting van staatsmacht en bestuursbevoegdheid zou inhouden; 
wanneer echter de verantwoordelijkheid in de zin van de feitelijke beslissings-
macht effectief naar een publiek-privaat netwerk van actoren verschuift, begin-
nen klassieke noties hun draagkracht te verliezen. Te denken is aan noties 
zoals de heerschappij van de wet, de rol van de representatieve democratie, 
rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtsbescherming. 

Het ‘delen van macht met maatschappelijke actoren’ duidt op de opkomst 
van een pluriforme democratie. De trekken daarvan contrasteren met een mo-
nistische opvatting van democratie. In dat laatste begrip van democratie wordt 
sterk de nadruk gelegd op de volkssoevereiniteit, de beslissende betekenis van 
de volksvertegenwoordiging en de formele wet (zie Van Dommelen 1997). De 
opvatting betreffende de monistische democratie staat echter onder druk. Som-
mige auteurs menen dat het ‘Westminster model’ van democratie, waarin de 
parlementaire soevereiniteit voorop staat, geen onderdeel van de Nederlandse 
staatkundige traditie zou uitmaken en dat de nadruk van oudsher op eenheid 
van (cohesie in) het staatsoptreden heeft gelegen, niet op basis van hiërarchie 
maar op basis van draagvlakvorming met en medebewind van lokale en func-
tionele organen (Toonen en Ten Heuvelhof 1994:205-207). In die traditie past 
onderhandelend bestuur heel goed. Tussen de meer verticale, soms meer mo-
nistische beschouwingen over bestuur en democratie enerzijds en de meer hori-
zontale praktijk anderzijds bestaat echter bestuursrechtelijk gezien een onge-
makkelijke verhouding. Dit is aanleiding tot interessante probleemstellingen.8 
                                                           
8 In de binnenkort te verschijnen zes studies in het kader van het aandachtsgebied on-

derhandelend bestuur worden deze probleemstellingen concreet uitgewerkt. Wij 
noemen voor de in de tekst bedoelde probleemstellingen met name de studie van 
A.J. Hoekema, N.F. van Manen, G.M.A. van der Heijden, I.C. van der Vlies en B. 
de Vroom: Integraal bestuur. De behoorlijkheid, effectiviteit en legitimiteit van on-
derhandelend bestuur. Amsterdam: Amsterdam University Press 1998. 
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Een voorbeeld is het doorbreken van de gelijkheid van de burgers voor de wet, 
ten gunste van ‘privileges’ die aan bevoorrechte partners van de overheid wor-
den toegekend. Leidt dit tot een gesloten productie van bindende beslissingen, 
of is dit de ultieme vorm van vermaatschappelijking van bestuur?  

Wij zien hier een bepaalde vorm van pluriformiteit (differentiatie) van so-
ciaal-economische centra, een typisch product van modernisering van de sa-
menleving en haar instellingen (uitwaaiering van taken, rollen en functies). 
Deze vorm van bestuur lokt maatschappelijke reacties uit die reeds cohesieve 
effecten in zich hebben, maar overigens niet zonder problemen zijn. De proble-
men die hierboven niet limitatief zijn aangeduid, verdienen aandacht. Reeds 
noemden wij de dogmatische overstap van de ‘eenzijdige’ verticale opvattin-
gen van een verhouding tussen soeverein en onderdaan naar het concept van de 
(wederkerige) rechtsbetrekking. Deze dogmatische wending kan worden geïn-
terpreteerd als uitdrukking van het besef dat de abstracte centra van rechtsbe-
trekkingen, zoals het subject in het privaatrecht, geen aanvaardbaar uitgangs-
punt voor rechtsdogmatiek opleveren.9 Het is zaak om de concrete relatiepa-
tronen waarmee mensen met hun omgeving verbonden zijn, centraal te stellen. 
Met name dient de aandacht te worden gericht op eventuele onevenwichtighe-
den in macht die in die concrete relaties om regulering te vragen. Daarmee is 
theoretisch datgene wat in deze rubriek aan de orde was: pluriformiteit van 
machtscentra, binnen de rechtsdogmatiek gekomen. 

Deze pluriformiteit - die trouwens ook voor de mondiale economische orde 
wordt gesignaleerd - vraagt om pluriforme uitwerking van rechtsbegrippen, in 
het bestuursrecht, het privaatrecht en elders. Het is een interessante mogelijk-
heid dat met het begrip rechtsbetrekking beter de pluriformiteit van omstandig-
heden wordt getroffen waarin mensen (en overheden) zich jegens elkaar bevin-
den, dan in de klassieke begrippen die de juridische dogmatiek eigen is. 
 
3.1.4 Mondiale gedragsalternatieven, cohesie en recht 
De mondiale gedragsalternatieven nemen toe dankzij de mondialisering van 
productie, handel en consumptie, vooral bijeengehouden door marktprocessen 
en in afnemende mate door organisatorische hiërarchie. Aan deze mondiale 
processen is een krachtige dynamiek verbonden die tot uitdrukking komt in 
een massale uitwaaiering van behoeften en bevredigingsmiddelen. De markt is 
mondiaal maar de diversiteit wordt steeds schameler. Het is niet moeilijk voor 
te stellen dat dergelijke processen op zichzelf een tendentie tot individualise-
ring uitlokken, waarvan de gevolgen voor nationale en subnationale bindingen 
voelbaar zullen zijn. 

Hoe merken we dat in het recht? Te denken is aan het voor de hand liggen-
de effect op wetgeving als die betreffende de mededinging, de zondagssluiting, 
de flexibilisering van arbeidsverhoudingen en aan internationale verdragen en 
organen op wereldschaal (WTO) en op het niveau van regio’s (Europese Unie, 

                                                           
9 Aan de juridische faculteit van de EUR is een onderzoeksprogramma over het be-

grip rechtsbetrekking in ontwikkeling. 
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NAFTA, MERCOSUR). Nationale en fiscale grenzen worden geslecht; de nor-
malisatie en standaardisatie worden in publieke en/of private gremia vastge-
steld of door de ontwikkelingen op de markt gedicteerd; en de sociale kwaliteit 
van de productieverhoudingen is de verantwoordelijkheid van de general area 
manager die echter op zijn bijdrage aan de winst van het concern wordt afgere-
kend. 

Welke specifieke sociale cohesie-vragen komen we nu tegen? Dergelijke 
economisch gemotiveerde flexibiliteit is niet alléén maar vloeiende dynamiek. 
Er zijn vaste structuren die mensen verenigen rond bepaalde belangen op basis 
van een gedeelde, aan de situatie aangepaste moraal. Er ontwikkelen zich loya-
liteiten, maar deze bindingen zijn gebonden aan specifieke doelen (‘issues’) en 
situaties. De betreffende loyaliteiten kunnen snel wisselen. Ze hebben betrek-
king op een heel beperkte deel van het (samen)leven, en zijn niet in meerom-
vattende waardensystemen en bijbehorende institutionele patronen ingebed. De 
discussies over het Rijnlandse model en het Nederlandse neo-neo-corporatisti-
sche poldermodel10 versus het Amerikaanse aandeelhouderskapitalisme, en 
over de 24-uurs economie versus het recht op een gezins- en sociaal leven the-
matiseren voor een deel wenselijke rechtsvormen die normen stellen aan de 
heerschappij van deze economische bindingen. 

Het is duidelijk dat de paradox van bindingen op mondiale schaal versus 
behoeften aan lokale bescherming van andere vormen van bindingen (gemeen-
schapsleven, affectieve bindingen, burgerschapsbindingen) mede hier hun oor-
sprong hebben. Wanneer het bij wijze van spreken noodzakelijk zou zijn alle 
grondstoffen en verhandelbare voorwerpen op wereldschaal voortdurend te be-
werken en commercieel in te zetten, wordt een zware aanslag op de bescher-
mende bepalingen uitgevoerd die nu nog eilanden van culturele en sociaal-eco-
nomische eigenheid beschermen. Te denken is aan de kennisvormen van boe-
rengemeenschappen en van inheemse gemeenschappen, aan de excessen die 
intreden bij het verzamelen van genetisch materiaal door multinationale farma-
ceutische ondernemingen, maar ook aan de lang en hard bevochten voordelen 
van de verzorgingsstaat. Ook intellectuele eigendomsrechten en de WTO-ver-
dragen hebben relevantie in het zicht van een kritische benadering van deze 
economische mondialisering. 

De wereld een bananenrepubliek, waarin de multinationals op collectief ni-
veau met productie, inkomen en consumptie beslissend kunnen schuiven. In 
het licht van nationale welvaart en werkgelegenheid zijn de rechtsnormen de 
concurrentie-assets van de soevereine staten. Een regering die productie en dus 
werkgelegenheid wil binnenhalen, zal de eisen rond milieubescherming, fiscale 
afdrachten en/of arbeidsvoorwaarden bij de onderhandelingen gebruiken. Die 
neerwaartse spiraal zal wellicht voor de consument een lagere prijs of voor de 
aandeelhouder een hoger dividend betekenen; de meeste mensen zijn echter 

                                                           
10 Twee keer neo is uiteraard bedoeld. Het poldermodel heeft niet alleen op de geijkte 

neo-corporatistische overlegstructuren betrekking maar slaat ook op een algehele 
bereidheid om tot ‘coöperatief bestuur’ te komen. 
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wel op inkomsten uit arbeid aangewezen. Eerst daarna komt het consumeren 
(of aandelen kopen). 

3.2 Begripsmatige ontwikkelingen, cohesie en recht 

Ook in deze paragraaf grijpen wij terug op de eerdere indeling en behandelen 
wij na elkaar de pluriformiteit van contextuele betekenissen, van rechtsbegrip-
pen en van wetenschappelijke paradigmata. 
 
3.2.1 Contextuele betekenissen, cohesie en recht 
We dienen maatschappelijke pluriformiteit van betekenissen te onderscheiden 
van de theoretische pluriformiteit op dit punt die in de wetenschap wordt ge-
(re)produceerd (zie daartoe 3.2.3). De maatschappelijke pluriformiteit van be-
tekenissen levert een sociaal contextualisme op, met daaraan verbonden speci-
fieke vraagstukken. Wij kwamen deze vraagstukken hierboven al tegen; zij 
krijgen vooral in het licht van de vraag naar de rol van recht een iets andere di-
mensie. Wij voorzien aanzienlijke consequenties. 

De relatie tussen enerzijds de vorming en (vooral) rechtvaardiging van 
rechtsbegrippen en anderzijds een maatschappelijke praktijk die juist heel 
vloeiende trekken aanneemt, zal problematisch worden. Hoe kunnen open nor-
men zoals de ‘maatschappelijke betamelijkheid’ richting gevend zijn, indien de 
pluriforme maatschappij ertoe leidt dat er (zeer) uiteenlopende vormen van 
maatschappelijke betamelijkheid voorkomen? Welke concrete inhoud krijgt 
deze betamelijkheid in het recht en hoe te rechtvaardigen dat juist die specifie-
ke inhoud is gekozen? De maatschappelijke pluriformiteit van betekenissen zal 
gevolgen hebben voor de betekenis die aan rechterlijke c.q. dogmatische arbeid 
aan het rechtsstelsel als sociaal-integrerende omstandigheid toekomt. Wanneer, 
zoals in de functionele rechtsleer, is getracht, rechtsbegrippen worden gezien 
als articulatie van sociale regels die feitelijk in bepaalde maatschappelijke 
praktijken functioneren, rijst de vraag op welke grondslag de rechter, de juridi-
sche gemeenschap als geheel, oordelen kunnen baseren over de noodzakelijk-
heid om bepaalde begrippen of rechtsregels te handhaven desnoods tegen de 
stroom van het dagelijkse handelen in. De rechtspleging komt nu onder druk te 
staan. Juist de sterke nadruk op de persoonlijke betekenisverlening en de eigen 
reconstructie van de context waarbinnen aan woorden en daden een bepaalde 
zin wordt verleend, leidt in de rechtspleging tot de vraag hoe een ‘autoritaire’ 
vaststelling (bij voorbeeld: dit gedrag is ‘beledigend’) kan worden gerechtvaar-
digd. Eén referentiekader zal dan als uitgangspunt worden gekozen; toch zijn 
er meer. Vaak zal er van een pluriformiteit van referentiekaders sprake zijn. 

Mogelijk is dit vraagstuk beheersbaar door aan het recht de betekenis van 
een eminent medium van maatschappelijke dialoog te hechten. Rechtsbegrip-
pen zouden dan niet ‘zomaar’ moeten aansluiten aan maatschappelijke praktij-
ken - wat zij overigens als gevolg van de geschetste noodzakelijke keuzes 
nooit ‘zomaar’ kunnen doen - maar zouden te allen tijde het sluitstuk van een 
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open debat over juistheid van de gehanteerde referentiekaders dienen te zijn. 
Het is van groot belang dat deze gedachtengang zo ver mogelijk wordt uitge-
werkt en in een kritisch wetenschappelijk debat wordt betrokken. Deze opvat-
ting is een van de vernieuwende pogingen om dreigende pluriformiteit van re-
ferentiekaders en de daarmee dreigende machtsgrepen vanuit een dominant 
beeld om te zetten in een positieve factor. Vanzelfsprekend zal daarbij uitvoe-
rig aandacht aan compensatie van machtsverschillen moeten worden besteed, 
zoals op het terrein van verbale, intellectuele en sociale vaardigheden en met 
het oog op financiële en psychologische reserves. Tevens mag niet over het 
hoofd worden gezien dat sommigen of sommige belangen en referentiekaders 
niet kunnen deelnemen maar wel in afwezigheid bij het debat moeten worden 
betrokken. Problematisch is daarentegen dat sommige thans belangrijk geachte 
rechtsbeginselen, zoals dat van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, eveneens 
een pluriforme betekenis zullen moeten krijgen. 

Met het oog op sociale cohesie valt het volgende op te merken. Wie een ab-
solute, universele betekenis aan het beginsel van respect voor andere levenspa-
tronen hecht en dus erkent dat conflicten daartussen niet via macht of geweld 
maar door redelijk overleg moet worden opgelost, mikt klaarblijkelijk op cohe-
sie op het vlak van waarden. Het is de vraag of dat voldoende is, vooral wan-
neer de praktijk van wederzijds respect niet op het vlak van concrete normen 
en rollen institutioneel is gesteund (cohesie op het vlak van normen). Van de 
leden van de samenleving wordt in deze gedachtengang een sterke zelfbeheer-
sing gevergd. Kan deze op het vlak van adhesie aan op zichzelf zeer open en 
dynamische beginselen worden gevonden? Dat is op basis van alles wat be-
kend is over wat de mens (niet) beweegt, en aan welke angsten hij ten prooi is, 
een weinig waarschijnlijke these. Daarbij mag niet aan een belangwekkende 
vraag voorbij worden gegaan: indien cohesie op het vlak van waarden tot stand 
komt, is er dan nog van pluriformiteit sprake? Of anders geformuleerd: indien 
de pluriformiteit het vertrekpunt is, is dan een cohesie van waarden wel denk-
baar? 

Praktisch gesproken zal het in het recht steeds lastiger worden om de in-
houd van begrippen, zoals maatschappelijke betamelijkheid, wederzijds rede-
lijke verwachtingen, verkeersopvattingen, gewoonten en de goede trouw, te 
bepalen. Recht als procedureel medium, vide supra, biedt wellicht meer moge-
lijkheden. Denkbaar is echter evenzeer dat het recht in het geheel niet geëigend 
is om problemen die met pluriformiteit van doen hebben, op te lossen. Mis-
schien bieden juist bij dergelijke problemen alternatieve vormen van geschilbe-
slechting, zoals mediation (bemiddeling), een uitkomst, wellicht in de schaduw 
van het recht maar zeker buiten het recht. Veel maatschappelijke problemen 
behoeven immers niet per se met behulp van het recht te worden opgelost. Er 
bestaan andere wegen. Het is studie en analyse waard of dergelijke recente lo-
ten aan de juridische stam, waartoe ook ‘onderhandelend bestuur’ is te reke-
nen, niet geheel buiten de sfeer van het recht moeten worden bezien en moeten 
blijven. Dit is een vorm van anti-kolonisering, indachtig de koloniseringsthese 
van Habermas. 
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Wellicht ligt aan de basis van deze anti-koloniseringsgedachte een diepere 
overweging: met het wegvallen van de sociale instituties en de horizontalise-
ring van de meeste maatschappelijke verhoudingen (die uit de voornamen-cul-
tuur blijkt) is het recht zo niet de laatste dan toch zeker een van de laatste ge-
zaghebbende, zo men wil: autoritaire instituties. Een samenleving, met diep 
verankerde en ver doorgevoerde pluriformiteiten geconfronteerd, doet er wel-
licht verstandig aan deze institutie niet de opdracht te geven de pluriformiteiten 
te verzoenen. In elk geval is dat zeer onverstandig, indien blijkt dat deze ver-
zoening onmogelijk is. Datzelfde verwijt is de politiek te maken, indien de po-
litici er niet in slagen een behoorlijke wet aan te nemen en vervolgens de nor-
mering aan de rechterlijke macht overlaten. Dat maakt de rechter tot politicus 
waardoor de rechter zijn juridisch-institutionele gezag verliest. Dat is een 
schijnoplossing die slechts tijdelijk kan werken, zolang ‘men’ deze verande-
ring nog niet onderkent. 
 
3.2.2 Rechtsbegrippen, cohesie en recht 
Oude rechtvaardigingen van de autonomie van het recht zijn in diskrediet ge-
raakt. Ook het rechtspositivisme blijkt geen uitkomst te bieden nu keer op keer 
wordt aangetoond dat het recht bij voorbeeld de wilsuiting van de een anders 
interpreteert dan de nagenoeg identieke wilsuiting van een ander. De zoektocht 
naar wat een rechtsstelsel autonoom doet zijn en wat in dat verband zijn bete-
kenis voor maatschappelijke orde kan zijn, wordt onophoudelijk voortgezet. 
Op dit moment is een van de manieren om hierop licht te doen schijnen de po-
ging het rechtsstelsel als een stelsel van open en meer in het bijzonder contra-
factische begrippen te begrijpen en te hanteren. Elementen van publieke mo-
raal, waarin de pluriformiteit door een dialoog moet worden bijeengehouden, 
en elementen van een maatschappijtheorie en een kennistheorie zouden in een 
geïntegreerd stelsel van rechtsbegrippen moeten worden verenigd, te bewerken 
door een geïntegreerde rechtswetenschap. Dat lijkt slechts mogelijk, indien het 
recht wordt vormgegeven als een medium waarbinnen fundamentele plurifor-
miteit van referentiekaders zou kunnen worden geharmonieerd. 

Aansluiting bij maatschappelijke functionerende sociale regels lijkt een op-
tie, die als de consequentie van de sociologische of teleologische rechtsvin-
dingstheorie van Paul Scholten is te beschouwen. Deze optie lijkt evenwel al-
leen een houdbare strategie, indien in deze sociale spelregels zelf voldoende 
cohesie te vinden is. Twee tendensen pleiten daar tegen. 

Allereerst zullen de levensstijlen verder dynamiseren en mogelijk zelfs op 
collectief niveau verharden. Rechtsbegrippen dreigen daarmee in het kielzog 
van de maatschappelijke pluriformiteit van betekenissen op een dermate grote 
diversiteit van sociale regels te moeten worden gebaseerd dat er, bij voorbeeld, 
voor elke pluriformiteit een afzonderlijk privaatrecht zou moeten ontstaan, in-
clusief een IPR op nationaal niveau, indien verschillende pluriformiteiten el-
kaar ontmoeten. Op het terrein van het huwelijksrecht, het huwelijksvermo-
gensrecht en het erfrecht kennen wij in Nederland al een dergelijke situatie. Er 
is geen reden om aan te nemen dat de pluriformiteit tot deze delen van het pri-
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vaatrecht beperkt blijft. Dan zal onvermijdelijk per ‘privaatrecht’ een eigen 
stelsel van rechtsbegrippen (moeten) ontstaan dat zelfs tot divergerende rechts-
beginselen kan leiden. Als voorbeeld kan het ‘pacta servanda’ in het contrac-
tenrecht dienen. Het is zeer aannemelijk dat in uiteenlopende culturele situaties 
een ‘Ja’ of een ‘Nee’ een andere betekenis heeft. Naast de gebruikelijke ‘toe-
zegging’ of ‘acceptatie’ kan een ‘Ja’ ook een ‘vermijden van een teleurstelling’ 
betekenen. Dat legt een bom onder de gevestigde opvattingen in het contrac-
tenrecht. De vertrouwensleer zal in dat geval moeten worden herzien of ‘geplu-
riformeerd’, hetgeen de rechtszekerheid en voorspelbaarheid niet ten goede zal 
komen. Onderzocht zal moeten worden of het recht in staat is zo flexibel te 
zijn, of juristen bereid zijn zo flexibel te zijn, dan wel of van het recht kan 
worden gevergd dat het zo flexibel zal zijn. Zeker is dat de pluriformiteit 
ingrijpende vragen aan de betekenis van rechtsbegrippen zal stellen. 

In de tweede plaats zullen de sociale regels niet richtingbepalend kunnen 
zijn, omdat er een gebrek aan overeenstemming over de rangorde van maat-
schappelijke waarden bestaat. Pluriformiteit brengt divergerende maatschappe-
lijke waarden met zich. Dat zou geen probleem behoeven te zijn, indien er een 
rangorde tussen deze waarden zou bestaan. Het bepalen van die rangorde is 
echter vanuit een serieuze appreciatie van die verschillen niet mogelijk. Daar-
mee zou immers de basisthese van de pluriformiteit, te weten de gelijkwaardig-
heid van de divergerende betekenissystemen worden ontkracht: er zou een be-
tekenissysteem zijn dat de prioriteit zou kunnen bepalen. 

Rechtsbegrippen, van ‘wil’ tot ‘rechtssubject’, kunnen de maatschappelijke 
pluriformiteit volgen en zullen dan bij confrontaties tussen pluriformiteiten tot 
onoplosbare Gordiaanse knopen leiden, zeker in het geval het recht als proce-
dureel medium niet tot een ‘gedeeld standpunt’ leidt. Dat is een weinig aan-
trekkelijk perspectief. Het alternatief is dat de rechtsbegrippen de maatschap-
pelijke pluriformiteiten niet volgen, zeker niet in geval van dergelijke confron-
taties. Wil het recht in dat geval tot een oplossing komen, dan zal het recht er 
voor moeten uitkomen dat het zich op een van de pluriformiteiten als het domi-
nante, ‘koloniale’ stelsel baseert. Daarmee is het rechtspluralisme ten grave ge-
dragen en is de ruimte voor pluriformiteiten dezelfde als die van het vee, waar-
voor de boer de palen rond de wei in de grond slaat: het vee is vrij binnen de 
door de boer bepaalde grenzen. 

In het licht van onze overpeinzingen betekent dit dat het de taak van het 
recht als sociale institutie zou (kunnen) zijn de sociale cohesie af te dwingen, 
en niet zozeer de elders (wellicht in potentie) aanwezige sociale cohesie te die-
nen. Mogelijk schiet onze analyse tekort. Mogelijk zijn er andere varianten 
denkbaar die de juridische kolonisering van onze wereld kunnen voorkomen. 
Ook dit is een waardenvol object van onderzoek. 
 
3.2.3 Wetenschappen, paradigmata, cohesie en recht 
In antwoord op de eerder behandelde pluriforme tendensen in de wetenschap 
worden pogingen gedaan tot interdisciplinair samenwerking. Wanneer de 
rechtswetenschap in samenspraak gaat met wetenschappen als de rechtssocio-
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logie, de rechtsantropologie, de economie, de maatschappijtheorie, de kenleer 
of de geschiedenis, dient niet alleen de gewoonlijke, verzelfstandigde begrip-
pen en methoden te worden overwonnen, maar klemt nu nog extra de eerder 
behandelde paradigmatische fragmentatie binnen elk van die wetenschappen. 
Vertaling van het ene begrippenapparaat in het andere stuit om te beginnen 
praktisch maar vervolgens ook theoretisch op grote problemen. Moge het thans 
in de mode zijn om interdisciplinair onderzoek te verlangen, de zeer zware pro-
blemen die dat oplevert - zo weten wij uit eigen ervaring -, dienen onder ogen 
te worden gezien. Intussen is het juist hierom van het grootste belang dat, met 
de blik gericht op de vraag hoe het recht maatschappelijk-integrerend kan wer-
ken, naar een ‘taal’ en een ‘methode’ van een ‘geïntegreerde rechtsweten-
schap’ wordt gezocht. 

Wij hebben hierboven uitvoerig bij pluriformiteit stilgestaan. Er is geen re-
den om niet alle inzichten en vragen tevens op de geïntegreerde wetenschaps-
beoefening van toepassing te achten. De pluriformiteit van wetenschappen en 
paradigmata kampt met een additioneel probleem: wetenschap veronderstelt 
explicitering en rationeel overtuigen. Drie werelddelen op een trappenhuis 
kunnen elkaar op emotionele en sociale gronden vinden; conflicten worden 
door de dwingende kracht van de tijd en de aldag overwonnen. Wetenschap 
kent die kracht ook maar is geneigd daaraan zo laat mogelijk toe te geven. Dat 
maakt dat de pluriformiteit van wetenschappen en paradigmata een veel groter 
probleem dan de pluriformiteit elders in de maatschappij. 

4 Slot 

De rechtsorde wordt in de huidige westerse of verwester(en)de maatschappij 
geconfronteerd met een pluriformiteit van levensstijlen, sociaal-culturele ge-
meenschappen, machtscentra, gedragsalternatieven, contextuele betekenissen, 
rechtsbegrippen en kenniselementen. De rechtsorde zelf manifesteert zich 
praktisch en theoretisch als pluriform. Binnen het concept van de rechtsstaat 
staat het garanderen van bepaalde vormen van verscheidenheid - binnen een 
overkoepelende eenheid - centraal. Desondanks zijn nieuwe vormen van pluri-
formiteit in de rechtsorde c.q. in de staatkundige orde van de rechtsstaat niet 
eenvoudig te verwerken. Wanneer pluriformiteit in desintegrerende tendenties 
(sociaal, cultureel of cognitief) omslaat, kan de vanzelfsprekendheid van de 
rechtsorde en haar betekenis als factor in maatschappelijke ordening en cohesie 
onder druk komen te staan. Voldoende maatschappelijke samenhang, voldoen-
de sociale cohesie wordt, wellicht mede door dysfunctioneren van het recht, 
niet bereikt. 

Het is bovendien de vraag of het recht een procedurele, laat staan een in-
houdelijke taak met het oog op het realiseren van sociale cohesie (normatief) 
zou moeten opeisen of (empirisch) zou kunnen vervullen. Het recht heeft altijd 
een maatschappelijke taak gehad. Reeds in 1910 schreef de president van de 
Hoge Raad in Themis dat het volharden in de leer van de onwetmatige daad en 
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dus de blokkade van de latere Cohen-Lindenbaum-criteria was ingegeven door 
een streven de opkomende bedrijvigheid niet met onverwachte claims te con-
fronteren. Expansie boven alles. Dat was leuk voor de Zutphense juffrouw 
maar een teleurstelling voor Nijhof. De Hoge Raad koos in 1910 in de plurifor-
miteit van die dagen autoritair voor een bepaalde cultuur; de sociale cohesie 
moest maar volgen. Bijna een eeuw later stellen wij aan het recht vergelijkbare 
vragen, hoewel wij ons nu niet betweterig durven op te stellen. Het postkolo-
niale trauma waart als een spook door het pluriforme, multiculturele Europa. 
Allerhande vormen van (neo-)imperialisme proberen we halsstarrig te vermij-
den. Natuurlijk hebben de Aboriginals rechten. Waar halen we de etnocentri-
sche, judeo-christelijke hoogmoed vandaan om de verminking van jonge isla-
mitische meisjes te veroordelen? Mag men zijn vader niet slaan? 

Zijn dit serieuze voorbeelden? Ja. Wij kunnen niet anders, want alleen op 
het scherp van de snede kan het gedragswetenschappelijke debat worden ge-
voerd. Dat gastarbeiders, migranten, Niet Nederlands Taligen et cetera bij een 
herstructurering niet onevenredig meer mogen worden ontslagen, lijkt voor de 
hand te liggen. De pluriformiteit van de samenleving biedt echter voor ieder 
argument een ander, mogelijk ook valide argument. Wat kan het recht in dit 
opzicht, binnen deze randvoorwaarden bieden? Dit is de problematiek van De 
pluriforme rechtsstaat en sociale cohesie, een onderzoeksthema dat de komen-
de decennia zeer relevant zal zijn. De pluriformiteit is een gegeven, hoewel een 
uiteenlopende waardering denkbaar is. De rechtsstaat is een belangwekkende 
waarde die wij zouden moeten koesteren. Of het recht in de toenemende en 
zeer gevarieerde pluriformiteit een bijdrage aan de sociale cohesie kan leveren, 
en wat sociale cohesie kan betekenen, is een grote inspanning van de weten-
schappelijke wereld waard. 
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Review of Planting Power. The Afforestation of the Commons and State Formation in 
Portugal by Roland Brouwer (1995). Wageningen: Agricultural University. 349 pp. 
ISBN 90-5651-013-4. 
 
One of the more interesting features of the commons literature is the rhetoric that has 
swirled and continues to swirl about this topic. The commons have been defined as a re-
source system "for which exclusion is difficult and joint use involves subtractability" 
(Berkes 1989:7). Hardin (1968) developed the argument that such lack of exclusivity 
(often blamed on a legal situation of res nullis) inevitably leads to over-exploitation and 
degradation of the resource. The economic property school (best epitomised by Dem-
setz 1967) responded by proposing that commons resource systems should be privat-
ized to stem the rents dissipation that led to inefficient economic utilisation. The anthro-
pological response was to highlight the empirical examples of judicious commons man-
agement by local communities and users (see especially McCay and Acheson 1990). 
Biologists waded into the dispute by arguing that sustainability was impossible under 
competitive commons exploitation (see Clark 1976). Throughout this debate, the com-
mons have been variously characterised as incompatible with capitalist economies, 
symptomatic of disengaged economic backwaters, the only economic bulwark against 
alien appropriation of local resources and the basis from which local communitarian 
traditions arise. In this overheated environment, it is refreshing to find a contribution 
that manages to address all of these theoretical positions and yet remains balanced and 
objective. I believe that Roland Brouwer has achieved this in Planting Power. 

This book explores the changing legal status, exploitation patterns and political 
ramifications of the baldios (communal "waste lands") of northern Portugal from the 
days of the ancien regime up to the 1993 legislative changes of the modern Portuguese 
state. The primary focus, however, is to compare the situation during the period of ag-
gressive afforestation of the commons under the authoritarian Portuguese Republic, 
with that obtaining after the 1974 overthrow and subsequent democratisation of the 
nation which led to an attempt to reestablish the commons. This comparison is made 
from three different perspectives: economic, political and legal. The economic perspec-
tive relates to changes in land use and their relationship with "the concomitant transfor-
mation of the local economy and its relations with the national economic system" (p. 3). 
The empirical evidence which Brouwer offers on the timing and nature of changing 
patterns of use and of the newly established connections with national (urban) agendas 
of economic change are impressive; even more impressive is that their complexity does 
not allow for a simplistic argument about causation. The political perspective relates to 
local power games played out in communities and linked in important ways with 
national political struggles which had at their heart the control over the distribution of 
the benefits to be derived from resource exploitation. The legal perspective links re-
source use and political power to explore the ways in which law "regulates land use and 
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defines, reflects, and regulates political power" in situations where both local communi-
ties and the state are internally factionalised (p. 3). 

Brouwer's findings are multi-faceted and valuable for that reason. During the period 
of bureaucratisation which characterised the process of state formation in twentieth cen-
tury Portugal, the national forestry service was one of the most important state mechan-
isms for reaching into previously isolated regions of northern Portugal and gaining 
some influence over the economic processes pertaining there (see chapter 4 and 5). 
Brouwer als shows, however, that communities such as the ones he studied in the dis-
trict of Vila Real were not closed corporate communities before this state penetration 
(see chapter 6). Even in the eighteenth century, the localised and somewhat egalitarian 
peasant economy of Vila Real had given way to market-oriented production, which re-
sulted in a sharply differentiated community of larger landholders and landless workers. 
The commons persisted throughout this period because they were an important resource 
for the large proprietarios and their herds of animals (p. 127). While the loss of the 
commons and their subsequent afforestation was an economic blow to these larger land-
owners, the loss was mitigated in many communities by the fact that some of the com-
mons were also privatized and the wealthy tended to be the beneficiaries of these divi-
sions. Meanwhile, local informants blamed the afforestation for the loss of pasture and 
thus of animal husbandry in the region which in turn was said to have led to high out-
migration and the death of many rural communities. Brouwer traces tax records, how-
ever, to show that the growing power of the municipalities and the imposition of graz-
ing fees led to a decline in animal husbandry before the afforestation took place, and 
that out-migration is probably better explained by higher wages elsewhere for those 
who had already been relegated to farm-laborers. Just to confuse the issue even further, 
Brouwer shows that not all forestry efforts were devoted to the "public" waste lands of 
the baldios since the forestry service also managed private lands that were afforested by 
their owners. And finally, he also notes that some of the lands employed as a commons 
in local communities were legally private property. Indeed, he finds that "there is no 
direct and causal relation between the use and the property status of the land" (p. 149). 

What then was the result when the post-1974 government made the effort to return 
the (largely forested) baldios to the people? As might be expected from the above, 
Brouwer shows that the results are mixed, but most communities are unable to take ad-
vantage of the opportunity to reacquire control over the baldios under the administrative 
arrangements required by the government. Several circumstances mitigated local at-
tempts to do so. One of the most important of these is the ongoing struggle between 
administrative levels in the countryside; specifically, the struggle between village, pa-
rish and municipality as to who should control the benefits deriving from the commons. 
Another factor is the involvement of national political parties in financing and further-
ing these struggles as part of their agenda to garner grass-roots support. At this point in 
the book, the final irony is revealed (see chapter 11). While the afforestation had been 
pursued from the outset with the stated objective of improving the productivity of these 
waste lands, the end result is hardly what forestry advocates had predicted. With the 
loss of the international market for mine pit props, the value of the largely single-spe-
cies pine stands planted on the baldios fell markedly; the national pulp and paper in-
dustry preferred to use eucalyptus timber which is primarily grown on private land in 
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Portugal. Thus, the promised local employment and industrial spinoffs from the forestry 
industry have never been realised, and the squabbles over the small monetary benefits 
of the forested baldios has more political currency that true economic value. 

In one book, therefore, we see addressed much of the misinformation that swirls 
around the commons issue: the nature of the relationship between the (often demonized) 
state and peripheral zones; the nature of the relationship between (often idealised) pro-
perty rights and patterns of economic exploitation; the nature of (often romaticized) lo-
cal communities and their effective management of common resources. As each of 
these relationships are explored through one carefully researched empirical example, 
Brouwer is able to at one and the same time show the importance of the commons as a 
crucial component in state formation and also how disengaged the resulting rhetoric is 
from any real situation pertaining to the commons. As a result, I highly recommend this 
book to anyone interested in either state formation and/or the question of the commons. 
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Frank van Ree 

Levensbeëindigend handelen: de Rubicon heeft een 
doorwaadbare plaats 

Bespreking van Anne-Mei The, Vanavond om acht uur... Verpleegkundige di-
lemma’s bij euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde. Bohn Staf-
leu Van Loghum, Houten/Diegem 1997, ISBN 90 313 2252 0 en Robert Pool, 
Vragen om te sterven, Euthanasie in een Nederlands ziekenhuis. WYT Uitgeef-
groep, Rotterdam 1996, ISBN 90 6007 731 8 
 
De afgelopen jaren zijn er verschillende studies verschenen naar euthanasie, 
hulp bij zelfdoding en actieve levensbeëindiging. (G. van der Wal, 1991, Rap-
port Staatscommissie, 1985) Daarnaast staan het afzien van behandeling en het 
versterven van patiënten in uitzichtloze situaties, volop in de belangstelling. 
Ouder worden en dood gaan kost ons duidelijk moeite. De medische weten-
schap heeft weliswaar onze levensverwachting op een hoogte gebracht die his-
torisch en mondiaal ongeëvenaard is maar tegelijkertijd voelt de samenleving 
zich bedreigd en onveilig bij de gedachte dat het door diezelfde medische we-
tenschap óók mogelijk is geworden om die levensverwachting in zekere mate 
zelf te bepalen. Dat deze gedachte zich niet beperkt tot directe vragen rondom 
het levenseinde, laten de discussies rondom een voorrangsbeleid voor werkne-
mers zien en de regelmatig terugkerende pleidooien voor een verschil in behan-
deling van rokers en niet-rokers.  

Het is welbeschouwd een spanning tussen de aanname van een individuele 
verantwoordelijkheid voor het eigen leven, welzijn en de eigen dood enerzijds 
en een collectief gevoelde verantwoordelijkheid voor het leven, welzijn en de 
dood anderzijds, zich uitend in een enorm medisch-professioneel zorgaanbod.  

Het is die spanning die terug te vinden is in de twee studies die ik hier wil 
bespreken. Die studies zijn: ‘Vragen om te sterven’, Euthanasie in een Neder-
lands ziekenhuis van Robert Pool en ‘Vanavond om 8 uur...’, Verpleegkundige 
dilemma’s bij euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde van 
Anne-Mei The. 

Het zijn onderzoeken naar medische beslissingen rondom het levenseinde, 
in medisch jargon ook wel ‘bijzondere beslissingen’ genoemd. Pool en The zijn 
voor hun onderzoek ieder ruim anderhalf jaar getuige geweest van de dilem-
ma’s, de afwegingen, de procedures, de argumentaties en de beslissingen die 
een rol spelen wanneer het levenseinde van een patiënt in zicht is. Pool heeft 
daarbij het perspectief van de medicus gekozen en The neemt het verpleegkun-
dig perspectief voor haar rekening. Beide auteurs geven echter ook ruimte aan 
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andere perspectieven die binnen deze problematiek bestaan, zoals de invloed 
van familie en vrienden, en de betekenis die recht en ethiek hebben wanneer 
van professionals verwacht wordt dat ze rondom het levenseinde van patiënten 
bijzondere beslissingen nemen. Ze hebben alletwee gekozen voor participeren-
de observatie, aangevuld met interviews met direct betrokkenen, waarbij de 
vraagstelling in de interviews gekoppeld is gebleven aan de casussen die be-
schreven zijn. Voor zover er afstand genomen is van een casusbeschrijving dan 
is die afstand benut om de verschillende perspectieven van de casus met elkaar 
in verband te brengen en zo de context waarbinnen de casus zich afspeelde te 
verhelderen.  
 
Hieronder volgt eerst een beperkte inhoudelijke bespreking van de twee onder-
zoeken. Ik doe dit om in elk geval iets van de vaak aangrijpende en beklem-
mende sfeer weer te geven die beide auteurs met hun verslag weten op te roe-
pen. Daarna zal ik kort ingaan op de methode van onderzoek en deze relateren 
aan de oorspronkelijke onderzoeksopzet waarbij ik de vraag stel of datgene 
waar in het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel naar gevraagd wordt, in het uit-
eindelijke onderzoek ook beantwoord wordt. Tot slot geef ik een eindoordeel.  

Voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking lijkt het me goed even de rui-
mere context aan te geven waarbinnen de gezondheidszorg op dit moment 
functioneert. Met name de veranderde wetgeving speelt daarin een belangrijke 
rol. Wie zich even voor de geest haalt hoe de verhouding tussen de medicus en 
zijn patiënt pakweg dertig jaar geleden was en hoe die nu vanuit de wet wordt 
gedefinieerd, begrijpt dat daar een enorme omwenteling heeft plaatsgevonden. 
Het aantal wetten dat de afgelopen jaren in werking is getreden met de bedoe-
ling om meer symmetrie in de verhouding tussen medicus en patiënt te bewerk-
stelligen is omvangrijk en de betekenis van die wetgeving is ingrijpend. Ik 
noem de belangrijkste: Ten eerste is er de Wet Geneeskundige Behandelover-
eenkomst, Staatsblad 1994, 837, deel van het BW, waarin de relatie tussen me-
dicus en patiënt in privaatrechtelijke termen wordt gedefinieerd als een over-
eenkomst. Dan is er de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, 
Staatsblad 1993, 665, waarin beoogd wordt de kwaliteit van de zorgverlening 
door de individuele hulpverlener te waarborgen en de patiënt te beschermen te-
gen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De Kwaliteitswet Zorginstellin-
gen, Staatsblad 1996, 80, bepaalt aan welke kwaliteitseisen instellingen in de 
gezondheidszorg moeten voldoen en geeft de kaders aan waarbinnen het Staats-
toezicht op de Volksgezondheid via de Inspectie voor de Gezondheidszorg kan 
opereren. Ten slotte zijn er de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellin-
gen, Staatsblad 1996, 204, en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, Staats-
blad 1995, 308. Daarnaast is er nog bijzondere wetgeving die gedwongen opna-
me regelt, de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen, 
Staatsblad 1992, 671.  

Al deze wetgeving heeft rechtstreeks invloed op de behandelrelatie tussen 
medicus en patiënt en brengt in die relatie een spanning in die tot voor kort af-
wezig was. De medicus kon vrijwel alleen beslissen wat de aard van de behan-
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delrelatie was en kon vrijwel uitsluitend met een beroep op zijn professio-
naliteit zich verantwoorden, wanneer dat al verlangd werd.  

Het veld van de gezondheidszorg is, met andere woorden, de afgelopen ja-
ren in hoog tempo gejuridiseerd. Die juridisering maakt onzeker. Zowel de me-
dicus als de patiënt hebben daar last van. Het is binnen die context van onze-
kerheid dat ik de onderzoeken gelezen en beoordeeld heb. Om met de deur in 
huis te vallen, die onzekerheid wordt door de onderzoeken bevestigd.  
 
Tot welke merkwaardige misverstanden het maatschappelijke debat over eutha-
nasie en levensbeëindiging en de juridisering van dit probleemveld kan leiden, 
laat The zien aan de hand van een casus waarbij een patiënt bij wie een dodelij-
ke ziekte is vastgesteld, zwaaiend met een euthanasieverklaring zijn recht op 
een vroegtijdige actieve levensbeëindiging opeist. The beschrijft de woede en 
irritatie die een dergelijke claim op het recht in kringen van medische profes-
sionals oproept, zeker wanneer blijkt dat deze patiënt het zwaaien met zijn eu-
thanasiepas ook als dreigement en chantagemiddel dacht te kunnen gebruiken. 
Letterlijk: “De Boer (de betreffende patiënt, FvR) zei dat alles in dit ziekenhuis 
lang duurt. ‘Maar als je je euthanasieverklaring laat zien word je snel 
geholpen” (The, p. 90). Pool beschrijft een casus waarin een patiënt zijn 
euthanasieverklaring opvat als een soort contract dat hij met de Nederlandse 
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie heeft gesloten. “‘Ik ben lid van De 
Vereniging’, riep hij. ‘Ik ga ze bellen en dan komen zij gelijk langs met de 
spuit. Ik heb een euthanasieverklaring, daar heb ik voor getekend.” (Pool, p. 
208). Het is deze casus die op de meest gechargeerde manier laat zien hoe de 
interpretatie van de werkelijkheid, ook al is die werkelijkheid ogenschijnlijk via 
een proces van juridisering enigszins geordend, tot een situatie van volstrekt 
wederzijds onbegrip kan leiden. Sterker nog, het zijn juist de juridische kaders 
die de verwarring over hoe de werkelijkheid van dat moment gezien moet 
worden, doen toenemen. De patiënt grijpt daarbij enerzijds zijn 
euthanasieverklaring aan als een absoluut recht terwijl de professional 
anderzijds het recht slechts binnen zijn eigen medische handelingscontext 
toelaat voorzover dat past binnen de eisen die die medische professionaliteit 
aan hem stelt. De patiënt stelt zich op als consument van zowel het recht als de 
medische professie door, met het recht in de hand, zijn eigen dood te regisseren 
met behulp van de medicus.  

Die medicus daarentegen, vindt zichzelf in de eerste plaats een behandelaar 
en geen levensbeëindiger. Als de vraag naar levensbeëindiging al aan de orde 
is, dan vloeit die vraag voort uit de medische behandeling en nooit uit een ver-
meend recht op euthanasie. Uit beide onderzoeken blijkt dat de medicus of ver-
pleegkundige het recht wel degelijk als richtsnoer voor hun handelen nemen. 
Het is zeker niet zo dat het recht als sluitstuk van een proces van bijzondere 
beslissingen functioneert. Weliswaar is het zo dat pas na een verzoek tot le-
vensbeëindiging ook de juridische consequenties van zo’n verzoek erbij betrok-
ken worden, maar al bij de eerste beoordeling van zo’n verzoek door zowel me-
dici als verpleegkundigen, blijkt dat het juridische kader zeker wel van belang 
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is. De termen waarin een euthanasieverzoek beoordeeld wordt refereren, zoals 
uit de letterlijke weergave in de onderzoeken blijkt, vrijwel steeds naar het juri-
dische kader. Het lijkt er op alsof, vanaf het moment dat de patiënt een verzoek 
tot levensbeëindiging doet en dat verzoek, alles overwegende, serieus genomen 
wordt, het medische discours min of meer vervangen wordt door het juridische. 
Het is dan dat er in termen van een rechtvaardig of legitiem verzoek wordt ge-
sproken. Voor het zover is, blijken echter de medische termen te domineren.  

Bij de stap naar actieve levensbeëindiging wordt de Rubicon gepasseerd, 
zoveel wordt uit de onderzoeken wel duidelijk. Zowel de medici als de ver-
pleegkundigen definiëren de situatie van de patiënt bij voorkeur in medische 
termen en zullen dat zo lang mogelijk blijven doen. Daarin schuilt een bron van 
verwarring. Op het moment dat een patiënt zijn eigen situatie definieert als uit-
zichtloos, is voor hem het vooruitzicht van een actieve levensbeëindiging dich-
terbij dan voor de medicus die op dat moment vanuit zijn medische discipline 
nog een heel arsenaal aan behandelingen ter bestrijding van pijn en lijden tot 
zijn beschikking heeft. En dat arsenaal wil de medicus ook gebruiken. Uit de 
onderzoeken wordt duidelijk dat voor een medicus de behandelingsmogelijkhe-
den ook een uitweg bieden om zich achter te verschuilen. Een definitief ver-
zoek om actieve levensbeëindiging kan zo uit de weg gegaan worden. Dit effect 
wordt nog versterkt door de schroom die uit de onderzoeken blijkt bij de 
patiënten. Heel goed wordt beschreven dat, behoudens de casus die hierboven 
is genoemd en nog een andere casus waarin de familie van een patiënt op een 
nare manier een beroep doet op de arts, een verzoek om euthanasie niet zo maar 
gedaan wordt. Duidelijk blijkt dat men zich terdege bewust is van het feit wat 
voor een zware verantwoordelijkheid er op de schouders van medici en ver-
pleegkundigen gelegd wordt. Van lichtzinnigheid is doorgaans geen enkele 
sprake.  

Het effect is wel dat er tussen de medische behandeling in het kader van 
pijnbestrijding en het verlichten van lijden enerzijds en het daadwerkelijk actief 
beëindigen van het leven anderzijds, een schemergebied is ontstaan. De Rubi-
con wordt weliswaar overgestoken maar dan toch op een doorwaadbare plaats 
waarbij het niet altijd duidelijk is wanneer de andere kant bereikt is.  

De onzekerheid neemt alleen maar toe wanneer blijkt dat een patiënt de ju-
ridische mogelijkheden blijkt te kennen en te gebruiken: ‘voor relatief kleine 
dingen dienden ze gelijk een klacht in bij de directie. Het is een beetje tekenend 
voor de hele atmosfeer om haar heen, en dat is een van de redenen waarom wij 
[op de neurologie-afdeling] zo kopschuw waren als het om euthanasie ging, 
want voor dat je het weet hebben ze daar ook een klacht over ingediend.’ (Pool, 
p. 64)  
 
Binnen het gesignaleerde schemergebied spelen de verpleegkundigen een be-
langrijke rol. Zij zijn het vaak, die het eerst met vragen rondom het levenseinde 
van hun patiënten worden geconfronteerd. (Zie ook Legemaate, 1993 en Bergh-
mans, 1993) Ook voor verpleegkundigen is het niet altijd duidelijk wat nu pre-
cies de inhoud van het verzoek van hun patiënt is. Wil deze daadwerkelijk ac-
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tief een einde aan zijn of haar leven gemaakt zien of bedoelt de patiënt dat er 
geabstineerd moet worden of vraagt de patiënt uitsluitend om pijnbestrijding?  

The laat in haar onderzoek zien hoe subtiel verpleegkundigen binnen dit 
schemergebied moeten opereren. Ze nemen een positie in tussen medicus en 
patiënt. Hun contacten met patiënten zijn intiemer dan die tussen medicus en 
patiënt. De hedendaagse werkwijze in ziekenhuizen versterkt dit nog omdat 
verpleegkundigen niet alleen aan een afdeling zijn gebonden maar binnen die 
afdeling ook nog de zorg voor bepaalde patiënten op zich nemen. Ze treden zo, 
zeker in de stervensfase van een patiënt, meer op als persoonlijk begeleider dan 
als verpleegkundig professional. Aangrijpend is de casus waarin een verpleeg-
kundige zich volledig en volstrekt vanzelfsprekend inzet om de actieve levens-
beëindiging van haar patiënt van begin tot eind te begeleiden en waaruit duide-
lijk wordt dat deze verpleegkundige op dat moment voor de stervende veruit de 
belangrijkste persoon is geworden. De betrokkenheid die daaruit spreekt 
dwingt respect af. Daar staat tegenover dat er ook een casus beschreven wordt 
waarin het voor een verpleegkundige te moeilijk is om binnen het kader van 
pijnbestrijding de dosis morfine zo te verhogen dat in alle redelijkheid mag 
worden aangenomen dat die verhoging door de patiënt niet overleefd zal 
worden. Het gevolg is dat deze verpleegkundige de beslissing om de 
onafwendbaar laatste dosis morfine toe te dienen, doorschuift naar haar collega 
in de volgende dienst, ondanks de pijnlijke gevolgen voor de patiënt. (The, p. 
76) Hoewel deze handelwijze op het eerste oog minder respect afdwingt, wordt 
in de beschrijving van The duidelijk dat het een begripsverwarring is die op 
deze momenten optreedt. Die verwarring is niet direct aan te rekenen maar een 
gevolg van het schemergebied tussen actieve levensbeëindiging en terminale 
pijnbestrijding. Het is op zo’n moment immers volstrekt duidelijk dat als 
gevolg van een actieve handeling, namelijk het verhogen van de dosis morfine, 
de dood spoedig daarna in zal treden.  

Mag hierboven het schemergebied ten koste gaan van de patiënt, er zijn ze-
ker ook momenten aan te wijzen waarop juist het schemergebied de mogelijk-
heid aanreikt om in alle subtiliteit en intimiteit, met een naderend levenseinde 
om te gaan. The en Pool maken in hun onderzoek duidelijk dat, hoewel er ook 
beschrijvingen zijn waarin mensen naar mijn maatstaven een miserabele dood 
sterven, er in de meeste gevallen sprake is van een grote betrokkenheid en inge-
togenheid bij de direct betrokkenen. Het onafwendbare lijkt vaak verzoenend te 
werken en bij de professionals het beste naar boven te halen. Het schemerge-
bied geeft hierbij de ruimte om met het naderend einde in zicht, de berusting 
onder woorden te brengen. Ook de onderzoekers zelf ontkomen hier niet aan. 
Ze zijn betrokken en beleven het stervensproces mee met de familie, de ver-
pleegkundigen en de artsen. Ze hebben binnen de casus die ze beschrijven zelf 
hun rol gespeeld.  
 
De enige keer dat er, door Pool, nadrukkelijk buiten de context van de casusbe-
schrijvingen wordt getreden, is dat met de bedoeling de verantwoording voor 
de keuze van participerende observatie nog eens over te doen. Dit doet hij door 
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aan te geven dat de medici die in zijn onderzoek participeren, zijn beschrijvin-
gen herkennen en waarderen. Een geslaagde spiegeling zogezegd. Gelet op de 
voetnoot in de verantwoording voorafgaande aan de studie, zal Pool die be-
hoefte gehad hebben. In die voetnoot is immers op uitdrukkelijk verzoek van 
prof. J. Griffiths opgenomen dat deze ‘geen enkele verantwoordelijkheid draagt 
voor de uiteindelijke uitvoering van het in dit boek beschreven onderzoek, noch 
voor de verslaglegging ervan’ (Pool, p. 230). Ook ik zou na zo’n merkwaardig 
verzoek de behoefte hebben gevoeld om nog eens expliciet aan te geven waar-
om ik de dingen gedaan had zoals ik ze gedaan had. Het was immers Griffiths 
die aan de wieg heeft gestaan van de onderzoeken van Pool en The (RdW, 
1990/1). Het zou interessant geweest zijn wanneer Pool niet alleen de reacties 
op zijn onderzoeksmethode van de medici die bij zijn studie betrokken waren, 
in zijn studie had opgenomen maar ook de motivatie van Griffiths’ verzoek om 
zich publiekelijk van het onderzoek te mogen distantiëren.  

Gelet op het voorgaande zal ik hier kort ingaan op het projectkader dat aan 
beide onderzoeken ten grondslag heeft gelegen en waarvan in Recht der Wer-
kelijkheid 1990/1 verslag is gedaan. De probleemstelling die aan het gehele on-
derzoeksproject ten grondslag heeft gelegen en op basis waarvan NWO het 
project gehonoreerd heeft luidt: ‘Welke kenmerken van de sociale context 
waarin euthanasieverzoeken voorkomen zijn van belang voor het verloop en de 
afloop van de beslissingsprocessen en voor de sociale werking van de rechts-
normen die betrekking hebben op euthanasie?’ Uitgesplitst naar concrete vraag-
stellingen betekent dit volgens het onderzoeksvoorstel van destijds dat de vol-
gende vragen beantwoord zouden moeten worden: 
- Hoe vaak, waar en onder welke omstandigheden komt een verzoek tot eu-

thanasie voor en hoe vaak, onder welke omstandigheden en hoe wordt dit 
wel of niet gehonoreerd? 

- Welke personen en instanties worden met verzoeken tot euthanasie gecon-
fronteerd? 

- Op welke wijze wordt een verzoek kenbaar gemaakt en hoe wordt dit ver-
zoek door degene tot wie het zich richt (h)erkend? 

- In hoeverre is euthanasie, zoals hier gedefinieerd, te onderscheiden van an-
dere vormen van doding(bv. patiënt is niet meer in staat wensen kenbaar te 
maken; verzoek van familie)? 

- Hoe verhoudt de euthanasie-problematiek zich in de praktijk tot de proble-
matiek rondom de toepassing van een verlichting-gevende behandeling, het 
stopzetten en het niet-initiëren van een behandeling? 

 
Daarnaast is binnen het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel van belang dat er 
zicht komt op het relevante maatschappelijke veld, op de beslissingsprocessen 
en de actoren die binnen die beslissingprocessen een rol spelen, op de relaties 
tussen de verschillende actoren, op de relevante structuren die invloed hebben 
op beslissingen zoals de organisatie van het veld, de verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en specialisaties en op de normen die binnen het veld een rol 
spelen zoals juridische, maatschappelijke, organisatorische en professioneel-
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medische normen. Niet ten onrechte wordt opgemerkt dat een definitieve beant-
woording wellicht binnen het kader van het onderzoeksproject niet mogelijk is. 

Om al deze vragen te kunnen beantwoorden is in het onderzoeksvoorstel 
van destijds uitgegaan van een driefasen-werkwijze in de veronderstelling dat 
deze fasen elkaar zouden kunnen aanvullen. Deze drietrapswerkwijze zag er als 
volgt uit: 1 Initiële terreinverkenning waarin een globaal overzicht moet ont-
staan van de euthanasie-problematiek in de provincie Groningen door onder an-
dere gesprekken te voeren met sleutelfiguren. 2 Systematische terreinverken-
ning waarin uitvoerige interviews gehouden worden met een honderdtal repre-
sentanten en op basis waarvan een extrapolatie naar het gehele veld gemaakt 
kan worden. 3 Diepteverkenning op basis van concrete ‘euthanasie-zaken’, op 
basis van periodieke interviews met huisartsen en op basis van observatiestu-
dies in ziekenhuizen in Groningen. 
 
Wanneer we het onderzoek van Pool en The toetsen aan het kader dat hier-
boven geschetst is, dan blijkt dat ze methodisch eigenlijk aan de staart van de 
oorspronkelijke onderzoeksopzet, dat wil zeggen in de derde fase, geplaatst 
moeten worden. Ze hebben immers een onderzoek gedaan in de traditie van 
participerende observatie. Een korte literatuurvergelijking leert dat de theore-
tische grondslagen waarop de beide auteurs hun onderzoek laten rusten, nogal 
afwijkt van de literatuur die ten grondslag heeft gelegen aan de onderzoeks-
opzet uit 1990, zeker waar het de ‘klassieken’ betreft. Zo wordt in de oor-
spronkelijke onderzoeksopzet onder anderen verwezen naar Black, Moore en 
Galanter. Bij Pool en The wordt verwezen naar ‘klassieken’ van de etnografie 
als Clifford, Evans-Pritchard en Pratt. Ook de diepgang in de observatie wijkt 
sterk af van wat oorspronkelijk was beoogd. De voorgestelde observatiestudies 
van telkens drie maanden, zijn studies geworden van bijna twee jaar.  

Kijken we echter naar de vragen die in de onderzoeksopzet gesteld worden, 
dan blijken Pool en The met hun observerende studies heel wat van de te be-
antwoorden vragen ten minste gedeeltelijk voor hun rekening te kunnen nemen. 
Wanneer het gaat om kwantitatieve gegevens moeten Pool en The verwijzen 
naar anderen. Ze kunnen dat echter zonder problemen doen omdat er vooraf-
gaand aan hun eigen onderzoek door de commissie Remmelink (1985) en door 
Van der Wal (1991) al het nodige aan kwantitatieve gegevens boven tafel was 
gehaald.  

De rest van de vragen die hierboven gesteld zijn, kan na lezing van de boe-
ken van Pool en The voor een belangrijk deel beantwoord worden. Zo valt er 
uit hun verslag op te maken onder welke omstandigheden een euthanasiever-
zoek tot stand kan komen en aan wie zo’n verzoek meestal gericht is. Ook be-
schrijven ze minutieus op welke wijze een euthanasieverzoek tot stand komt, al 
is dat elke keer weer anders. Voorts maken ze duidelijk dat een scherpe schei-
ding tussen euthanasie als doding op verzoek en andere vormen van actieve le-
vensbeëindiging lang niet altijd vol te houden is. Evenmin is het onderscheid 
met abstineren of palliatieve behandeling en euthanasie scherp te bepalen. 
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Pool en The laten eveneens zien om welk maatschappelijk veld het hier gaat en 
welke actoren in dat veld meespelen. Niet in het minst geven ze aan dat de rela-
ties tussen de actoren binnen het veld, bepalend zijn voor de wijze waarop bij-
zondere beslissingen rondom het levenseinde genomen worden. Ze maken ook 
duidelijk hoe de structuren van de organisatie en de normen die binnen en bui-
ten de professionele setting die ze beschrijven werkzaam zijn, hun invloed heb-
ben. Daarmee bevestigen Pool en The het theoretische kader van de oorspron-
kelijke onderzoeksopzet waarin uitgegaan wordt van het rechtssociologische 
onderscheid tussen recht en wetgeving enerzijds en de sociale werking van het 
recht anderzijds. Binnen die rechtssociologische theorie wordt er van uitgegaan 
dat actoren binnen een bepaald maatschappelijk veld zich maar ten dele laten 
sturen door factoren van buiten en dan deze factoren bovendien ook nog in-
passen in de structuur waarbinnen ze handelen. Dit geldt ook voor de factor 
‘recht’. Het recht zal zijn rol slechts indirect kunnen spelen en zal binnen het 
relatief zelfstandige maatschappelijke veld ingezet worden op een wijze die 
dienstbaar is aan de specifieke eigen problemen die binnen dat veld bestaan en 
opgelost moeten worden. Dat gaat ook op voor het vraagstuk van bijzondere 
beslissingen rondom het levenseinde. Zo beschouwd geven Pool en The op veel 
vragen van de oorspronkelijke onderzoeksopzet een antwoord. Dit doet de 
vraag rijzen waarom Griffiths zich zo uitdrukkelijk van het onderzoek van Pool 
heeft willen distantiëren. Wellicht dat Griffiths zelf daar tegelegenertijd uit-
sluitsel over kan geven. 
 
Pool en The hebben beiden een beschrijvend onderzoek afgeleverd dat er bin-
nen de traditie van participerend kwalitatief onderzoek mag zijn. Ze hebben 
zich steeds aan de beschrijving van de casus gehouden en daarbij vermeden dat 
ze al te zeer buiten de context van hun onderwerp terechtkwamen. De vraag 
naar de representativiteit van het onderzoek, vanuit kwantitatief perspectief 
nogal eens gesteld ten aanzien van participerend onderzoek, is eenvoudig te be-
antwoorden. Het onderzoek is representatief voor datgene wat in het onderzoek 
beschreven is. Dat klinkt tautologisch maar is het niet. De onderzoeken laten 
zien hoe in een bepaald ziekenhuis, in een bepaalde periode, processen rondom 
bijzondere beslissingen genomen zijn. Zonder dit onderzoek hadden we dat niet 
geweten. Bovendien is het maar zeer de vraag of er een andere manier van on-
derzoek te bedenken is die informatie zoals die in dit onderzoek is vastgelegd, 
boven tafel kan krijgen. Het betreft immers een zeer delicate materie. De enige 
vraag die daarom ten aanzien van deze onderzoeken gesteld kan worden is of 
we iets aan deze informatie hebben, niet of die informatie representatief is.  

Dat we iets aan deze informatie hebben is voor mij duidelijk. Het kan ver-
dere perspectieven openen, bijvoorbeeld door een regionaal of religieus onder-
scheid aan te brengen en op basis van die informatie te vergelijken. Het kan, en 
dat is zeker voor participerend onderzoek van belang, binnen het medische en 
ook het juridische veld, de discussie rondom dit delicate vraagstuk verder hel-
pen. Zo denk ik dat het verpleegkundig perspectief dat The gekozen heeft, een 
impliciete erkenning van de belangrijke rol van verpleegkundigen kan beteke-
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nen. Het onderzoek van Pool kan een stimulans zijn om binnen de medische be-
roepsgroep de vraagstukken rondom het levenseinde op een opener manier te 
benaderen, collegiaal en in contact met patiënten, familie en verpleegkundigen. 
Kortom, er kan met de informatie die Pool en The hebben vastgelegd verder ge-
werkt worden juist omdat niet gepoogd is de representativiteit van het onder-
zoek vast te knopen aan kwantitatieve criteria.  

Ook wat weidsere perspectieven kunnen uit deze onderzoeken gehaald wor-
den. Ze laten immers zien dat de werkelijkheid van alledag in een ziekenhuis 
waar mensen dood gaan, ver af staat van de ethische en juridische dilemma’s 
die in een abstract euthanasiedebat aan de orde zijn. Niet dat dit debat zinloos 
zou zijn, integendeel. Het geeft echter aan dat onder de druk van de omstandig-
heden van een naderend levenseinde andere criteria een rol spelen dan op grond 
van juridische en ethische motieven verondersteld wordt. 
 
De auteurs hebben, elk vanuit hun eigen perspectief, twee hele mooie boeken 
geschreven. Ze zijn in staat geweest de afstandelijkheid van wetenschappelijk 
onderzoek vast te houden maar tegelijkertijd zeer meeslepend te schrijven over 
hun bevindingen. Beide boeken blinken uit in het tekenen van de sfeer op een 
afdeling van een ziekenhuis waar het doodgaan mensen de praktijk van alledag 
is maar waar dat doodgaan nooit zal wennen en altijd bijzondere aspecten met 
zich mee zal brengen. The, meer nog dan Pool, slaagt er in, om je zo nu en dan 
mee te nemen naar een afdeling in de nacht waar de dienstdoende verpleegkun-
dige zich afvraagt of de behandelend arts wel of niet gebeld moet worden, of 
die morfinedosis nu wel of niet omhoog kan. Je hoort de stilte van de nacht en 
je voelt de eenzaamheid van de verpleegkundige die op dat moment een beslis-
sing moet nemen over leven of dood. Het kan zijn dat zo’n beslissing binnen de 
theoretische kaders van een semi-autonoom sociaal veld geplaatst kan worden. 
Voor degene die zo’n bijzondere beslissing daadwerkelijk neemt zal het echter 
een volstrekt autonome maar vooral ook eenzame beslissing zijn.  
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Govaert van den Bergh 

Communicatieproblemen van Turkse verdachten 

Bespreking van Yücel Yesilgöz, Allah, Satan en het recht; communicatie met 
Turkse verdachten. Arnhem, Gouda Quint, 1995, vii+233 blz. 

 
Over de communicatie met allochtonen in de rechtszaal is nog betrekkelijk wei-
nig onderzoek gedaan. Daarom is dit boek welkom. Bij nadere kennismaking 
biedt het echter niet wat zijn titel lijkt te beloven. Na drie inleidende hoofdstuk-
ken, over de Turken in Nederland, het Turkse denken over Nederlanders, ande-
ren en zichzelf, en over criminaliteit en cultuur van Turkse verdachten, komt 
pas halverwege het boek de communicatie van Turkse justitiabelen aan de orde. 
Dat hoofdstuk opent echter met de mededeling dat de basisveronderstelling is, 
dat communicatie tussen Nederlandse functionarissen en Turkse verdachten 
meer problemen oplevert dan die tussen Nederlandse functionarissen en Neder-
landse verdachten. Dat ligt voor de hand, maar dan valt er natuurlijk niet veel 
meer te onderzoeken.  

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de vraag, wie de Turken in Nederland 
zijn en geeft daarvan een duidelijk beeld. Wel had ik sterk de indruk dat dit 
beeld van de Turken in Nederland heel anders was dan wat naar voren komt uit 
de recente studie van Anita Böcker (Turkse migranten en sociale zekerheid, 
Amsterdam 1993). Maar dat is natuurlijk heel goed mogelijk. De onderzoeks-
opzet van beide boeken was heel verschillend en er is nooit maar één waar ver-
haal. 

Het tweede hoofdstuk geeft de resultaten weer van een enquête, die de au-
teur onder Turken in Nederland heeft gehouden. Het derde hoofdstuk gaat over 
de relatie van cultuur en criminaliteit onder de Turken. Daarbij valt de nadruk 
op het feit, dat de Turken een onderscheid maken tussen daden die ze als niet 
echt crimineel beschouwen (met name de eer van de familie betreffende) en da-
den die ook voor hen gewoon crimineel zijn. Verder bevestigt dit onderzoek, 
dat de Turken in Nederland een zeer groot aandeel hebben in de drugscrimina-
liteit. 

Veel inzicht in interetnische relaties toont de auteur helaas niet. Zo conclu-
deert hij uit zijn enquête: ‘Ondanks het feit dat de meeste Turken geen intensie-
ve relaties onderhouden met Nederlanders ... heersen onder hen wel duidelijke 
opinies en vooroordelen.’ (blz. 40). Dat ‘ondanks’ is natuurlijk geheel mis-
plaatst. Wie een beetje thuis is in het onderzoek naar multi-etnische samen-
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levingen weet, dat juist weinig contact de instandhouding van vooroordelen 
bevordert. 

Wat in de eerste paragrafen van hoofdstuk 4 over communicatie gezegd 
wordt, is uiterst summier, en over cultuur en communicatie blijft het bij enkele 
opmerkingen. Paragraaf drie van dit hoofdstuk gaat weer over het strafrecht en 
het gevangenissysteem in Turkije. Verder leren we uit dit hoofdstuk dat er ook 
in Turkije taalproblemen zijn bij de rechtspleging (waar niet?). De woorden-
schat van de wetboeken komt overwegend uit het Arabisch en Perzisch, talen 
die de meeste Turken niet kennen. De juridische taal is bovendien, zoals ook 
voor de gemiddelde Nederlander, vaak onverstaanbaar. Bovendien zijn er vele 
Koerden, die nauwelijks of minder goed Turks spreken. Naar schatting zijn 
bijna 30% van de Turken in Nederland Koerden (blz. 114).  

Dat al deze gegevenheden een onderzoek naar communicatieproblemen van 
Turken binnen het Nederlandse rechtssysteem buitengewoon gecompliceerd 
maken, komt naar mijn indruk in de onderzoeksopzet onvoldoende tot uiting. 
Veel communicatieproblemen van Turken in Nederland zijn misschien hele-
maal niet typisch voor de situatie waarin zij zich hier bevinden. Nederlanders in 
Nederland en Turken in Turkije zouden ze net zo kunnen ervaren. Andere pro-
blemen hebben misschien niet zozeer met ons rechtsbedrijf van doen, als wel 
met het feit dat de tolk tot een andere taalgemeenschap behoort dan de verdach-
te, of dat de advocaat en de officier van justitie meer of minder goed hun best 
doen. 

Een observatie-onderzoek naar de communicatie van Turkse verdachten bij 
de politie mislukte, officieel bij gebrek aan Turkse verdachten, maar mogelijk 
door tegenwerking van de politie. Observaties bij de officier van justitie, de 
rechter-commissaris en ter zitting waren wel mogelijk, maar ook hier waren er 
aanzienlijke barrières. Ook een Turkse onderzoeker wordt gewantrouwd door 
de Turkse verdachten (blz. 138), die trouwens alles en iedereen wantrouwen. 
Bovendien blijkt de auteur toch meer jurist dan sociaal-wetenschappelijk 
onderzoeker. ‘Tijdens de observatie werd gelet op onder andere de rechten van 
de verdachte. In hoeverre maakt de verdachte gebruik van zijn rechten? In 
hoeverre geeft de ondervrager de ruimte aan de verdachte om die rechten te 
gebruiken?’ (blz. 136). Belangrijke vragen, zonder twijfel, maar geen vragen 
voor een sociolinguïstisch onderzoek naar communicatie in de rechtszaal. De 
auteur kon, dat blijkt niet alleen hier, het ‘interne’ gezichtspunt van de jurist bij 
zijn onderzoek niet loslaten of althans tussen haakjes zetten (helemaal loslaten 
kan men het natuurlijk nooit). Dat kan mede het bescheiden resultaat van zijn 
observaties verklaren. 

Wat rest zijn een aantal korte casus van communicaties bij de rechter-
commissaris of in de rechtszaal (blz. 138v.). Dat levert natuurlijk best een aan-
tal interessante observaties op, bijvoorbeeld over de rol van de tolk (blz. 156 
e.v.). Ook merkt de auteur op dat het non-verbale gedrag van Turkse verdach-
ten die hun daad vanuit hun cultuur niet als ‘echt crimineel’ beschouwen anders 
is dan van gewone criminelen (blz. 191). Maar grondige analyses van die com-
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municaties worden niet gegeven. Het blijft bij wat kanttekeningen tussen haak-
jes. 
 
Alles bijeen bevat dit boek voor geïnteresseerden heel wat materiaal dat kennis-
neming meer dan waard is. Maar als specimen van sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek laat het veel te wensen over. Voor een deel valt dat de auteur niet te 
verwijten. Tegenwerking en pech kunnen iedere onderzoeker parten spelen. En 
ook een negatief resultaat is een resultaat. Maar voor een deel is de onbevredi-
gende uitkomst het gevolg van een niet voldoende doordachte onderzoeksop-
zet.  
 



 



Heleen F.P. Ietswaart 

Van de regen in de drup: Klachtbehandeling in de 
gezondheidszorg 

Bespreking van W.G.Verkruisen, Dissatisfied patients: Their Experiences, In-
terpretations and Actions. Proefschrift RUG , 1993 

Samenvatting van het onderzoek 

Vraagstelling 

Deze dissertatie gaat over klachten en klachtbehandeling inzake ontevredenheid 
van patiënten, en de mensen om patiënten heen, over medische behandelingen, 
ziekenhuizen, en andere aspecten van medische zorg, c.q. gebrek aan zorg. Het 
boek is gebaseerd op empirisch onderzoek, namelijk een telefonische enquête, 
met daaraan gekoppeld een groot aantal interviews met mensen die over de 
telefoon aangegeven hadden dat ze ontevreden waren geweest over een ge-
beurtenis of omstandigheid in de medische sfeer.  

De centrale vraagstelling van het onderzoek is de volgende (p. 15): “Wat is 
de rol van medisch tuchtrecht voor enerzijds de controle op de kwaliteit van de 
gezondheidszorg, en anderzijds het tevredenstellen van ontevreden patiënten?” 

De structuur van het boek is helder. Eerst legt Verkruisen uit waarom hij 
het thema gekozen heeft. De belangrijkste grond van zijn keuze is geweest dat 
er zo weinig concreets bekend is over klachten in de gezondheidszorg. Dan 
wordt de theoretische inspiratie uiteengezet. Deze is gelegen in de litigation 
theorie, zoals uiteengezet door Griffiths (1983). Verkruisen stelt dat er in deze 
twee perspectieven zijn, namelijk die van medisch tuchtrecht, èn van litigation, 
maar dat is m.i. onjuist. Het medisch tuchtrecht is het object van studie. Het on-
derzoek is dan ook niet interdisciplinair te noemen. Klachten en hun behande-
ling worden dus geplaatst in het theoretisch kader van geschillen en geschil-
behandeling. In feite ligt de nadruk niet op klachten (want die blijken er weinig 
te zijn) maar op ontevredenheid. Ontevredenheid krijgt dan een plaats naast ge-
schillen en litigation.  
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Methoden van onderzoek 

Gezien de formulering van de vraagstelling is het redelijk logisch dat gekozen 
is voor een kwantitatieve opzet, want je kunt rol natuurlijk kwantitatief zien: 
hoeveel speelt het medisch tuchtrecht mee? Anderzijds is uiteindelijk een sterk 
accent komen te liggen op een kwalitatieve benadering: hoe speelt medisch 
tuchtrecht mee in dokter-cliënt relaties? Ik kom hierop terug.  

Er is met 530 mensen over de telefoon gesproken, die informatie gaven 
over meer dan 1000 personen in de betreffende huishoudens. Van deze zijn 92 
nader geïnterviewd over 194 ontevredenheden. Omdat de interviews redelijk 
open waren, wordt de diversiteit van de ontevredenheid mooi in kaart gebracht.  

Bevindingen; Conclusies 

Met ontevredenheid over medisch handelen, aspecten van zorg, van de organi-
satie van ziekenhuizen etc wordt door betrokkenen (cliënten, familie) weinig 
gedaan. Geen van de geïnterviewden (sic) had de betreffende arts geconfron-
teerd met de ontevredenheid. Wel hadden velen via andere kanalen geprobeerd 
meer inzicht in hun medische situatie te krijgen, en een eventuele oplossing van 
hun medische probleem te vinden. De conclusie, die teruggrijpt op de vraag-
stelling, is dat het medisch tuchtrecht geen enkele rol speelt, niet ten aanzien 
van de kwaliteit van medisch handelen, en niet ten aanzien van remedies voor 
ontevreden cliënten. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat dit boek niet goed gevallen is bij 
dokters en andere professionelen in de medische sfeer die ook maar iets te ma-
ken hebben met medisch tuchtrecht. Dat komt door een paar getallen die in het 
boek voorkomen, en door een conclusie waarin Verkruisen het medisch tucht-
recht met regendansen vergelijkt, een soort irrationeel handelen dat onaan-
vaardbaar is voor het self-image van dokters. Daarnaast suggereert het hele 
boek dat medisch handelen één van de betere illustraties is van Murphy’s law: 
If anything can go wrong, it will. Dat is ook in grote lijnen mijn eigen conclusie 
op basis van zeker duizend contacten met dokters in de afgelopen veertig jaar. 
Dokters zijn namelijk de enige professionelen die geld kunnen verdienen aan 
hun eigen fouten. Maar dit is niet de reden dat ik het boek met plezier gelezen 
heb. In tegenstelling tot artsen, zullen (rechts)sociologen deze dissertatie mijns 
inziens een interessant boek vinden. 

Waardering  

De dissertatie heeft mijns inziens een aantal sterke punten. Ik zal de belangrijk-
ste noemen. 

Ten eerste gaat het boek over een duidelijk onderwerp, waarover nog geen, 
of heel weinig empirisch onderzoek gedaan is. Ten tweede heeft het onderzoek 
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duidelijke theoretische uitgangspunten, en brengt het empirische materiaal in 
verband met (een deel van) de relevante theorie. Ten derde beschrijft de auteur 
uitgebreid hoe het onderzoek in elkaar stak, wie wat gedaan heeft, welke me-
thoden precies gebruikt zijn, en hoe deze gebruikt zijn, en hij geeft een gede-
tailleerd overzicht van het verkregen empirisch materiaal. Aan het einde komen 
dezelfde cases weer terug, de lezer herkent de casussituatie, en heeft het gevoel 
dat de zaak “rond” is - het materiaal lijkt uitputtend te zijn gebruikt. Ten vierde 
nodigen de helderheid en de consistentie van het betoog uit tot een reëel debat 
over de materie. De thema’s zijn duidelijk aangegeven. Met name om deze as-
pecten heb ik het boek met plezier gelezen. 

Afgezien van de vier punten die ik al noemde wil ik nog de nadruk leggen 
op de complexiteit die Verkruisen in beeld brengt als speciaal waardevol. De 
uitgebreide citaten, de royale beschrijvingen, geven mooi de complexiteit van 
de relatie arts-cliënt weer. Door de vrij uitgebreide interviews krijgt die com-
plexiteit de kans om helder in beeld te komen. De auteur heeft gelijk waar hij 
stelt dat voorgevormde vragenlijsten dit nooit hadden kunnen bereiken.  
 
Er zijn twee aspecten van complexiteit die ik wil benadrukken. Ten eerste is er 
de complexiteit die ligt in de nauwe verstrengeling van het gezondheidspro-
bleem en de problemen die liggen in de contacten met medische professionelen, 
c.q. beunhazen. Voor mensen is het heel moeilijk die twee van elkaar te schei-
den, zo blijkt uit het onderzoek, en zodoende kwam ook de onderzoeker in de 
problemen, omdat hij verondersteld had, geheel impliciet, dat die twee duidelijk 
te onderscheiden zouden zijn. Het duurde even, en dat is weer de rijkdom van 
de gedetailleerde beschrijving, maar toen drong het tot de onderzoeker door dat 
die twee soorten problemen, die wij analytisch kunnen en moeten onderschei-
den, in de ervaringswereld van de meeste mensen niet duidelijk onderscheiden 
worden. In die ervaringswereld domineert het gezondheidsprobleem, en de be-
schikbare energie wordt besteed aan het zoeken naar oplossingen voor het ge-
zondheidsprobleem. Wat dokters nogal eens doen is, Adding Insult to Injury. 
Insult provoceert geen specifiek klachtgedrag, omdat prioriteit gegeven wordt 
aan de oplossing van Injury. Dat zijn belangrijke bevindingen, en deze zijn 
kwalitatief van aard. 

Een interessant aspect van een vrij recente dissertatie uit Rotterdam (Van 
Busschbach, over QUALYs) zou nader licht kunnen werpen op deze bevinding. 
Van Busschbach vond, in een deelonderzoek naar de eigen waardering van 
mensen van hun gezondheid, dat iedereen, ongeacht gezondheidstoestand, han-
dicap, chronische ziekte etc., zijn toestand evalueert als ong. 8 op een schaal 
van 10. Alleen in situaties waarin net iets ernstigs gebeurd is, daalt die score, 
maar daarna, als de persoon aan die situatie weer gewend is, loopt de waarde-
ring weer op. Dus 2/10 ontevredenheid met de eigen gezondheid lijkt normaal, 
en permanent aanwezig. Aan de andere kant leidt een ernstige handicap, zelfs 
in een rolstoel zitten, niet tot een permanent grotere ontevredenheid. Gezond-
heid heeft natuurlijk wel iets gemeen met het weer: het is nooit perfect, en je 
kunt er niet echt veel aan doen, en je kunt er eindeloos over praten. 
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Het tweede aspect van complexiteit ligt in het idee van de sociale relatie, i.c. de 
relatie arts/zorgverlener-cliënt. Ik zie het onderzoek als een heldere beschrij-
ving van de complexiteit van onvrijwillige, maar toch duurzame relaties, laat ik 
zeggen het soort relaties dat uit de nood geboren is, en bijna steeds overscha-
duwd is door die nood, in dit geval een gezondheidsprobleem. Een belangrijk 
kenmerk van de relatie is dat zij gedomineerd wordt door een groot machtsver-
schil. De cliënt is afhankelijk, heeft niet veel inspraak. De medische expertise 
van de arts/zorgverlener bepaalt de interactie en de besluitvorming. Over ge-
schillen en geschilbehandeling in duurzame relaties is veel minder bekend dan 
over die in incidentele (vaak accidentele) relaties. Ook in dit opzicht is de dis-
sertatie belangrijk. 

Enige kritische bemerkingen  

Conceptuele onduidelijkheid 

Er is conceptuele onduidelijkheid op twee punten. Ten eerste is er onduidelijk-
heid over de onderlinge verhouding tussen de begrippen relations , contacts en 
cases. Als ik het goed begrepen heb dan is, in Verkruisens conceptualisering, 
een relatie tussen een arts en een cliënt op de een of andere manier meer is dan 
de som van de contacten tussen die twee over een bepaalde periode. Wat dat 
meerdere is wordt niet uitgelegd. Het begrip contacts is van belang zowel in re-
latie tot relatie als tot cases. De meeste contacten vinden namelijk binnen rela-
ties plaats, maar er zijn ook contacten die zich buiten relaties afspelen. (dat heb 
je zo met relaties.) De term cases wordt in het begin wel genoemd, maar de au-
teur licht niet nader toe hoe de cases zich verhouden tot relaties en tot contac-
ten. Uit de beschreven cases blijkt dat zowel individuele contacten als de relatie 
als zodanig tot ontevredenheid kan leiden. Later in de tekst wordt het meer aan 
cases gerefereerd. Gevallen van ontevredenheid kunnen cases zijn, of worden. 
Dit model heb ik uit de tekst gedestilleerd, maar duidelijk is de conceptualise-
ring niet.  

Ten tweede wordt het begrip second parties geïntroduceerd maar niet uitge-
legd. Het is geen begrip dat standaard gebruikt wordt in de geschillenliteratuur. 
De gebruikelijke term is third parties, deze wordt gebruikt om te refereren aan 
allen die (grotendeels) buiten het probleem of geschil staan, maar in dat proces 
de één of andere rol hebben. Het kan zijn dat Verkruisen vindt dat het begrip 
third party niet voldoet, en daarom een nieuw begrip introduceert. In dat geval 
had hij moeten uitleggen wat het begrip inhoudt, waar het goed voor is, en 
waarom het beter is dan de term die verworpen wordt. Als ik het goed begrijp, 
wordt met second parties bedoeld: de niet-professionele personen in de directe 
sociale omgeving van de ontevreden persoon. 
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Gebruik van de literatuur 

Een belangrijk deel van de relevante bestaande literatuur is niet gebruikt in de 
analyse. Een zekere hoeveelheid literatuur wordt wel genoemd maar de referen-
tie blijft formeel: er wordt niets mee gedaan. Het door het onderzoek verkregen 
materiaal wordt niet echt benut om het met bestaande kennis en theorie in ver-
band te brengen. Ik vermoed dat dit mede het gevolg is van de tijdsdruk waar-
onder tegenwoordig dissertaties geproduceerd worden. Met name waar een om-
vangrijk empirisch onderzoek uitgevoerd wordt, blijft er vaak te weinig tijd 
over voor de reflectie over de vraag: waar past dit bij, wat zeggen de gegevens 
over bestaande theorieën, kunnen specifieke hypothesen bevestigd of ontkracht 
worden? 

Als we het erover eens kunnen zijn dat medische zorg een onderdeel is van 
consumptie van diensten, dan moeten de problemen, ontevredenheden, klachten 
en geschilprocessen in deze materie gezien worden als onderdeel van consu-
mentenproblemen. In dat licht bezien zijn de bevindingen niet zo spectaculair. 
Het is bekend dat vooral de armere consumenten hun consumentenprobleem in 
de eerste plaats zien als een probleem dat opgelost moet worden en niet zozeer 
in termen van rechten die geschonden zijn, en waar iets aangedaan moet wor-
den. Ik denk met name aan het werk van Jack Ladinsky (1983) en dat van 
Laura Nader (1980) en de groep die zij om zich heen verzameld heeft.  

De situatie die Verkruisen schetst in de medische wereld lijkt heel veel op 
de monopoliepositie van bijvoorbeeld de Posterijen. De monopoliesituatie in 
Nederland ten aanzien van de huisarts is overigens nogal uitzonderlijk; op basis 
van mijn ervaringen in verschillende landen meen ik te mogen stellen dat er in 
andere landen meer te kiezen valt. De Nederlandse situatie van zeer beperkte 
keuze moet echter in de theorie wel meegenomen worden. In de literatuur is 
hierover ook wel het een en ander te vinden. Het fraaie, klassieke, boekje van 
Hirschmann (1970) wordt wel genoemd (p. 22) maar de inzichten daarin wor-
den verder niet behandeld of getoetst. Hirschmanns ideeën over Exit, Voice and 
Loyalty zijn echter weldegelijk nuttig. Waar exit uit een relatie moeilijk is, 
wordt voice des te belangrijker om de kwaliteit van de dienstverlening op peil 
te houden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de relatie overheid-burger: 
waar anders dan bij de GSD zou je moeten zijn voor een bijstandsuitkering? 
Die voice is in dokter-cliënt relaties blijkbaar grotendeels afwezig. Verkruisen 
geeft als vermoede oorzaak daarvan aan dat mensen voice als gevaarlijk be-
schouwen – het zou de dienstverlening negatief kunnen beïnvloeden. Deze 
redenering lijkt in eerste instantie ietwat merkwaardig, omdat vele van de onte-
vreden patiënten in feite niets te verliezen hebben: de relatie is reeds behoorlijk 
slecht. Maar de vergelijking met de studie van Sally Merry naar problemen 
(laten we zeggen ontevredenheid) van buren met elkaar in een arme wijk van 
een grote stad in de VS dringt zich op (Merry 1979, 1981). Dat is eigenlijk ook 
een soort “monopoliesituatie” in die zin dat exit vrijwel onmogelijk is. Voice 
leidt niet tot veel verbetering, en ook daar speelt het risico van specifieke repre-
sailles als je expliciet klaagt. Ook het recente boek van Barbara Yngvesson, 
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Virtuous Citizens, Disruptive Subjects (1993) gaat hierover. Wat zich aftekent 
is een vierde strategie, naast exit, voice en loyalty, een strategie die Merry en-
durance noemt en die ik meestal noem muddling along. We leven er mee. We 
moeten leven met het afvalpercentage van 7 op 1000 van de PTT Post, en het 
feit dat je niets kunt doen als een pakje kwijt raakt. Het heeft gewoon weinig 
zin om je adhesie-contract met de PTT in termen van rechten en plichten te 
formuleren, en daarnaar te handelen. We moeten leven met professionelen die 
hun werk niet zo best doen. De vraag blijft natuurlijk: hoe leven we ermee? Het 
moet mij van het hart dat ik de Groningers die Verkruisen onderzocht heeft wel 
bijzonder passief vind, heel weinig assertief. Wat daarvan zij, de bevindingen 
van Verkruisens empirische onderzoek zijn niet in het kader geplaatst van an-
der, reeds vrij klassiek onderzoek naar geschilprocessen in duurzame relaties. 
En dat is jammer, want over consumentengeschillen en over (andere) langduri-
ge en/of monopolierelaties is juist wel het een en ander geschreven, ook op the-
oretisch niveau. Theorie is ten slotte geaccumuleerd inzicht, om de zeer een-
voudige en zeer inzichtelijke definitie van Griffiths (1996:34/6) aan te houden. 
Kennis behoort toe te nemen en inzicht behoort cumulatief te zijn. 

Een ander deel van de literatuur waarbij ook aansluiting gezocht kan wor-
den is die betreffende discriminatie. Ook daar zien we het fenomeen ontevre-
denheid, een vaag idee over verantwoordelijkheid en mogelijke aanspreekbaar-
heid, en weinig actie in de richting van degene (of degenen) die verantwoorde-
lijk gehouden wordt (of worden) voor de gevoelens van ontevredenheid en on-
behagen. 

Kwantiteit en kwaliteit 

Terwijl over het kwalitatieve gedeelte van het boek veel goeds te zeggen valt, is 
het kwantitatieve gedeelte meer problematisch. Nadat Verkruisen geconstateerd 
heeft dat we heel weinig weten over de ontevredenheid (klachten) van patiën-
ten, stelt hij dat het dus heel belangrijk is om deze ontevredenheid te meten. 
Dat is mijns inziens een aanzienlijke sprong. Is er een onderdeel van juridisch 
relevant sociaal handelen waar weinig of niets van bekend is, dan willen we 
daar eerst meer van weten in kwalitatieve zin. We willen weten wat ontevreden-
heid inhoudt, wat voor vormen dat aanneemt, wat ontevreden mensen doen be-
halve hun ontevredenheid koesteren en/of uitspreken in hun naaste sociale om-
geving etc. Zulke vragen leiden in de eerste plaats naar kwalitatief onderzoek. 
Eerst wordt in kaart gebracht hoe sociale processen, de dynamiek van sociale 
interactie, in elkaar steekt. Zonder een duidelijk beeld van de aard van die dy-
namiek, i.c. de aard van ontevredenheid over medisch handelen, en het sociale 
handelen dat die ontevredenheid tot gevolg heeft, levert tellen niet veel op. De 
auteur kan immers niet uitleggen wat er precies geteld is. Uiteraard is het be-
langrijk om te weten hoeveel er van een bepaald fenomeen (sociaal handelen) is 
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in de maatschappij.1 Echter, Verkruisen verwerpt kwalitatief onderzoek met het 
volgende argument: 
 

“De belangrijkste tekortkoming van een puur kwalitatieve methode is dat 
een relatief kleine steekproef geen inzicht kan verschaffen in het kwantita-
tieve belang van de geobserveerde micro-processen op macro niveau.” 
(p.26) 

 
Dit argument zou tegen het zere been schoppen als het hout zou snijden, maar 
dat doet het niet. Dat het observeren en in kaart brengen van micro-processen 
niet hetzelfde is als tellen, dat wisten we al. Maar om nu te zeggen dat de be-
langrijkste tekortkoming van een kwalitatieve methode is dat het geen kwanti-
tatieve methode is, dat gaat echt te ver. Die stelling is òf een pleonasme, òf het 
is een circulaire opmerking, maar zij kan niet als een argument voor wat dan 
ook gebruikt worden, want het is geen argument. De keuze voor een bepaalde 
methode, het moet nog eens herhaald, hangt geheel en al af van de soort vraag-
stelling die gekozen is. De methode moet afgestemd zijn op de onderzoeks-
vraag, moet kennis, en liefst ook inzicht, genereren die op zinvolle wijze in ver-
band gebracht kan worden met die vraag, en met relevante theorie. 

Hoewel Verkruisen op foutieve gronden een primaat verleent aan kwantita-
tief onderzoek, stelt hij 15 regels verder dat “wij inzicht nodig hebben in de so-
ciale mechanismen die aan bepaalde correlaties ten grondslag liggen”. Hij is 
zich dus wel degelijk bewust dat het kwalitatieve erg belangrijk is. Hij doet in 
feite verwoede pogingen om het een met het ander te combineren. Nu doet het 
er eigenlijk niet toe of de auteur zijn onderzoek, of zijn data, kwalitatief of 
kwantitatief noemt, als de lezer er maar iets aan heeft. Naar mijn mening is het 
boek gemakkelijk, ja zelfs het beste, als een verslag van een kwalitatief onder-
zoek te lezen. Het kwalitatieve gedeelte is ook veel omvangrijker, veel sterker, 
veel overtuigender dan het kwantitatieve gedeelte. Om dit te illustreren zal ik 
eerste het probleem van de baseline behandelen. 

Baselines 

Omdat de auteur zich voorgenomen had om te gaan tellen, en omdat hij het idee 
van de baseline serieus neemt, moet hij aangeven wat de baseline is. En omdat 
hij zich laat inspireren door Griffiths’ idee dat de baseline de sociale relatie is, 
doet hij een poging om incidenten van ontevredenheid te relateren aan de rele-
vante sociale relatie. Juist omdat Verkruisen de complexiteit van cliënt-dokter 
relaties en cliënt-dokter contacten ook kwalitatief in kaart heeft gebracht, is het 
                                                           
1 Het verband tussen kwalitatief in kaart brengen enerzijds en het tellen, of meten an-

derzijds, is niet onproblematisch. Dit laatste gaat altijd gepaard met het gebruik van 
indicatoren. Vaak geven de door de onderzoeker gebruikte en gemeten indicatoren 
uiteindelijk een vrij scheef, of mager, beeld van het te meten kwantitatief bepaalde 
onderzoeksobject, zoals oorspronkelijk aangeduid. 
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duidelijk geworden dat het heel moeilijk is om aan te geven wat een “relatie” is, 
waar die begint en waar die eindigt. Nog moeilijker is het om aan te geven hoe-
veel ontevredenheid (ook al moeilijk in een cijfer uit te drukken) er bestaat per 
“relatie”. Ruim zes pagina’s worden besteed om duidelijk te maken dat dit ei-
genlijk helemaal niet kan. Ik citeer een voorbeeldcasus:  
 

“een van onze respondenten was in het ziekenhuis geweest en werd iedere 
morgen door een fysiotherapeut op de borst getrommeld, zoals hij zelf zei. 
Maar dat wilde hij niet. De eerste dag had hij tegen die fysiotherapeut ge-
zegd dat hij dat niet wilde, maar er kwam iedere morgen een andere fysio-
therapeut, die hem weer op de borst wilde trommelen. Maar dat wilde hij 
niet, en hij stuurde ze terug.” (p.48) 

 
Gaat het hier om één relatie, misschien met de “organisatie” (het ziekenhuis), 
die maar fysiotherapeuten bleef sturen? Of is er sprake van vijf of zes relaties, 
nl. met al die professionelen? Of alleen met de eerste, die de andere had moeten 
vertellen dat de man niet betrommeld wilde worden? Uit dit voorbeeld blijkt 
duidelijk dat het nog al wat uitmaakt hoe “relatie” en “contact” gedefinieerd 
worden. Je kunt hier van één of van vijf relaties spreken, en van één of van vijf 
gevallen van ontevredenheid. Verkruisen noemt zelf (p.50) nog een hele lijst 
van telproblemen: 
 

“Wat te denken van een patiënt die bij een bepaalde huisdokter geregi-
streerd staat maar waar hij nooit komt? Hebben zij een relatie? En heeft de 
patiënt ook een relatie met de vervanger die de patiënt ook nooit gezien 
heeft? Is er een relatie met verpleegsters, co-assistenten, specialisten in op-
leiding, röntgenologen etc. bij wie een patiënt niet geregistreerd staat maar 
met wie wel contacten bestaan. Hadden patiënten die in een ziekenhuis op-
genomen waren relaties met alle verpleegsters, of alleen met diegenen met 
wie ze gesproken hebben. En wat te denken van ambulance personeel?” 

 
Daarna stelt Verkruisen dat omdat dit natuurlijk heel complex ligt, hijzelf maar 
een paar moeilijke knopen heeft doorgehakt: hij bepaalt dan zelf hoeveel een 
“relatie” is en hoeveel (incidenten van) ontevredenheid daarin zit. Hij vertelt 
echter niet hoe hij die knopen heeft doorgehakt, en of er nu vijf relaties waren 
of één. Dat maakt toch wel wat uit als je percentages wilt gaan berekenen.2 Er 
komt dan een soort konijn uit de hoed: op basis van één of andere rekensom die 
niet toegelicht wordt, komt hij tot het volgende resultaat: 
 

“16,2% van de (onderzoeks)populatie is ontevreden over één of meerdere 
van de relaties die men heeft met medische professionelen. Men is ontevre-

                                                           
2 Het is dan ook niet te verwonderen dat in verscheidene tabellen niet goed aange-

geven wordt waar een bepaald getal een percentage van is. 
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den met 6,7% van die relaties en met 22,3% van de contacten met hen.” 
(p.45) 

 
Dit gaat mij echt te ver. Je kunt niet eerst beweren dat je niet weet of de onte-
vredenheid de relatie betreft of een incident, of vele incidenten, en of de relatie 
misschien het totaal is van die incidenten, maar misschien ook niet want er wa-
ren misschien ook positieve incidenten in de relatie, en dan opeens een reken-
som gaan uitvoeren waar 16,2 % uitrolt (vooral die ,2 is interessant). Misschien 
zou een andere onderzoeker het geheel met vijf vermenigvuldigd hebben, of 
door vijf gedeeld. Overigens wordt hier als baseline toch gewoon population 
gebruikt (waarschijnlijk is bedoeld: onderzoekspopulatie), en niet de relatie. De 
relatie is meer het object van de ontevredenheid, zo men wil de bron van de on-
tevredenheid.  

Er zat nog een konijn in de hoed. Toen bleek dat het aantal ontevredenhe-
den in relatie tot het aantal gemelde contacten wel wat erg hoog uitviel (nl. 
ongeveer 60%), kwamen ineens een aantal CBS-gegevens op de proppen. Ver-
kruisens redenering is als volgt: het aantal ontevredenheden is correct geregi-
streerd, dat is namelijk wat de mensen ons zelf verteld hebben. Het aantal con-
tacten waarover diezelfde mensen ons vertelden is echter niet correct, het moet 
schromelijk onderschat zijn, en dat is omdat een periode van twee jaar wel wat 
erg lang is om je alle contacten te herinneren. Wij weten namelijk uit CBS cij-
fers dat de contacten driemaal zo frequent zijn geweest. Het CBS meet dat zui-
verder, namelijk over een periode van twee weken. Maar waarom zou de ene 
soort informatie van respondenten wel betrouwbaar zijn en de andere niet? 

Normen buiten beeld 

In het hele betoog ontbreekt grotendeels het idee van normen. Een norm is het 
noodzakelijke referentiepunt voor, of de bron van het gevoel dat iets niet goed 
zit, dat er een probleem is, en dat iemand verantwoordelijk is voor de resulte-
rende ontevredenheid. Dit referentiepunt, deze normatieve bron, bepaalt het 
verschil tussen een natuurgebeuren, zo men wil van een natuurramp (in de per-
ceptie van een persoon), en de mogelijkheid om de oorzaak van een probleem, 
een ontevredenheid, een klacht, in het handelen van een ander te zoeken. Een 
natuurgebeuren is een regenachtige zomer terwijl ik zon wil, of lawinegevaar 
terwijl ik wil skiën. Als echter iemand in een niet zo volle tram op mijn tenen 
gaat staan, vind ik dat mij ongerechtvaardigd leed is aangedaan, en verwacht ik 
excuses, op basis van een norm van moraal en fatsoen, i.c. het respect voor 
mijn fysieke integriteit. Een student die mij vraagt: “waarom hangen de tenta-
menuitslagen nog niet op?” refereert aan de norm dat die cijfers na vier weken 
bekend horen te zijn. De verwijtbaarheid, en daarmee de mogelijkheid van een 
geschil ligt in de norm. In alle theorieën over geschillen spelen de normen ech-
ter een grote rol.  
  



 Heleen F.P. Ietswaart 96 

Terug naar de ontevreden patiënten. De norm of normen waarop mensen hun 
oordeel over medisch handelen en medisch nalaten baseren wordt (worden) 
door Verkruisen niet besproken. Het enige wat in die richting gaat is een korte 
referentie aan het idee van “goede medische zorg”. Mensen willen en verwach-
ten goede medische zorg. Deze norm is niet alleen impliciet, hij is ook behoor-
lijk vaag. De invulling van de norm is dus problematisch: wat is goede medi-
sche zorg? Mijn indruk uit de vele citaten uit de interviews is dat de impliciete 
norm van veel mensen is dat goede medische zorg betekent: 100% perfect: mijn 
probleem is in twee dagen opgelost, èn door een vriendelijke dokter die alle tijd 
voor mij heeft. Daarnaast zijn er de normen van zorgvuldig handelen zoals dok-
ters die geleerd hebben, en zoals zorginstellingen die toepassen. De discrepan-
tie tussen de bona fide invulling van de norm door dokters en zorginstellingen, 
en de verwachtingen van cliënten verklaart waarschijnlijk reeds een groot deel 
van de door de onderzoekers geregistreerde ontevredenheid. Wat daarvan zij, ik 
heb de discussie over de rol van normen node gemist. 

Transformatietheorie en Litigationtheorie. 

Verkruisen heeft geopteerd voor aansluiting bij de litigationtheorie, de versie 
van geschillentheorie zoals geformuleerd door zijn promotor. Hij voelde zich 
echter verplicht om zich uitdrukkelijk af te zetten tegen de transformatietheorie, 
de geschillentheorie zoals geformuleerd door onder meer Galanter en Felstiner 
c.s. Dat is jammer, omdat die theorieën in feite niet zo erg verschillend zijn, ze 
leggen verschillende accenten. Verkruisen geeft hier en daar een nogal karika-
turale voorstelling van zaken. Hij past de strawman strategie toe. Geef een 
sterk vertekend, karikaturaal beeld van een theorie, en zeg dan: die onzinnige 
theorie kan ik natuurlijk niet gebruiken. Zo zegt hij op p. 247: 
 

 “The ‘naming’, ‘blaming’, ‘claiming’ perspective reflects a legally-inspired 
top-down view of disputing. In disputes that have ‘made it’ to a formal dis-
pute institution relatively high up in the litigation pyramid, at least one of 
the litigants has gone through the successive stages of naming what happen-
ed, blaming it on someone and claiming a remedy. [...] This perspective is 
fundamentally misleading. A case of dissatisfaction that [...] does not pro-
ceed linea recta to the top of the pyramid, is not necessarily less ‘ripe’ or 
less ‘mature’ than those that do ‘make it to the top’”. 

 
Deze voorstelling van de transformatietheorie is fundamenteel onjuist. Als 
enige geschiltheorie recht doet aan een bottom-up perspectief op geschillen, een 
perspectief waarin uitgegaan wordt van de concrete ervaringen en het concrete 
handelen van gewone burgers, dan is het de transformatietheorie. Het is ook 
onjuist te stellen dat de transformatietheorie geen belangstelling heeft voor de 
ontwikkeling van negatieve ervaringen anders dan in de richting van het rechts-
systeem. Integendeel, zij vraagt juist nadrukkelijk aandacht voor de fase van 
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perceived injurious experiences (pie), als volgend op een, analytisch gesproken, 
nog eerdere fase, de unpercieved injurious experience (unpie). De metafoor van 
de piramide heeft geen ander doel dan aan te geven dan dat er attrition is: grof 
gezegd, niet alle perceived injurious experiences komen bij een advocaat te-
recht. In alle fasen is er exit. Het geeft ook aan, en dat is van het grootste 
belang in de discussie met juristen, dat indien en wanneer een probleem bij een 
rechtshulpverlener komt, deze er rekening mee behoort te houden dat er vóór 
die fase al veel gebeurd is. Onder meer de dingen die Verkruisen beschrijft.  

In tegenstelling tot de auteur zie ik het boek als een fraaie studie over twee 
van de fasen die in de transformatietheorie genoemd worden, namelijk de fase 
van pie en die van grief. Verkruisen stelt dat de transformatietheorie niet deugt 
omdat ‘ontevredenheid in de medische sfeer’ niet doorgaat naar de verdere fa-
sen in het model. Ik denk dat die redenering niet klopt, om twee redenen. Ten 
eerste is een algemeen model van geschiltransformatie niet onnutig omdat een 
bepaald type problemen bepaalde karakteristieken vertoont. Het model zegt in 
zekere zin niet meer dan, “waar rook is, is vuur”. Met andere woorden, waar 
een klacht ingediend wordt bij een ziekenhuis, of waar een advocaat zich met 
een geschil gaat bemoeien, daar is al veel gebeurd, daar is al een aantal stadia 
doorlopen, normaal gesproken. 

Ten tweede is Verkruisens observatie van doorstroming naar een andere 
transformatiefase geheel consistent met de theorie - die voorziet nl. veel attri-
tion, ofwel exit. Het feit dat de geschilpiramide in sommige soorten geschillen 
een opvallend platte vorm kan aannemen, doet hieraan niet af. Hoeveel afval er 
is per soort probleem-grief-geschil staat uiteraard niet in het model. 

Conclusie  

Mijn conclusie is de volgende. Juist in het licht van de transformatietheorie is 
de dissertatie verheugend. Deze betreft een aspect van geschillen dat relatief 
weinig bestudeerd is. Felstiner c.s. stellen met zoveel woorden dat een groot 
deel van geschilprocessen (in alle te onderscheiden fasen) subjectief van aard 
is, dwz. dat zij zich voor een groot deel in de hoofden van mensen afspelen. Ik 
denk dat de dissertatie daarvan vele mooie voorbeelden geeft. Ook hier geldt 
weer: de bijdrage ligt soms niet zozeer in wat de auteur wilde bijdragen, maar 
in wat de lezer eraan heeft in zijn of haar eigen begripsvorming en voortduren-
de analyse. Wellicht moge ik hier aan toevoegen dat Verkruisens dissertatie 
duidelijk maakt dat de verschillende geschiltheorieën niet tegenover elkaar 
staan maar complementair zijn. 
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Rob Schwitters 

Een proeve van rechtssociologisch denken 

Boekbespreking van E.H. Blankenburg, Mobilisierung des Rechts: Eine Ein-
führung in die Rechtssoziologie. Berlin, Springer 1995, 117 pp. 

Een inleiding uit één stuk 

Als inleiding in de rechtssociologie, en zo is Mobilisierung des Rechts be-
doeld, is er geen groter tegenstelling denkbaar met de Groningse bundel De 
sociale werking van recht.1 Zo veel thema’s en rechtssociologische perspectie-
ven in los verband terug te vinden zijn in die bundel (vooral in deel II), zo 
compact, strak gecomponeerd en op één thema gericht is dit boek. De hoofd-
stukken zijn uitgewerkte versies van in 1991-1992 gehouden colleges voor 
juridische studenten van de Schiller Universiteit te Jena. Het boek is voor een 
deel gebaseerd op reeds, al of niet in samenwerking met anderen, gepubliceer-
de artikelen. Wat informatiedichtheid betreft, past het in de Duitse traditie, 
maar anders dan rechtssociologen als Dux en Luhmann probeert Blankenburg 
niet de rechtssociologie op geheel nieuwe fundamenten op te bouwen. Hij 
presenteert zijn inleiding aan de hand van thema’s die terug gevonden kunnen 
worden in de benadering die bekend staat als de ‘mobilisering van het recht’ en 
ook doorgaat voor ‘geschilbeslechtingstheorie’ of ‘litigation theory’. 

Het ligt voor de hand om Mobilisierung des Rechts naar waarde te schatten 
als een voor juridische studenten bedoelde inleiding, dat wil zeggen op zijn di-
dactische mérites. Je kan van een inleiding nauwelijks verwachten dat er nieuw 
empirisch materiaal in wordt gepresenteerd, conclusies degelijk worden ver-
antwoord en een oorspronkelijke bijdrage aan theorievorming wordt geleverd. 
Dat ik het in het vervolg toch niet helemaal kan laten het als een wetenschap-
pelijke bijdrage te bespreken zegt iets over de kwaliteit van deze inleiding. 

De mobilisering van het recht 

Alles wat voor mobilisering van het recht doorgaat is niet gefundeerd op een 
uitgewerkte theorie, eerder betreft het een bijzondere empirische focus op het 
recht. De juridische procedure wordt in het centrum van de aandacht geplaatst 
                                                           
1 De sociale werking van recht. Een kennismaking met de rechtssociologie en rechts-

antropologie. John Griffiths (red.). Derde druk. Nijmegen, Ars Aequi Libri 1996.  
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om vervolgens de betekenis daarvan te gaan relativeren; althans de betekenis 
die juristen er doorgaans aan geven. De aandacht is niet gericht op de vanuit 
juridisch gezichtspunt meest juiste beslissing, hetgeen een intern gezichtspunt 
veronderstelt, maar het gaat erom als externe waarnemer vast te stellen hoe en 
wanneer procedures door verschillende betrokkenen gebruikt worden en wat 
voor betekenis deze voor hen hebben. Daarbij gaat het om vragen als: in welke 
gevallen komen mensen er wel toe en wanneer laten zij na om hun geschillen 
in een juridische procedure uit te vechten? Welke strategieën volgen zij bij het 
gebruiken of vermijden van juridische procedures? Wanneer gaan partijen in 
beroep? Welke groepen hebben de macht om het recht vorm te geven? Wat 
voor feitelijke betekenis hebben rechterlijke besluiten? Voor juridische studen-
ten betekent deze benadering, dat zij kennis maken met de minder verheven 
kwaliteit van het recht: het recht is niet een gezaghebbend vonnis of arrest, bij 
de motivering waarvan uitgebreid moet worden stilgestaan. Het recht is een ge-
bruiksvoorwerp, dat mensen niet zelden gebruiken als dreigmiddel, of als een 
manier om tijd te rekken, en vaak zien zij van het gebruik liever af. 

Na een inleiding, waarin het sociologisch empirische denken gecontras-
teerd wordt met het juridische denken, volgt Blankenburgs tekst de chronolo-
gie van een conflict: van het ontstaan van een rechtsprobleem tot de imple-
mentatie van rechterlijke uitspraken. Elke fase kent haar eigen socio-logica. 
Terwijl in de eerste hoofdstukken vooral aandacht wordt geschonken aan de 
betekenis van kenmerken van partijen en van de aard van het conflict voor het 
verdere verloop van het conflict, verschuift in latere hoofdstukken de aandacht 
meer naar de sociale afhankelijkheden van mensen die beroepshalve bij het 
conflict betrokken zijn, zoals de rechters en de advocaten, de interpretatiege-
meenschap, en diegenen die een rol spelen bij de tenuitvoerlegging van rech-
terlijke beslissingen. Het zijn thema’s die voor diegenen die enigszins ver-
trouwd zijn met het thema mobilisering niet nieuw zullen zijn. Wel valt op dat 
Blankenburg een apart hoofdstuk wijdt aan de selectie-trechter in het straf-
recht. Het mechanisme wijkt niet wezenlijk af van dat in het privaatrecht: het 
recht wordt frequent niet ingeschakeld, waardoor de mensen die gesanctio-
neerd worden maar een klein deel vormen van de mensen die delicten gepleegd 
hebben. De (niet-)criminalisering is gefundeerd op een selectie, die maakt dat 
vooral de misdaden van marginale groepen met vrijheidsstraffen bejegend 
worden. Verder is het hoofdstuk over Das Verfassungsgericht opmerkelijk, 
waarin de grote betekenis van deze federaal-constitutioneel rechterlijke instan-
tie voor de politieke besluitvorming aan de orde wordt gesteld. Omdat politici 
anticiperen op deze constitutionele toets worden politieke besluiten verengd en 
getransformeerd tot beslissingen die deze toets kunnen passeren. Het maakt, 
volgens Blankenburg, dat de ruimte voor politieke en bestuurlijke maatregelen 
aanmerkelijk wordt gereduceerd, waardoor de basis voor responsieve en poli-
tiek adequate maatregelen wordt aangetast. Tevens bijzonder is het slothoofd-
stuk. Daarin wordt gewezen op de grote betekenis van juridische procedures in 
het werk van Habermas en Luhmann. Dat hun voorstelling van de procedure 
niet de zijne is, want te idealistisch, onderstreept Blankenburg veel minder 
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nadrukkelijk dan hij deed in zijn fraaie artikel in Das Zeitschrift für Rechtsso-
ziologie.2 Maar diegenen die bij het lezen van de eerste hoofdstukken een goed 
beeld hebben gekregen van zijn benadering van de juridische procedure zullen 
genoeg hebben aan de impliciete wijze waarop van deze sociologen afstand 
wordt genomen. 
 
Hoewel een algemene introductie in methodologische problemen ontbreekt, 
wijst de auteur hier en daar wel op problemen die ontstaan bij onderzoek. Zo 
wijst hij op de moeilijkheid van het vaststellen van niet-handelen, hetgeen ver-
eist dat wel-handelen als een reële mogelijkheid wordt geschetst. Dit is met 
name aan de orde bij het registreren van het niet-beslissen tot criminalisering 
door de politie en bij het vaststellen dat mensen van de mogelijkheid tot het in-
schakelen van de rechter geen gebruik hebben gemaakt.  

De rechtssociologische benadering die in dit boek wordt gepresenteerd valt 
ook op door het feit dat frequent gebruik wordt gemaakt van vergelijking tus-
sen verschillende landen. Zo wordt met name, het is voor een deel al bekend 
uit vroegere publicaties, het gebruik van de rechtsprocedure in Noordrijn-
Westfalen vergeleken met het gebruik in ons land, worden de verschillende 
werkwijze en betekenis van de cassatierechtspraak in Duitsland en Nederland 
belicht en wordt de betekenis van het continentale rechtsstelsel, het rechtsstel-
sel in het voormalige Oost-Duitsland en dat van de Verenigde Staten, voor het 
gebruik van rechtsmiddelen beschreven.3  

Verder onderscheidt deze versie van mobilisering van het recht zich door 
de nadrukkelijke erkenning van de betekenis van rechtsvorming voor het ver-
loop van een conflict in een rechtsprocedure. Naarmate een geschil verder in 
een procedure doordringt wordt de dynamiek minder bepaald door het hande-
len van de conflicterende partijen, en in sterkere mate door de juridische be-
roepsgemeenschap. Ik kom hierop nog terug.  

Eigen aan Blankenburgs benadering is dat hij niet al te veel verwachtingen 
heeft van wat een rechtsprocedure vermag. Dat komt niet alleen tot uitdrukking 
in de meermalen naar voren gebrachte gedachte dat het recht geen geschikt 
middel is om persoonlijke relaties, die verstoord zijn, te continueren, maar ook 
in de waarneming dat mensen die in een hardnekkige juridische strijd hun te-
leurgestelde verwachtingen proberen te handhaven vaak bedrogen uitkomen. 
Het gaat erom het recht instrumenteel in te schakelen. 

Tot zover een algemene indruk. Ik ga in het vervolg meer expliciet in op 
een viertal centrale gedachten die in het boek terug te vinden zijn. 

                                                           
2 E.H. Blankenburg, ‘Diskurs oder Autopoiesis: Lassen sich Rechtstheorien operatio-

nalisieren?’ In: Das Zeitschrift für Rechtssoziologie 15/2 (1994), pp. 115-125. 
3 Zie met name:E.H. Blankenburg, ‘Indikatorenvergleich der Rechtskulturen in der 

Bundesrepublik und den Niederlanden.’ In: Zeitschrift für Rechtssoziologie 6 
(1985), pp. 255-27; en E.H. Blankenburg en J.R.A. Verwoerd, ‘Prozesshäufigkeiten 
in Niederlande und in Nordrein-Westfalen 1979-1984’. In: Prozessflut? Studien zur 
Prozesstätigkeit Europäischer Gerichte in Historischen Zeitreihen und im Rechts-
vergleich. Bonn 1989. 



 Rob Schwitters 102 

De socio-legale structuur van een conflict 

De vraag in welke mate mensen uit verschillende sociale lagen toegang vinden 
tot het recht, en wat daarvan de oorzaken zijn, is een belangrijk thema binnen 
de mobiliseringstheorie. Blankenburg neemt afstand van de wijze waarop deze 
vraag doorgaans is beantwoord in studies waarin men de gebrekkige toegang 
tot de rechtshulp heeft proberen vast te stellen. In veel van de ‘toegangsonder-
zoeken’ zou men te snel tot de conclusie zijn gekomen dat problematische situ-
aties een aanwijzing vormen voor een behoefte aan rechtshulp, hetgeen, vol-
gens Blankenburg, een instrumentalistische visie op het recht veronderstelt. 
Tot zover wijkt zijn standpunt niet af van het kritisch commentaar dat John 
Griffiths gaf naar aanleiding van de publicatie van De weg naar het recht. 4 Het 
bracht deze Groningse rechtssocioloog echter tot het voorstel om zich in verder 
onderzoek te beperken tot de vraag in hoeverre er een verband bestaat tussen 
financiële draagkracht, enerzijds en werkelijk contact met rechtshulpverleners, 
anderzijds. Dit verband zou zich tenminste objectief laten vaststellen en zo ben 
je verlost van de moeilijkheid van het definiëren van een rechtsprobleem of de 
behoefte aan rechtshulp. Blankenburg, die veel minder moeite heeft dan Grif-
fiths toentertijd, om waarnemingen en interpretaties van onderzochten in het 
onderzoek te betrekken, gaat deze moeilijkheid niet uit de weg en laat een 
veelheid van aspecten de revue passeren waaraan bij definiëring van een 
rechtsprobleem of behoefte aan rechtshulp aandacht moet worden besteed.  

Blankenburg kiest voor een wijze van vaststellen van een rechtsprobleem 
waarbij zowel de objectieve dimensie als de subjectieve dimensie betrokken 
worden. Bij een objectiverende bepaling van rechtsproblemen, zo stelt hij, zal 
rekening gehouden moeten worden met het feit dat het recht het initiatief tot 
mobilisering op verschillende terreinen op uiteenlopende wijze verdeelt. In het 
Duitse ontslagrecht ligt het initiatief bij de werknemers om zich in een rechts-
procedure tegen een beëindiging van de dienstbetrekking te verzetten. Conflic-
ten tussen huurder en verhuurder zullen bij escalatie uitmonden in een gang 
naar de rechter van de verhuurder om het pand te doen ontruimen of om ach-
terstallige huur te kunnen incasseren. In veel gevallen laten de omstandigheden 
mensen weinig keuze om het recht al of niet in te schakelen: een concrete 
rechtsdreiging waartegen men zich wil verzetten maakt gebruik van het recht 
onvermijdelijk. Blankenburg, zo zou je kunnen zeggen, vraagt aandacht voor 
de socio-legale structuur van een conflict. Het is één van de facetten die de 
rechtspositie van mensen bepaalt. Verder wijst hij erop dat het materiële recht 
vooral de status-quo beschermt, zoals de positie van werknemers in vaste 
dienst, mensen met een koophuis etc., en het recht weinig te bieden heeft voor 

                                                           
4 John Griffiths, ‘The distribution of legal services in the Netherlands’. In: Journal of 

Law and Society 4, pp. 260-286. Kees Schuyt, Kees Groenendijk en Ben Sloot, De 
weg naar het recht, een rechtssociologisch onderzoek naar de samenhangen tussen 
maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening. Deventer Kluwer 1976. 
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mensen die toegang zoeken tot de arbeidsmarkt of tot de huizenmarkt, posities 
waarin mensen met een lagere financiële draagkracht zich doorgaans bevinden.  
Deze betekenis van de beschermende functie van het materiële recht en de ver-
deling van mobiliseringsinitiatieven doet je beseffen dat niet naar probleemsi-
tuatie gedifferentieerde cijfers, waarin een verband uitgedrukt wordt tussen fi-
nanciële draagkracht en werkelijk contact met rechtshulpverleners, nauwelijks 
een indicatie bieden voor de vraag in welke mate er sprake is van toegang tot 
de rechtshulp.  

Maar, zoals gezegd, Blankenburgs benadering van de mobilisering van het 
recht kan niet alleen gezien worden als een poging om rechtsproblemen op een 
meer genuanceerde wijze objectiverend vast te stellen. Juist aandacht voor de 
subjectieve dimensie, de interpretaties van mensen van hun conflict en hun er-
varingen met en verwachtingen van het recht, kan leren dat (rechts)problemen 
niet te snel als voor rechtshulp in aanmerking komende problemen moeten 
worden opgevat. Mensen die problemen hebben, hebben vaak zeer goede rede-
nen om het recht te vermijden. Dat kan zijn omdat zij een realistische inschat-
ting maken van de geringe mate waarin het materiële recht hen hulp kan bie-
den. Dat kan ook zijn omdat zij in de weg naar het recht geen oplossing vinden 
voor problemen die zich afspelen binnen verhoudingen die als persoonlijk 
worden opgevat. Vooral one-shotters stimuleert dit om een formele procedure 
te vermijden. Uit onderzoek zou verder gebleken zijn dat vrouwen, omdat zij 
meer oog hebben voor de sociale context van conflicten, meer sceptisch zijn 
over de mogelijkheden die het recht biedt dan mannen.5 Daarnaast is de ge-
dachte dat mensen hun onderlinge conflicten met behulp van juridische proce-
dures moeten uitvechten, volgens Blankenburg, in strijd met de wetten van het 
dagelijks leven. Mensen worden voortdurend in hun verwachtingen teleurge-
steld. Dat leidt doorgaans tot het maar laten zitten van het conflict of het afbre-
ken van verhoudingen. Mensen die met behulp van het recht aan verwachtin-
gen vast houden gelden in het algemeen als incompetent.  

Nu kan het betrekken van het subjectieve, van ervaringen en verwachtin-
gen van respondenten, wel enigszins helpen te voorkomen dat rechtshulpverle-
ning te snel als een adequate oplossing wordt gezien voor problemen, maar het 
schept ook nieuwe moeilijkheden. In de traditie van de leemte-studies is het 
definiëren van rechtsproblemen een poging om de potentiële vraag naar rechts-
hulp vast te stellen, ongeacht de betekenis en omvang van het aanbod van 
rechtshulp. Wanneer je met Blankenburg rechtsproblemen niet alleen wil bepa-
len in termen van, vrij objectief vast te stellen, gelegenheidsstructuren (con-
sumptiepatroon, wie heeft het initiatief van mobilisering) maar ook aan de 
hand van de verwachtingen die mensen hebben om hun rechten door te kunnen 
zetten, dan is het nauwelijks mogelijk om de invloed van het aanbod buiten te 
sluiten. De verwachtingen die men heeft om het recht te kunnen verwezenlij-
ken zal mede bepaald worden door het aanbod van rechtshulp en de kansen die 

                                                           
5 Rüdiger Lautmann, ‘Negatives Rechtsbewusstsein’. In: Zeitschrift für Rechtssozio-

logie 1 (1980), pp. 165-208. 
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het materiële recht biedt om de situatie te verbeteren. Hoe meer institutionele 
voorzieningen die de weg naar het recht vergemakkelijken, hoe meer ervarin-
gen met het uitvechten van conflicten in juridische procedures, des te eerder 
zal men een probleem als een rechtsprobleem beschouwen. De auteur laat over 
deze wederzijdse interactie tussen aanbod en vraag ook geen misverstand be-
staan: “Erst aus dem Wechselspiel von Angebot und Nachfrage ergibt sich die 
soziale Definition dessen, was als Rechtsproblem angesehen wird”.6 Een der-
gelijke bevinding is alleen storend wanneer je erop uit bent om zo objectief 
mogelijk de leemte in de rechtshulp te ontdekken. 

Al met al geeft Blankenburgs inleiding inzicht in een veelheid van variabe-
len die de mobilisering van het recht bepalen. Voor de Nederlandse rechtsso-
ciologie, waarin het onderzoek naar de toegang naar het recht langzamerhand 
gereduceerd is tot prijselasticiteitsstudies zou dat inspirerend kunnen zijn.7  

Het instrumentele rechtsbewustzijn van jongeren 

Als men empirisch onderzoek wil doen is het de kunst om de uiteenlopende in-
vloed van de verschillende variabelen te onderscheiden. In Mobilisierung des 
Rechts wordt één keer een uitspraak gedaan die een zeer precieze waardering 
van de betekenis van verschillende variabelen veronderstelt en juist die uit-
spraak overtuigt mij allerminst. Het is de uitspraak dat jongeren in opleiding 
een instrumentalistische visie op het recht zouden hebben, omdat de wijze 
waarop zij het recht mobiliseren, maakt dat zij wel gespitst zijn op het verwe-
zenlijken van hun rechtsaanspraken, maar de bijbehorende plichten snel uit het 
oog verliezen. De verklaring van dit instrumentele bewustzijn vereist een zeer 
specifieke inschatting van de invloed van de diverse variabelen. Jongeren in 
opleiding, zo blijkt uit door Blankenburg aangehaalde statistieken, zijn eerder 
geneigd dan ouderen het recht te mobiliseren. Dit moet vooral toegeschreven 
worden aan hun in verhouding goede opleiding, waardoor de kennis van het 
recht groter is. Een grotere kennis van het recht zou tevens tot meer rechtserva-
ringen leiden, en omdat diegenen die het recht inschakelen om hun problemen 
op te lossen vaak teleurgesteld worden, zou juist de jongere generatie minder 
vertrouwen hebben in de rechtsinstanties. Dit geringer vertrouwen in rechtsin-
stanties leidt, volgens de auteur, tot een eenzijdige oriëntatie op hetgeen het 
recht te bieden heeft, met voorbij gaan aan de plichten die in het recht besloten 
liggen. Diegenen die dus het meest geneigd zijn om het recht in te schakelen 
bij het oplossen van problemen, hebben de minste verwachtingen van het 
recht. Zo instrumenteel, zo lijkt mij, is dat rechtsbewustzijn dus ook niet, want 
dan zou een activiteitenpatroon verwacht kunnen worden dat gefundeerd is op 

                                                           
6 p. 28 
7 Een goed overzicht van Nederlands onderzoek gericht op de toegang naar het recht, 

zie Albert Klijn, Vraag en aanbod op de markt voor rechtshulp. In: De sociale wer-
king van recht, o.c., pp. 191-257. 
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een realistische taxatie van de mogelijkheden om het recht door te kunnen 
zetten. Aan die verwachtingen van de mogelijkheden om het recht door te kun-
nen zetten, besteedt Blankenburg verder in zijn boek juist veel aandacht. 

De instrumentaliteitsthese valt of staat met de aanname dat kennis van het 
recht de mobilisering positief beïnvloedt, maar de negatieve ervaringen met be-
trekking tot de doorzettingskansen niet van het gebruik van het recht afhouden. 
Het valt voor mij moeilijk te begrijpen waarom inzicht in de geringe doorzet-
tingskansen, uitsluitend tot een op rechtsaanspraken gerichte instrumentele op-
vatting van jongeren zou leiden, en geen negatieve invloed zou hebben op de 
mobilisering van het recht.  

Uiteenlopend gebruik van rechtsmiddelen 

Onder de noemer Verfahrenssoziologie bespreekt Blankenburg het sociale 
krachtenveld wanneer eenmaal een zaak bij de rechter aanhangig is gemaakt. 
De aard van de thema’s die in het geding zijn, de kenmerken van partijen als-
mede de sociale constellatie waarin partijen zich bevinden bepalen wat voor 
gevolg zo’n eerste stap in de juridische procedure krijgt en of deze eventueel 
uitmondt in een rechterlijk vonnis of arrest. Het komt maar zelden zover, want 
partijen gebruiken de rechtsprocedure doorgaans strategisch, als één 
instrument temidden van andere instrumenten om hun belangen te verdedigen. 
Aan de hand van cijfermateriaal ontleend aan gerechtelijke statistieken laat 
Blankenburg zien welke betekenis de procedure heeft voor partijen, waarbij de 
quasi-notariële alsmede de functies van rechtsdoorzetting, bemiddeling en 
besluitvorming onderscheiden worden. Welke functie voorop staat wordt met 
name bepaald door het karakter van de verhouding tussen strijdende partijen. 
Zo speelt bemiddeling een belangrijke rol bij ontslagkwesties, omdat het de 
partij die de deur gewezen is in feite doorgaans niet te doen is om een herstel 
van de dienstbetrekking maar om het verkrijgen van een optimale financiële 
vergoeding. Andere factoren die een rol spelen zijn de procedurele ervaring 
van partijen (one shotter of repeat player), de omvang van kosten en tijd die 
geïnvesteerd worden in elke volgende stap in een procedure, de mogelijkheid 
om te anticiperen op winstkansen en de mogelijke betrokkenheid van derden 
(zoals verzekeringsmaatschappijen of vakbonden), die partijen kunnen 
stimuleren of verplichten om een zaak door te zetten. Leidende gedachte in dit 
hoofdstuk is weer, dat de variatie van de afloop van een juridische procedure 
in vergaande mate verklaard kan worden door de sociale constellatie van het 
conflict.  

Binnen de Verfahrenssoziologie verbijzondert Blankenburg nog de Sozio-
logie der Rechtsmittel. Het gaat daarbij om de sociale dynamiek van het ge-
bruik van rechtsmiddelen. Daarbij gaat de aandacht niet meer alleen uit naar 
het handelen van conflicterende partijen, maar tevens naar de juridische be-
roepsgemeenschap. Rechtsmiddelen worden niet alleen aangewend omdat par-
tijen denken daarbij baat te kunnen hebben, maar tevens door juridische pro-
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fessionals met het oog op rechtsvorming. De wijze waarop het rechtsstelsel 
geïnstitutionaliseerd is, en rechters en advocaten en andere betrokkenen bij de 
rechtsvorming in afhankelijkheidsrelaties met elkaar verbonden zijn, is van in-
vloed op de vraag of het gebruik van rechtsmiddelen vooral bepaald wordt 
door de strijdende partijen dan wel door diegenen die het voornamelijk om de 
rechtsvorming te doen is. Blankenburg werkt deze visie uit door het gebruik 
van rechtsmiddelen in Duitsland te vergelijken met het gebruik in Nederland. 
Of men zich nu baseert op gegevens over de frequentie van hoger beroep na 
een beslissing in eerste instantie, of op gegevens omtrent de taaklast van de 
hoogste (cassatie)rechter, in Duitsland blijken rechtsmiddelen veel vaker dan 
in Nederland ingeschakeld te worden. Blankenburg gaat vooral in op factoren 
die eigenlijk het tegendeel zouden doen vermoeden. Is het niet aannemelijk dat 
in ons land waarin zo veel meer dan in Duitsland, alternatieve vormen van con-
flictbeslechting partijen de kans bieden om formele rechtsprocedures te vermij-
den, alleen de meest hardnekkige controversen in een juridische procedure zul-
len worden uitgevochten? Bovendien hebben in Duitsland rechters veel meer 
mogelijkheden dan in Nederland om een rechtsmiddel te weigeren. Ten slotte, 
zijn anders dan in Nederland waar alle advocaten ingeschreven in het district 
den Haag cassatiezaken mogen doen, advocaten in Duitsland, die toegelaten 
willen worden tot het Bundesgerichtshof sterk afhankelijk van het oordeel van 
rechters over hun optreden, waardoor zij het wel na zullen laten rechterlijke in-
stanties met te veel zaken te confronteren. Dit maakt dat zij sterk gespitst zijn 
aan de bijdrage die de zaak levert aan de rechtsvorming. Hun Nederlandse col-
lega’s behoeven zich met het oog op hun loopbaan dit oordeel van rechters 
minder aan te trekken en kunnen zich daardoor meer identificeren met de be-
langen van hun cliënten. Het zijn drie factoren die begrijpelijk zouden kunnen 
maken waarom in ons land frequenter gebruik wordt gemaakt van rechtsmid-
delen. Waarom is dan sprake van het tegendeel? Het is een didactisch tekort 
dat het antwoord zich zo moeilijk laat terugvinden, of de mogelijke onzeker-
heid over het antwoord zo weinig expliciet is gemaakt. Maar de enige verkla-
ring die tussen de regels door gevonden kan worden is de efficiëntie van de 
Duitse rechtspraak.  

Wat is recht? Wat is een juridische cultuur? 

Blankenburg gaat weliswaar niet geheel aan grondslagendiscussies voorbij, 
maar stelt deze slechts summier aan de orde. Om vrij pragmatische redenen 
lijkt hij te kiezen voor een definitie van recht in termen van juridische procedu-
res. Het is hem per slot van rekening om het gebruik van juridische procedures 
te doen. Iets meer gebiedend is het argument dat juridische normen pas in hun 
sociale betekenis vastgesteld kunnen worden wanneer zich een conflict voor-
doet. Van recht is sprake wanneer mensen door anderen aan gedragsregels ge-
houden worden, en deze anderen daarbij op de steun van derden kunnen reke-
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nen.8 Het is dan geen grote stap meer, zoals Blankenburg doet, om zich te 
richten op de geïnstitutionaliseerde reactie op afwijkend gedrag. Zo slaagt hij 
erin zich tegelijkertijd uit te spreken voor een gematigd externe oriëntatie op 
het recht, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachtingen van mensen, 
als ruimte te scheppen voor eenvoudig objectief vast te stellen regelmatigheden 
in het gebruik van juridische procedures.  

Ik ben geneigd hem in zijn pragmatisme te volgen. In ieder geval verdient 
deze opstelling bij definiëring de voorkeur boven pogingen als die van Black 
of Griffiths, om recht in termen van een wezenlijk geacht kenmerk te definië-
ren, respectievelijk als governmental social control dan wel als gespecialiseer-
de sociale controle.9 Weliswaar stelt Griffiths voor een definitie te hanteren die 
gefundeerd is op een continue variabele, waarbij meer of minder gespeciali-
seerde controle de mogelijke beweging op een schaal aangeven, dat neemt niet 
weg dat één criterium bepalend blijft. Een aantal door Blankenburg gemaakte 
observaties maken duidelijk hoe weinig ondubbelzinnig de werkelijkheid van 
het recht is en hoe moeilijk het is om daarin meer of minder gespecialiseerde 
sociale controle te ontdekken. Over de Deense echtscheidingsprocedure, waar-
aan geen rechter te pas hoeft te komen, maar een ambtenaar de juridische auto-
riteit heeft, zegt Blankenburg dat deze procedure niet impliceert dat er sprake 
is van minder regulering. Rechtsprocedures kunnen een aanwijzing zijn voor 
de emancipatie van betrokken partijen en een zekere onderhandelingsauto-
nomie geven ten opzichte van verplichtende juridische regels, terwijl de ambte-
naar sterk aan regels gebonden kan zijn. Een juridische proceduralisering (Ver-
gerichtlichung) van een conflict hoeft bepaald niet te wijzen op een verder-
gaande regulering (Verrechtlichung).10  

De meervoudige betekenis van het recht laat zich moeilijk samenvatten in 
één definitie. Het lijkt mij de onvermijdelijke consequentie van het gematigd 
externe gezichtspunt -een gezichtspunt dat nu door de meeste rechtssociologen 
onderschreven lijkt te worden- dat het recht niet in termen van een wezenlijk 
geacht kenmerk gedefinieerd kan worden. Dit gematigd externe gezichtspunt 
vereist immers dat men de betekenis die het recht heeft in de handelingspraktij-
ken van alle betrokkenen als uitgangspunt neemt van onderzoek. Daarmee stuit 
men direct op alle meervoudige en soms tegenstrijdige betekenissen die het 
recht in de dagelijkse praktijk heeft. Slechts een extreem extern gezichtspunt 
laat het toe een bepaald kenmerk als een wezenskenmerk van recht op te vat-
ten. Is men echter op grond van een gematigd extern gezichtspunt gedwongen 
te erkennen dat het recht voor sommigen in verband gebracht wordt met de 
monopolisering van geweld door de staat en door anderen geassocieerd wordt 
                                                           
8 Hij werpt Luhmann overigens op pagina 3 onterecht voor de voeten, dat hij bij zijn 

definitie van recht zich beperkt tot het vasthouden aan verwachtingen, zonder dat 
men daarbij op de steun van anderen zou behoeven te rekenen. Zie Zie: N. Luh-
mann, Rechtssoziologie, bd. 1. Reinbek 1972, p. 65. 

9 D. Black, The behavior of law. New York, Academic Press 1976; John Griffiths, 
Wat is Rechtssociologie. In: De sociale werking van recht, o.c., pp. 1-67.  

10 p. 96. 
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met juridische dogmatiek, met betrokkenheid van specialisten, met procedures, 
of met rechtvaardigheid dan kan men afhankelijk van het probleem dat men 
wil onderzoeken wel een bepaald aspect van het recht voor het voetlicht bren-
gen, maar men kan dit aspect nooit in de vorm van een ondubbelzinnige defi-
nitie van het recht presenteren.  
 
Ten slotte nog een opmerking over Blankenburgs begrip ‘juridische cultuur’ 
(‘Rechtskultur’). Op vele plaatsen, ook in dit boek, laat hij zien dat dit begrip 
vele aspecten omvat, zoals law in the books, de wijze waarop het recht geïnsti-
tutionaliseerd is, de op het recht betrokken handelingen van individuele acto-
ren, alsmede de opvattingen en houdingen van mensen ten aanzien van het 
recht. Gegeven deze brede definitie van juridische cultuur is het opmerkelijk 
dat Blankenburg in het onderzoek waarmee hij zich de laatste jaren zo sterk 
geprofileerd heeft, zo eenzijdig de nadruk op institutionalisering heeft ge-
legd.11 De naar verhouding geringe mate waarin Nederlanders in vergelijking 
met inwoners van Noordrijn-Westfalen geneigd zijn hun conflicten in formele 
rechtsprocedures uit te vechten, zou te maken hebben met de wijze waarop de 
toegang tot het recht gestructureerd is en vooral in de grote hoeveelheid alter-
natieve vormen van geschilbeslechting die mensen de kans geven officiële 
procedures te vermijden. Blankenburgs genuanceerde benadering van de toe-
gangsproblematiek, waarin hij benadrukt dat het zinvol is mensen naar hun 
beweegredenen te vragen om het recht te vermijden ontbreekt in dit vergelij-
kend onderzoek vrijwel volledig, de aanbodfactoren fungeren als een denkstop, 
in plaats van dat de vraag wordt gesteld of de verschillende structurering van 
het aanbod niet samenhangt met andere sociale en culturele factoren, zoals de 
mogelijke invloed van de verzuiling en een pragmatische handelsgeest op onze 
houding ten aanzien van het recht.  

Slot 

Het is maar wat men van een inleiding verlangt. Acht men een caleidoscopisch 
overzicht van rechtssociologische thema’s geboden en moeten de gedachten 
van de als klassiek beschouwde sociologen er in aan getroffen kunnen worden, 
dan mist men het één en ander in deze inleiding. Maar wie rechtssociologie-
onderwijs vooral opvat als het anders, het sociologisch, leren denken over 
recht, vindt een prachtige introductie. De mobilisering van het recht-benade-
ring leent zich daar uitstekend voor, en de hang van de auteur naar vergelijkin-
gen draagt daar tevens toe bij. Daarnaast is het vanuit didactisch gezichtspunt 
een voordeel dat Blankenburg zo'n bij uitstek ondubbelzinnige sociologische 
denktrant representeert, hetgeen onder andere blijkt uit zijn, hiervoor genoem-

                                                           
11 Deze eenzijdigheid van Blankenburg is door David Nelken aan de orde gesteld, zie: 

Puzzling Out Legal Culture: A Comment on Blankenburg. In: Comparing Legal 
Cultures. David Nelken (ed.), pp. 69-93. Darmouth 1997. 
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de, kritiek op Luhmann en Habermas. Daarbij dient dan wel voor lief genomen 
te worden dat benaderingen zoals deze, die door velen tot het hart van de 
rechtssociologie gerekend worden, met een handomdraai naar de marge van 
het vakgebied gedirigeerd worden. 

Voor het onderwijs in ons land is het jammer dat het accent soms iets meer 
op Duitsland ligt. Maar door de grote plaats die vergelijkend onderzoek krijgt, 
moet het niet al te veel moeite kosten om een Nederlandse bewerking op de 
markt te brengen.  

Hoewel de auteur zich nooit ver verwijdert van het empirisch materiaal en 
zelfstandige theoretische verhandelingen maar mondjesmaat terug te vinden 
zijn, zal diegene die in de rechtssociologie is ingewijd ontdekken dat hij zich 
oriënteert op enkele centrale theoretische vraagstukken. De kracht van het 
boek is dat je het op twee niveaus kan lezen: als juridisch student, wiens pas 
eigen gemaakte kijk op het recht uitgedaagd wordt door de empirische 
gegevens over het gebruik van, en de werkelijke betekenis van de procedure, 
en als een in het vakgebied ingewijde. Het boek geeft daarmee de docent de 
ruimte in hoorcolleges en werkgroepen over te dragen wat studenten niet 
onmiddellijk uit de tekst hebben kunnen opmaken. 
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