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Van de redactie 

Is het recht er dan niet om de samenleving beter te maken? Wij beogen toch 
met behulp van wetgeving een rechtvaardiger orde te scheppen? Waren dit de 
hartekreten van een jurist of een beleidsambtenaar? Nee, het waren de woorden 
van Henk Flap, een socioloog die staat in de Utrechtse, sterk kwantitatief ge-
oriënteerde, onderzoekstraditie. Zijn verwachtingen van het recht had hij nau-
welijks teruggevonden in De sociale werking van het recht, zoals hij te kennen 
gaf in zijn inleiding tijdens de presentatie van deze Groningse bundel, afgelo-
pen maart. Het geeft te denken dit van zo'n socioloog te moeten horen. 
 
Er doet zich een tegenstrijdige ontwikkeling voor in het rechtssociologisch 
denken.  

Enerzijds lijken alle methodologische tegenstellingen uit de jaren zeventig 
en tachtig begraven met de vrijwel gemeenschappelijke omarming van het ge-
matigd externe gezichtspunt ten aanzien van het recht. Anderzijds is er sprake 
van een relativering van de betekenis van het recht in die zin, dat zoveel moge-
lijk afstand wordt genomen van de gedachte dat recht er toe doet.  

Het gematigd externe gezichtspunt veronderstelt dat men, als toeschouwer, 
het recht afleidt uit de interpretaties van onderzochte mensen. Uitgangspunt 
van onderzoek vormen de verwachtingen van mensen, of zij het recht nu zien 
als een instrument om maatschappelijke doeleinden te realiseren, als een uit-
drukking van normen en waarden, dan wel als een legitimering van macht. Dat 
Flap zijn verwachtingen van maakbaarheid en rechtvaardigheid mist - ver-
wachtingen die toch niet zo exclusief zijn - moet verklaard worden uit de 
tendens om de betekenis van het recht radicaal te sociologiseren: geen top 
down-perspectief maar een bottom up-perspectief op ambtelijke regeltoe-
passing, geen instrumentalisme maar de sociale werking van het recht, niet de 
toetsing van de bedoelde effecten maar de vraag wat mensen eigenlijk doen, 
waarbij het recht niet meer is dan één invloed naast andere. De gedachte om de 
betekenis van het recht niet uitsluitend te toetsen aan de bedoelingen van de 
wetgever is op zichzelf een waardevolle aanzet tot een werkelijk sociologische 
benadering van het recht. Het laat zien dat de wetgever niet één entititeit is met 
ondubbelzinnige bedoelingen en tevens dat de wetgeving pas betekenis heeft in 
een context waarin mensen al in een netwerk van sociale afhankelijkheden en 
normatieve regels met anderen verbonden zijn.  
 
Hoewel deze sociologisering dus op zichzelf valt toe te juichen, is het te hopen 
dat belangstellende buitenstaanders zich in ons rechtssociologische project blij-
ven herkennen. Een gematigd extern gezichtspunt verlangt toch dat men zich 
rekenschap geeft van hetgeen mensen van het recht verwachten. De opvatting 
omtrent het rechtvaardigheidsgehalte van het recht bestaat niet alleen bij idea-
listische wereldverbeteraars, en de veronderstelling dat het recht effectief is, is 
niet voorbehouden aan beleidsjuristen uit den Haag. Bovendien is het de vraag 
of je een realistisch beeld krijgt van oriëntaties ten aanzien van het recht in de 
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maatschappelijke praktijk wanneer je gebruikelijke verwachtingen omtrent het 
rechtvaardigheidsgehalte van het recht en de verwachting van effectiviteit van 
wetgeving negeert. Het feit dat mensen hun morele aanspraken kracht bij zet-
ten door het als een recht op te eisen zegt iets over de betekenis van het recht, 
en verwachtingen omtrent effectiviteit kunnen mensen zeker bij prisoner 
dilemma-achtige situaties ertoe brengen om zich te voegen, in de 
veronderstelling dat een wet ook anderen tot overeenkomstig gedrag zal 
bewegen.  

Bovenal vat ik Flaps commentaar op als een waarschuwing ons niet te sterk 
te distantiëren van centrale vraagstukken van zingeving in onze samenleving. 
Met recht orden je menselijke verhoudingen op een andere wijze dan met be-
hulp van het pistool, economische dwang of permanente observatie met came-
ra’s. Rechtvaardigheid, maakbaarheid, rationaliteit en beperking van macht 
vormen de betekenishorizon van het recht. Het is niet onze taak om gering-
schattend te doen over deze interpretaties van het recht, maar om deze in het 
licht van de sociale context nader te ondervragen en preciseren. Dat vereist 
geen normatief gezichtspunt. Juist de sociologie van de naar een waardenvrije 
wetenschap strevende Weber vormt nog steeds een prachtig voorbeeld. Hij on-
derzocht de legitimeit van het recht nader, door deze te analyseren in termen 
van uiteenlopende vormen van rationaliteit die elkaar soms veronderstellen, 
maar vaak op gespannen voet met elkaar staan. Verder beschreef hij de wisse-
lende betekenis van deze legitimiteitsbronnen in samenhang met maatschappe-
lijke veranderingsprocessen. De aspiratie is een waardenvrije analyse, maar de 
inspiratie vormt één van de centrale vraagstukken van zingeving van de 
westerse samenleving. De sociologisering van het recht kan tot mooie dingen 
leiden wanneer deze haar inspiratiebron niet miskent.  
 
Deze aflevering is het eerste tweede nummer van het jaar dat geen themanum-
mer vormt, omdat daarvoor, nu Recht der Werkelijkheid meer frequent ver-
schijnt, de derde in het jaar verschijnende aflevering gereserveerd is.  

Zowel Agnes Schreiner als Gerhard Anders beschrijven de veranderende 
receptie en uitsluiting van landclaims van de inheemse bevolking door het wes-
terse recht. Schreiner ontleent dit thema aan een door Aboriginals zelf gemaak-
te film Two Laws en Anders aan een studie van de landclaims van Mashpee-
indianen in de Verenigde Staten. De westerse juridische rationaliteit heeft 
moeite de inheemse groep, als eventuele rechthebbende, te identificeren en hun 
claims als geldige claims te herkennen. Liesbeth Huppes geeft een uitgewerkt 
verslag van een mondeling commentaar naar aanleiding van het verschijnen 
van een vriendenbundel ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag 
van Glastra van Loon. Zij formuleert haar bezwaren tegen de rol die het prag-
matisme na de Tweede Wereldoorlog in de sociale wetenschappen heeft ge-
speeld, en voert een pleidooi voor datgene waar het pragmatisme zich tegen 
verzet, namelijk voor aprioristische maatstaven en ontologie. Overigens ver-
dedigt zij wel een pluriformiteit van ontologieën: er is niet één integrerende vi-
sie van waaruit men het geheel kan doordenken. Henk Elffers gaat in op de ge-
brekkige wijze waarop de MOT-wetgeving is geëvalueerd. M. Malsch en J.F. 
Nijboer hebben vragen bij de rol van deskundigen binnen Nederlandse gerech-
telijke procedures, hetgeen in hun ogen leidt tot een routinerisering, waarbij de 
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beslissing van deskundigen te gemakkelijk wordt overgenomen. Aanleiding 
voor deze beschouwing vormt een kort geding-vonnis waarin de vergoeding 
door de verzekeraar van kosten verband houdende met een harttransplantatie in 
het buitenland in het geding is. R.J. van der Veen geeft een overzicht van het 
onderzoek dat in ons land is verricht naar de uitvoering van wet- en regelge-
ving alsmede theorieën waardoor dat onderzoek is geïnspireerd. Enkele recente 
wijzigingen in de verzorgingsstaat inspireren hem om nieuwe richtingen te 
suggeren voor verder onderzoek. Alex Jettinghoff gaat in op een nieuwe snel 
groeiende vorm van kwaliteitszorg in het bedrijfsleven: de ISO-certificering. 
Hij geeft aan wat bedrijven beweegt om zich daaraan te onderwerpen en be-
schrijft het sociale krachtenveld waarin deze ontwikkeling plaatsvindt. 

 
 

Rob Schwitters 



 



R.J. van der Veen 

Uitvoering van beleid 
Een beschouwing over onderzoek naar de uitvoering  

van wet- en regelgeving in Nederland 
 
 
 

Sinds het begin van de jaren tachtig hebben in Nederland op vele beleidsterrei-
nen onderzoeken naar de alledaagse praktijk van uitvoering van wet- en regel-
geving plaats gevonden. Een belangrijke, gedeelde conclusie uit deze onder-
zoeken luidt dat er altijd een zekere discrepantie bestaat tussen de wet- en re-
gelgeving en de toepassing in individuele gevallen. Uitvoerende ambtenaren 
blijken om verschillende redenen gebruik te maken van informele regels en 
procedures in aanvulling op en soms in strijd met de formele regels en procedu-
res. In de herziening van wet- en regelgeving en van de inrichting van de uit-
voering die op diverse beleidsterreinen sinds het einde van de jaren tachtig in 
gang is gezet, speelt deze kennis over de alledaagse uitvoeringspraktijk mede 
een rol. Dit illustreert het belang van dergelijk onderzoek. In deze beschouwing 
zal het (rechts-)sociologische onderzoek naar de uitvoering van wet- en regel-
geving de revue passeren. Na een korte schets van de historie van het onder-
zoeksterrein (paragraaf 1) zal een eveneens korte schets van het in Nederland 
verrichtte onderzoek worden gegeven (paragraaf 2). De stelling die vervolgens 
zal worden verdedigd is dat deze onderzoeken zonder uitzondering zeer waar-
devolle en empirisch gedetailleerde kennis over de uitvoeringspraktijk opleve-
ren, maar dat het onderzoek in theoretische zin weinig vooruitgang boekt. Veel 
onderzoeken nemen de bestaande theorieën over de uitvoering als vertrekpunt 
om deze vervolgens op een nog niet eerder onderzocht terrein van wet- en re-
gelgeving toe te passen. In deze beschouwing zal een poging worden onderno-
men om enkele nieuwe richtingen aan te wijzen voor onderzoek naar de uitvoe-
ring van wet- en regelgeving die een verdere theoretische verdieping van het 
onderzoek wellicht mogelijk maken (paragraaf 3). 

1. Een korte historie 

In het onderzoek naar de uitvoering van wet- en regelgeving zijn twee benade-
ringen waarneembaar. Een benadering die vertrekt vanuit het wettelijke pro-
gramma en van daaruit naar de inrichting en werking van de uitvoering kijkt 
(bv. Mayntz 1980, 1983) en een benadering die meer oog heeft voor de alle-
daagse praktijk en de autonome positie van uitvoerders en uitvoerende organi-
saties. Ik richt mij hier op deze tweede benadering. 
  
Onderzoek naar de alledaagse werking van bureaucratische organisaties is pas 
na de tweede Wereldoorlog daadwerkelijk op gang gekomen. Blau (1955), 
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Selznick (1949), Gouldner (1954), Lipset en Coleman (1956) verrichtten het 
eerste systematische veldwerk in respectievelijk overheidsorganisaties, bedrij-
ven en vakbonden. Deze studies bouwden voort op het theoretische werk van 
Weber (1947) en Michels (1925).1  

Het eerste onderzoek naar de uitvoering van wet- en regelgeving is van 
Blau, The dynamics of bureaucracy (1955). Hij verrichtte onder andere onder-
zoek bij een arbeidsbureau en constateerde dat de uitvoerders werkzaam in 
dergelijke ‘front-offices’ een hoge mate van autonomie en beslissingsvrijheid 
bezitten en dat hun werkwijze en besluiten vooral gestuurd worden door de or-
ganisatie en omgeving waarbinnen zij werken en in veel mindere mate door de 
wetgeving die zij geacht worden uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat de for-
mele doelen van de organisatie gaan verschuiven. Blau spreekt over ‘goal-suc-
cession’ ofwel doelvernieuwing. Ten gevolge van praktijken van onderop ont-
staan geleidelijk nieuwe, aan de praktijk aangepaste doelen (en regels). Blau 
gebruikt dit verschijnsel om Weber’s bureaucratietheorie te bekritiseren. Hij 
stelt dat het hiërarchische model van Weber het risico van een doel-middelen 
verschuiving met zich mee brengt2 en dat in een modernere, meer egalitaire 
samenleving een bureaucratie die ruimte laat voor initiatieven van onderop en 
voor geleidelijke vernieuwing van doelen wellicht efficienter is. 

In de jaren zeventig en tachtig krijgt het onderzoek naar uitvoering van wet- 
en regelgeving een belangrijke stimulans door het werk van Kagan (1978) en 
Lipsky (1980). In zijn studie Regulatory Justice. Implementing a wage-price 
freeze introduceert Kagan het idee van uitvoeringsstijlen. Afhankelijk van de 
omstandigheden zal de uitvoerder meer of minder nadruk leggen op de regels 
en de doelstellingen. Door deze twee zaken te combineren ontwerpt Kagan vier 
uitvoeringsstijlen (Kagan 1978: 95): de twee extremen ‘legalism’ en ‘retreat-
ism’,  een sterk doelgerichte stijl die hij als ‘unauthorized discretion’ typeert en 
een rechterlijke stijl (de ‘judicial mode’) waarin een zorgvuldige afweging tus-
sen de gevolgen van strikte regeltoepassing en de beoogde doelen plaatsvindt. 
Op een aan Blau verwante wijze breekt hij een lans voor de rechterlijke stijl 
van regeltoepassing en onderzoekt hij welke omstandigheden bijdragen aan het 
bevorderen van een dergelijke uitvoeringsstijl. 

In 1980 verschijnt de studie Street-level Bureaucracy. Dilemma’s of the 
individual in Public Services waarin Lipsky veel in de jaren zestig en zeventig 
verricht onderzoek naar uitvoerende organisaties in het publieke domein be-
spreekt en systematiseert. Centraal bij Lipsky staan de werkomstandigheden 
van ‘street-level bureaucrats’ die gekenmerkt worden door een chronisch tekort 
aan middelen, een vraag naar diensten die veelal groter is dan het aanbod, am-
bigue en conflicterende doelen en (vaak) onvrijwillige cliënten (Lipsky 1980: 
27-28). Onder deze omstandigheden streven uitvoerders naar het beheersbaar 
houden van hun werksituatie waartoe zij diverse (informele) strategieën ont-
wikkelen. Deze strategieën dienen twee doelen: efficiency van het werkproces 
en de bescherming van de autonomie van de uitvoerder. Deze strategieën leiden 
                                                           
1 Voor een overzicht van deze fase in het organisatiesociologisch onderzoek, zie: 

Lammers 1983: 71-80 
2 Dit is vooral uitgewerkt door Merton in zijn klassieke artikel ‘Bureaucratic Struc-

ture and Personality’ (1957) 
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tot het ontstaan van informele procedures, selectie van cliënten en informele 
besluitvormingsregels gebaseerd op eenvoudige typologieën van cliënten. In 
Lipsky’s visie zijn dergelijke informele strategieën, procedures en regels on-
vermijdelijk en zijn zij het product van de complexiteit van veel regels waar 
uitvoerders mee moeten werken, van de noodzaak van responsiviteit ten op-
zichte van de cliënten en van de onvermijdelijke professionele autonomie van 
veel uitvoerders. Lipsky’s beoordeling van de praktijk van ‘street-level bureau-
cratieën’ is minder positief dan de beoordeling van Blau en Kagan. Lipsky be-
nadrukt de onvermijdelijkheid van de informele processen maar beschouwt ze 
als een mogelijke bedreiging voor de positie en de rechten van burgers.  Hij 
besluit zijn studie met een verkenning van de mogelijkheden om de positie van 
burgers ten opzichte van uitvoerders te versterken. 

In 1983 krijgt het werk van Lipsky een meer organisatiesociologische uit-
werking in de studie Human Service Organizations van Hasenfeld. Hasenfeld 
benadrukt de organisatorische mechanismen die ten grondslag liggen aan de 
praktijken van ‘street-level bureaucratieën’. Deze mechanismen vinden hun 
oorsprong zowel binnen de organisatie - die hij omschrijft als ‘loosely coupled 
systems’3 - als buiten de organisatie - waar belangentegenstellingen met andere 
organisaties en de noodzaak van het verwerven van steun en legitimiteit leidend 
zijn voor het optreden van de organisatie.  
 
In het werk van Blau, Kagan, Lipsky en Hasenfeld  staan de alledaagse routines 
die het werk in bureaucratische organisaties sturen centraal. Deze routines zijn 
sociaal geconstrueerde, informele procedures en -regels die verschillende doe-
len dienen. In de eerste plaats zijn zij noodzakelijk om in de toepassing van al-
gemene regels besluiten over individuele gevallen te kunnen nemen. Regels la-
ten altijd een zekere mate van discretionaire ruimte aan de uitvoerder die in de 
alledaagse praktijk gevuld wordt met informele regels en procedures. In de 
tweede plaats spelen zij een belangrijke rol in de structurering van het uitvoe-
ringsproces: ze maken snelle besluitvorming -bijvoorbeeld door het hanteren 
van vuistregels en stereotypen van cliënten- en beheersing van de werklast - 
door selectie van cliënten en het vermijden van conflicten- mogelijk. In de 
derde plaats vormen zij een buffer tussen de uitvoerder enerzijds en het mana-
gement van de uitvoerende organisatie en de wetgever anderzijds: de uitvoerder 
beschermt zijn autonomie en discretionaire ruimte. Zo kan een grote discrepan-
tie ontstaan tussen de formele regels en - uitvoeringsstructuur en de alledaagse 
praktijken.  

Voor de cliënten van deze organisaties kunnen de gehanteerde informele 
routines soms verstrekkende gevolgen hebben. Zo kunnen sommige informele 
procedures en regels de toegankelijkheid van uitvoerende organisaties ernstig 
belemmeren (Lipsky 1980, Prottas 1979, Schwartz 1975). In de tweede plaats 
kan zij tot ongewenste ongelijke behandeling van cliënten leiden wanneer een-
voudig te ‘behandelen’ of ‘kansrijke’ cliënten een voorkeursbehandeling krij-
gen (Blau 1955, Lipsky 1980). Beide processen tezamen kunnen tot een wijze 
                                                           
3 Dat wil zeggen dat de verschillende onderdelen van een organisatie een hoge mate 

van autonomie kennen en dat er een zekere discrepantie bestaat tussen de formele 
organisatiestructuur en de informele structuur en praktijk.  
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van toedeling van rechten en plichten leiden waarin noties van individuele 
verdienste en het sociaal kapitaal van cliënten een grotere rol spelen dan door 
de wetgever wordt beoogd. 
Hoewel de alledaagse, informele routines noodzakelijk zijn om de toepassing 
van wet- en regelgeving in individuele gevallen mogelijk te maken en vanuit 
dat perspectief positief beoordeeld kunnen worden, hebben zij vanuit het 
perspectief van de wetgever ook belangrijke, ongewenste gevolgen. In de eerste 
plaats blijken de alledaagse routines in veel gevallen tot gevolg te hebben dat 
de controle van cliënten wordt verwaarloosd of selectief wordt uitgevoerd. In 
de tweede plaats kan de wet- en regelgeving aan legitimiteit inboeten wanneer 
de discrepantie tussen de formele doelen en de uitvoeringspraktijken te groot 
wordt of wanneer onderhandelingssituaties ontstaan tussen uitvoerders en 
cliënten (Bardach en Kagan 1982). Tegenover een mogelijke winst aan uitvoer-
baarheid en handhaafbaarheid staan voor de wetgever het risico van onbeheers-
baarheid en ongewenste doelverschuiving. 

2. Uitvoeringsonderzoek in Nederland4 

De discrepantie tussen de wet- en regelgeving en de praktijk van de uitvoering 
is het eerste  thema in ieder uitvoeringsonderzoek. De alledaagse werkomstan-
digheden nopen tot aanpassingen van de formele regels. Of het nu gaat om par-
keercontroleurs (Gunther Moor 1984), intake-ambtenaren bij de sociale werk-
voorziening (Terpstra, 1985), hinderwetambtenaren en ambtenaren van het 
bouwtoezicht (Aalders 1987), bijstandsambtenaren (Knegt 1986, Engbersen 
1990) of verzekeringsgeneeskundigen (van der Veen 1990), zij blijken allemaal 
in meerdere of mindere mate het wettelijke programma aan te passen aan de 
omstandigheden waarbinnen zij moeten werken. Dit is deels het gevolg van 
niet-sluitende of dubbelzinnige regelgeving en deels van de noodzaak om con-
tacten met cliënten werkbaar te houden. Zo ontstaan informele regels en kan 
een onderhandelingssituatie ontstaan tussen ambtenaren en cliënten. De mate 
waarin de praktijk afwijkt van het wettelijk programma lijkt vooral bepaald te 
worden door de mate waarin de uitvoerende organisatie de uitvoerder beslis-
singsvrijheid laat (bv. de druk om tot standaardisatie te komen  (Aalders 1987) 
of de wijze waarop beslissingen getoetst worden (Knegt 1986) en door ken-
merken van de cliënt of de sociale situatie die de uitvoerder moet beoordelen 
(bv. Engbersen 1990, Minderhoud 1993).  

Opvallend in de vele studies van nogal diverse beleidsterreinen zijn de gro-
te overeenkomsten in de werkwijze van de uitvoerders. Ook wanneer uitvoer-
ders van verschillende typen regelgeving worden vergeleken (bv. van der Veen 
1990) blijkt de mate van discretionaire ruimte sterk te verschillen, maar verto-
nen de mechanismen die op de werkvloer een rol spelen een grote gelijkenis.  

                                                           
4 In deze paragraaf beoog ik uitdrukkelijk niet een volledig overzicht te geven van het 

in Nederland verrichtte onderzoek. Mijn doel is slechts om aan de hand van een 
aantal representatieve studies de dominante thema’s in het uitvoeringsonderzoek de 
revue te laten passeren. 
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Het feit dat uitvoerders vaak een grote discretionaire ruimte hebben hoeft 
echter niet te leiden tot een op de cliënt afgestemde toepassing van de regelge-
ving. Routinisering en het vermijden van risico’s spelen een grote rol in de 
wijze waarop uitvoerders omgaan met hun vrijheid (Terpstra 1985, Minder-
houd 1993).  
De tweede vraag die in veel onderzoeken wordt gesteld is of er patronen zijn te 
ontdekken in de wijze waarop verschillende uitvoerders beslissen over indivi-
duele zaken. Met andere woorden bestaat er zoiets als een dominante uitvoe-
ringsstijl? Het model van Kagan wordt hierbij veel gebruikt om tot een eerste 
ordening van uitvoeringsstijlen te komen (Knegt 1986, van der Veen 1990). 
Opvallend is dat in veel uitvoeringsorganisaties wel uitvoeringsstijlen lijken 
aan te wijzen, maar dat vaak geen dominante uitvoeringsstijl lijkt te bestaan. Er 
is  sprake van meerdere stijlen die bijvoorbeeld persoons- of groepsgebonden 
(Knegt 1986, Engbersen 1990) of afhankelijk van de cliënt of de te beoordelen 
omstandigheden zijn (van der Veen 1990, Aalders 1987). Afhankelijk van de 
aard van de uit te voeren regelgeving, de persoon van de uitvoerder, de cliënt of 
de inrichting van het uitvoeringsproces lijken verschillende uitvoeringsstijlen 
gehanteerd te worden. Tussen deze verschillende factoren lijkt geen eenduidig 
verband te bestaan. Soms lijkt een grote interne druk om tot standaardisatie te 
komen te leiden tot een meer formele of legalistische uitvoeringsstijl (Aalders 
1987) maar onder vergelijkbare omstandigheden blijken sommige uitvoerders 
(bijvoorbeeld artsen) zeer wel in staat een eigen uitvoeringsstijl overeind te 
houden (van der Veen 1990). De belangrijkste conclusie die uit het onderzoek 
getrokken kan worden is dat er altijd tot op zekere hoogte verschillen bestaan 
tussen ambtenaren van een organisatie en dat cliënten daarom een ongelijke 
behandeling te beurt valt. 
 
De hierop aansluitende vraag -die slechts in een deel van de studies aan de orde 
komt- is of deze ongelijke behandeling willekeurig is of dat hier patronen in 
zijn waar te nemen. Knegt (1986) heeft er op gewezen dat naast de mate waarin 
cliënten zich in hun rol schikken -waarin van hen oprechtheid, wederkerigheid 
en verantwoordelijk gedrag verwacht wordt- het sociaal krediet dat hen wordt 
toegekend een belangrijke rol speelt in toepassing van algemene regels op indi-
viduele gevallen. Een dergelijk beoordelingsmechanisme manifesteert zich op 
vele terreinen en lijkt de bestaande maatschappelijke ongelijkheid te reproduce-
ren (Minderhoud 1993). Naast het sociaal krediet blijkt ook de mate waarin met 
cliënten een succesvol resultaat behaald kan worden (bijv. geslaagde arbeids-
bemiddeling) tot een dergelijke ‘afroming’ te leiden (Engbersen 1990). Verder 
heeft Minderhoud (1993) gewezen op het bestaan van ‘geinstitutionaliseerde 
verschillen’ in de gevalsbehandeling. Een aparte afdeling voor de behandeling 
van aanvragen voor kinderbijslag door migranten bevordert ongelijke behande-
ling (meer controle en verificatie). Bovenstaande selectiemechanismen blijken 
ten slotte het scherpst een rol te spelen  wanneer het te verdelen goed schaars is 
(bv. huizen of banen) en wanneer daadwerkelijk keuzen gemaakt moeten wor-
den tussen cliënten. (Sloot 1993, Boorsma e.a.1994) 
 
Ondanks het feit dat veel onderzoeken op een vaak boeiende wijze de ‘formele 
sluier’ die  over de toepassing van wet- en regelgeving ligt doorbreken, moet 
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geconstateerd worden dat het onderzoek in theoretische zin vaak niet veel ver-
der komt dan een bevestiging van het bestaande model waarin de aandacht zeer 
sterk naar de werkvloer uitgaat. Aandacht voor andere zaken, zoals de omge-
ving waarbinnen de uitvoering plaats vindt, is weliswaar aanwezig, maar be-
perkt. Ook richten veel onderzoeken zich op een enkel terrein van wetgeving en 
daarbinnen slechts op één of enkele uitvoeringsorganisaties . Vergelijkingen 
die het niveau van de uitvoeringsorganisatie (waarover het bestaande onder-
zoek de meeste -maar vaak nogal tegenstrijdige- informatie oplevert) overstijgt 
zijn zeldzaam. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het veeleisende karakter van 
uitvoeringsonderzoek. Om de formele sluier te kunnen doorbreken is gedetail-
leerd, intensief en tijdrovend onderzoek naar de praktijken op de werkvloer 
noodzakelijk. 

3. Herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat en veranderingen in de 
uitvoering van wet- en regelgeving 

In deze paragraaf wil ik enkele mogelijkheden schetsen om het onderzoek naar 
de uitvoering van wet- en regelgeving een andere richting te geven. Ik sluit 
hierbij aan bij een aantal belangrijke veranderingen die de laatste jaren hebben 
plaatsgevonden in de inrichting van de Nederlandse verzorgingsstaat. 

In reactie op de steeds sterker gepercipieerde onbeheersbaarheid en ondoel-
treffendheid van de uitvoering van het sociaal beleid (waarvoor de onderzoeken 
van de Parlementaire Enquête Uitvoeringsorganen Sociale Verzekeringen 
(1993) en van de Onderzoekscommissie Toepassing Algemene Bijstandswet 
(1993) model kunnen staan) is de wetgever op zoek gegaan naar mogelijkheden 
om meer greep te krijgen op het uitvoeringsproces. De wegen die zij hierbij 
bewandelt verwijzen mijns inziens naar een aantal blinde vlekken in het uit-
voeringsonderzoek.   

De vele veranderingen die recentelijk in wet- en regelgeving en de inrich-
ting van het uitvoeringsproces hebben plaatsgevonden kunnen onder de vol-
gende drie noemers gebracht worden5: 

1. vermindering van discretionaire ruimte door middel van precisering van 
wet- en regelgeving en aanscherping van rechten en plichten;  

2. het scheiden van de verantwoordelijkheden van de verschillende bij de 
uitvoering van het beleid betrokken actoren door bestuurlijke herinrichting van 
het uitvoeringsproces via decentralisatie en ontvlechting; en  

3. het inrichten van de uitvoering in de lijn van een ‘transactiemodel’, dat 
betekent het introduceren van financiele incentives voor uitvoeringsorganisaties 
en de introductie van marktwerking binnen het kader van sociaal beleid. 

Deze drie herzieningsprocessen hebben alle tot doel de beheersbaarheid van 
de uitvoering te vergroten. Deze toename van de beheersbaarheid moet het re-
sultaat zijn van vermindering van de discretionaire ruimte van de uitvoering, 
verzwaring van de aansturing en het toezicht, scheiding van de verantwoorde-
lijkheden van de verschillende betrokken actoren en  het gericht hanteren van 
incentives (financiële prikkels).  
                                                           
5 Vergelijk  L. Aarts. e.a.  1995, hoofdstuk 1 



Uitvoering van beleid 11 

Opgemerkt moet worden dat de ontwikkelingen sterk verschillen naar be-
leidsterrein. Op vele beleidsterreinen wordt geëxperimenteerd met een of ande-
re vorm van ‘marktwerking’ en met het gericht hanteren van incentives (ge-
zondheidszorg, volkshuisvesting, sociale zekerheid), maar in andere opzichten 
zijn de verschillen soms groot. Terwijl op het terrein van de sociale verzekerin-
gen bijvoorbeeld bestuurlijke ontvlechting heeft plaatsgevonden, dat wil zeg-
gen dat de rol van de sociale partners bij de beleidsvorming en uitvoering is 
teruggedrongen, heeft op het terrein van de arbeidsvoorziening een tripartise-
ring van de bestuurlijke structuur plaats gevonden en is dus de betrokkenheid 
van de sociale partners juist sterk toegenomen. 

De veranderingen die recentelijk op vele beleidsterreinen zijn doorgevoerd 
laten nog vele vragen onbeantwoord. Deze vragen hebben vooral betrekking op 
de onderlinge verhouding tussen de verschillende herzieningen. Wanneer de 
uitvoering van beleid meer in een ‘transactiemodel’ wordt vormgegeven wat 
betekent dit dan voor de aard  van de centrale sturing en het toezicht. Of: hoe 
moet binnen gedecentraliseerde of ‘ontvlochten’ beleidsterreinen samenwer-
king tussen verschillende actoren worden vormgegeven? 

De recente veranderingen openen diverse mogelijkheden om het uitvoe-
ringsonderzoek een nieuwe impuls te geven. Ik behandel er hier drie. In de eer-
ste plaats heeft het streven naar vermindering van de discretionaire ruimte ge-
leid naar introductie van een nieuw type regels, regels die de werkwijze van de 
uitvoerder in meer detail vastleggen. De herziening van de inrichting van het 
uitvoeringsproces wijst in de tweede plaats op het belang van de organisatori-
sche en bestuurlijke context van de uitvoering. Dit maakt een meer contextuele 
benadering van het onderzoek naar de uitvoering noodzakelijk. Ten slotte spe-
len incentives in de beheersing van de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie 
een steeds belangrijker rol. Dit roept de vraag op wat de gevolgen zijn van 
meer marktwerking in de uitvoering van sociaal beleid voor het uitvoeringspro-
ces. 

- Verschillende typen regels 

Het streven naar vermindering van de discretionaire ruimte van uitvoerders 
heeft tot een drietal wijzigingen in de aard van wet- en regelgeving geleid. In 
de eerste plaats heeft de wetgever getracht de door haar gehanteerde begrippen 
en categorieën minder dubbelzinnig te formuleren. Dit is een klassieke oplos-
sing die slechts succesvol is wanneer de nieuwe begrippen en categorieën geen 
nieuwe dubbelzinnigheden introduceren. De introductie van het begrip 
‘gangbare arbeid’ in plaats van ‘passende arbeid’ in de herziene arbeidsonge-
schiktheidsverzekering is een voorbeeld van een dergelijke geslaagde vermin-
dering van discretionaire ruimte.  

De tweede weg die de wetgever bewandelt is een strakkere regulering van 
het administratieve proces. Meer dan voorheen omschrijft de wetgever hoe uit-
voerders beslissingen moeten nemen en hoe verificatie en controle moeten 
worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan kunnen gevonden worden in de her-
ziene bijstandswet (waarin de wetgever uitdrukkelijk aangeeft welke documen-
ten bij aanvraag van een uitkering moeten worden overlegd en hoe het dossier 
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moet worden opgebouwd) en in het schattingsbesluit bij de herziene arbeidson-
geschiktheidsverzekering (waarin nauwkeuriger dan voorheen wordt omschre-
ven welke functies moeten kunnen worden geduid en hoe met de bijbehorende 
loonhoogte moet worden omgegaan). De strakkere regulering van het verifica-
tie- en controleproces heeft ook geleid tot meer uitwisseling van informatie tus-
sen verschillende overheidsdiensten die eveneens in wettelijke voorschriften is 
vastgelegd. 

De derde route is protocollering van besluitvormingsprocessen door uitvoe-
rende professionals. Deze vorm van regulering komt vooral voor op het terrein 
van de gezondheidszorg. In de nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft 
bijvoorbeeld het TICA (nu: LISV) de opdracht gekregen protocollen voor de 
arbeidsongeschiktheidskeuring te ontwikkelen. Protocollen zijn niet vergelijk-
baar met wettelijke regels. In protocollen wordt omschreven hoe uitvoerders 
met regels moeten omgaan en hoe zij hun besluitvormingsproces geacht wor-
den in te richten. De wijze waarop het protocol op individuele gevallen wordt 
toegepast is nog steeds aan de uitvoerder, maar de vrijheid die hij of zij hierbij 
heeft is ten gevolge van de protocollering toch afgenomen. 
 
De vraag is nu wat de gevolgen van bovenstaande veranderingen in de uitvoe-
ring zijn. Een belangrijk deel van de discretionaire ruimte van uitvoerders komt 
voort uit onvolkomenheden in wet- en regelgeving en de inrichting van het uit-
voeringsproces. Leiden deze nieuwe vormen van regulering nu tot een meer 
normconforme toepassing van wet- en regelgeving of zullen uitvoerders ook 
onder de nieuwe omstandigheden blijven zoeken naar vrije beslissingsruimte en 
informele normen en procedures blijven ontwikkelen? Het antwoord op deze 
vraag zal afhankelijk zijn van de kwaliteit van de nieuwe wet- en regelgeving 
maar ook van de inrichting van het uitvoeringsproces door uitvoerende organi-
saties. In de uitvoering van de bijstandswet blijkt bijvoorbeeld in reactie op de 
vele herzieningen van het administratieve proces een zekere specialisatie in de 
uitvoering plaats te vinden (zie: Boorsma e.a. 1994). De vraag wordt dan wat 
specialisatie in de uitvoering betekent voor de beheersing van het uitvoerings-
proces.  

Op basis van de bestaande kennis over ‘street-level bureaucratieën’ mag 
verwacht worden dat uitvoerders ook onder de nieuwe omstandigheden een ze-
kere beslissingsvrijheid in de toepassing van wet -en regelgeving zullen nastre-
ven omdat zij dit in de omgang met cliënten nodig hebben. De mogelijkheden 
hiertoe lijken echter af te nemen. Zowel de nieuwe vormen van regulering als 
processen van specialisering lijken de speelruimte van de uitvoerder te beper-
ken. Met name het laatste, de organisatie van het uitvoeringsproces is waar-
schijnlijk van doorslaggevend belang voor het succes of falen van de nieuwe 
vormen van regulering. Hierover handelt de volgende paragraaf. 

- De organisatorische en bestuurlijke context van de uitvoering 

In zijn artikel Understanding Regulatory Enforcement (1989) heeft Kagan een 
poging ondernomen om een model te ontwerpen dat de uitvoeringsstijl van ver-
schillende organisaties zou kunnen verklaren. Hij onderscheidt hierbij twee be-
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palende factoren: de kenmerken van het wettelijke programma dat moet worden 
uitgevoerd en de kenmerken van de omgeving waarbinnen de uitvoerings-
organisatie moet functioneren (Kagan 1989: 113). De mate waarin het wettelijk 
programma de uitvoeringsstijl bepaalt, is, zo constateert hij op basis van een 
inventarisatie van verricht onderzoek, afhankelijk van de scherpte van de doel-
stellingen van het wettelijk programma, de (juridische) middelen die uitvoer-
ders ter beschikking staan om informatie te verzamelen en dwingend op te tre-
den, en ten slotte van de precisie van de formele regels. Anders geformuleerd: 
het wettelijk programma bepaalt (1) de reikwijdte van de discretionaire ruimte 
van de uitvoerder en (2) de mogelijkheid van doeltreffend optreden. In de om-
geving van uitvoerende organisaties maakt Kagan een onderscheid tussen de 
‘task-environment’ en de politieke omgeving. Kenmerkend voor de ‘task-envi-
ronment’ zijn -wat ik zou willen noemen- de doorzichtigheid van de omgeving 
en de bereidheid van de actoren op wie het beleid zich richt om mee te werken. 
De mate waarin de politieke omgeving de uitvoering aan banden legt wordt be-
paald door de betrokkenheid van georganiseerde belangen en de preferenties 
van de verantwoordelijke autoriteiten. Weer anders geformuleerd: de omgeving 
bepaalt (1) de mogelijkheid om doeltreffend op te treden en (2) de ruimte die de 
uitvoerende organisatie krijgt om haar discretionaire ruimte naar eigen inzicht 
in te richten. Omdat bovenstaande variabelen niet onafhankelijk zijn van elkaar 
leidt het model volgens Kagan tot complexe uitspraken: “perfect models of 
regulatory behavior, therefore, are not likely to be forthcoming” (Kagan 1989: 
114). 
 
In aansluiting op Kagan’s pleidooi voor het belang van omgevingsfactoren wil 
ik hier een lans breken voor een benadering van uitvoeringsprocessen die ster-
ker dan tot nu toe gebeurt de nadruk legt op een totale ‘beleidskolom’ en zich 
niet alleen concentreert op het bovenste niveau -de wet- en regelgeving- en het 
onderste niveau van de beleidskolom -de uitvoerende organisatie en het uitvoe-
ringsproces. Tussen wetgever en uitvoerder staan vele andere actoren die het 
uitvoeringsproces beïnvloeden: toezichthouders (bv. het CTSV of de rijkscon-
sulenten), belangengroepen van burgers (de sociale partners bijvoorbeeld) en 
belangengroepen van bij de uitvoering betrokken professionals (bv. de Neder-
landse vereniging van verzekeringsgeneeskundigen), bestuurlijke organisaties 
(bv. het CBA of B&W), coördinerende organisaties (bv. DIVOSA of het LISV) 
en dergelijke. Enigszins buiten de beleidskolom maar wel van grote invloed op 
het uitvoeringsproces staat ten slotte de rechterlijke macht.6 Naast de wet- en 
regelgeving en de praktijken van de uitvoerders zijn ook deze actoren van in-
vloed op de ruimte die uitvoerende organisaties wordt gelaten, de dominante 
                                                           
6 In de nog te verschijnen studie Doeltreffendheid van wetgeving en de inrichting en 

het functioneren van het tussenveld (R. van Geuns en R. van der Veen) hebben wij 
deze organisaties omschreven als ‘tussenorganisaties’ die functioneren in een ‘tus-
senveld’ en bepaalde ‘tussenfuncties’ verrichten. Het begrip ‘tussenorganisaties’ is 
ontleend aan de studie De tussenorganisatie van W. van Noort en C. Lammers (Lei-
den 1995) die het  begrip echter een enigszins andere betekenis toekennen. In de 
door ons gehanteerde begrippen verwijst het voorzetsel ‘tussen’ naar de positie van 
organisaties en functies tussen de wetgever enerzijds en de uitvoerende organisatie 
anderzijds. 
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stijl van uitvoering en de mate waarin transformaties in het uitvoeringsproces 
plaats (kunnen) vinden. 

Een benadering van uitvoeringsprocessen met meer oog voor allerlei orga-
nisaties en actoren die tussen de wetgever en de uitvoerder opereren levert een 
meer complexe benadering, maar waarschijnlijk ook een meer realistische be-
nadering op. In schema ziet een beleidskolom er grofweg als volgt uit: 
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Aandacht voor een gehele beleidskolom is om twee redenen van groot belang. 
In de eerste plaats vanwege het specifieke karakter van de Nederlandse sociale 
rechtsstaat. Beleidsvorming en beleidsuitvoering vindt in Nederland vaak in 
zeer nauwe samenwerking met actoren uit het betreffende maatschappelijke 
veld plaats. Er is vaak sprake van intensieve consultatie tijdens het proces van 
beleidsvorming en op veel terreinen vindt ook delegatie van taken en bevoegd-
heden plaats aan deze actoren (bv. aan de sociale partners).  
In de tweede plaats heeft sinds enige jaren de inrichting en het functioneren van 
deze ‘beleidskolommen’ meer en meer aandacht gekregen. In reactie op de vele 
problemen die zich voordeden bij de beheersing van de uitvoering van wet- en 
regelgeving is de wetgever haar aandacht onder andere meer gaan richten op de 
aansturing en beheersing van het uitvoeringsproces en op andere betrokken 
actoren dan de uitvoerende organisatie. Dit heeft op verschillende beleidsterrei-
nen geleid tot een herinrichting van het toezicht (bijvoorbeeld op de uitvoering 
van de bijstandswet en de sociale verzekeringen) en van de coördinatie en aan-
sturing van de uitvoering (bijvoorbeeld van de uitvoering van de arbeidsvoor-
ziening en de sociale verzekeringen). 
 
Een belangrijke onderzoeksvraag is nu in hoeverre de inrichting van een be-
leidskolom bepalend is voor de verhoudingen tussen de betrokken actoren en in 
welke mate de verschillende actoren het proces van uitvoering kunnen sturen 
en beheersen. Dit vraagt om een benadering van het uitvoeringsproces waarin 
de aandacht vooral uitgaat naar de onderlinge verhoudingen tussen de betrok-
ken actoren. 

- Regels en incentives 

Zoals eerder reeds is opgemerkt is een belangrijke constante op verschillende 
beleidsterreinen dat meer en meer getracht wordt het uitvoeringsproces door het 
gericht hanteren van incentives te sturen. De wetgever tracht opdrachtgever-
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opdrachtnemer verhoudingen in de uitvoering te scheppen waarin beide een 
(financieel) belang hebben bij een beheerste en normconforme uitvoering van 
wet- en regelgeving. Het doel is dan om met behulp van incentives de effecten 
te bewerkstellingen die men voorheen met wet- en regelgeving beoogde te be-
reiken. De Engelse sociaal-wetenschappers LeGrand en Bartlett (1993) spreken 
in dit verband over ‘quasi-markten’. Op dergelijke markten wordt de uitvoering 
van wet- en regelgeving uitbesteed aan onderling concurrerende uitvoeringsor-
ganisaties. In Nederland vindt vorming van quasi-markten bijvoorbeeld plaats 
op het terrein van de gezondheidszorg, de volkshuisvesting en de sociale ver-
zekeringen.7 Een belangrijke vraag voor het onderzoek naar de uitvoering van 
wet- en regelgeving is wat marktwerking in de verhoudingen tussen verschil-
lende uitvoerders betekent voor de wijze waarop de nieuwe marktpartijen om-
gaan met wet- en regelgeving en met hun cliënten.   
 
LeGrand en Bartlett analyseren de werking van quasi-markten naar een vijftal 
kenmerken waaraan deze markten moeten voldoen om succesvol te kunnen 
opereren: (LeGrand en Bartlett 1993: 19-34) Op een quasi-markt moet sprake 
zijn van competitie, moet er een mogelijkheid van exit bestaan (faillissement 
van producenten) en moeten prijzen de vraag-aanbod verhoudingen weerspie-
gelen. Competitie is noodzakelijk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen 
en om keuzen mogelijk te maken. Op quasi-markten doet zich echter het pro-
bleem voor dat het aanbod en de prijzen van voorzieningen meestal niet tot 
stand komen in een directe wisselwerking tussen vraag en aanbod, maar in on-
derhandelingen tussen grootschalige leveranciers (ziekenhuizen, bedrijfsver-
enigingen) en inkopers (verzekeringsmaatschappijen, het LISV). Omdat de 
prijs gezet wordt in onderhandelingen tussen vaak grootschalige leveranciers en 
inkopers bestaat het risico dat de prijzen de voorkeuren van consumenten 
onvoldoende weergeven. Een tweede risico ontstaat wanneer er sprake is van 
een beperkt aantal leveranciers en inkopers (er is dan sprake van een ‘oligopol-
lische’ markt): er kan dan een sterke vervlechting tussen beide optreden waar-
door de werking van de markt teniet wordt gedaan.  

Een efficiënte markt vereist in de tweede plaats accurate en volledige in-
formatie over de kosten en de kwaliteit van de betrokken voorzieningen. Quasi-
markten voor voorzieningen kunnen hier voor grote problemen zorgen. Het 
vaststellen van de prijs en de kwaliteit van de geleverde voorzieningen is vaak 
lastig en omslachtig omdat het in veel gevallen niet een duidelijk gespecificeerd 
product betreft maar een moeilijk precies te definieren complex aan producten 
(thuiszorg, gezondheidszorg, arbeidsbemiddeling). Contracten krijgen daarom 
vaak de vorm van ‘block contracts’. Dergelijke contracten verplichten de 
leverancier voor een van te voren vastgesteld bedrag bepaalde voorzieningen 
aan een grote groep cliënten te leveren (bijv. de verzekerden van een zieken-
fonds). Hoewel er voor beide partijen sprake is van onzekerheid en onvolledige 
informatie geven ‘block-contracts’ de leverancier van voorzieningen een zekere 
informatievoorsprong: deze weet meer over de behoefte en de ‘behandeling’ 
van individuele cliënten dan de ‘inkoper’. Bij de leverancier kan dit tot 
                                                           
7 Zie hiervoor verder: R.J. van der Veen, Marktwerking en rechtvaardigheid, Tijd-

schrift voor Politieke Economie , 1997 (te verschijnen). 
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opportunistisch gedrag leiden. Deze kan zijn informatievoorsprong gebruiken 
om op ongewenste wijze kosten te reduceren, bijvoorbeeld door minder midde-
len in te zetten dan eigenlijk contractueel vereist is of door cliënten te selec-
teren.  

De kosten van transacties op een markt moeten niet al te hoog zijn -anders 
gaan de voordelen van een markt verloren- en vereisen een zekere mate van 
zekerheid en doorzichtigheid om een prijs te kunnen stellen. Op quasi-markten 
zijn transacties echter vaak complex en onzeker. Dit maakt de transactiekosten 
(ex-ante of ex-post) hoog. Wanneer de transactie hoge investeringen vereist -
bijvoorbeeld in een complex administratief systeem voor de uitvoering van een 
sociale verzekering- kan dit op termijn tot het uitschakelen van competitie 
leiden -nieuwkomers op de markt zijn niet meer in staat dergelijke investerin-
gen te plegen. Wanneer er sprake is van een grote onzekerheid over de kosten 
van de transactie wordt het moeilijk contracten te formuleren, uit te voeren en 
te controleren. De kosten van dergelijke contracten kunnen zeer hoog worden 
en zo de efficientievoordelen van de markt te niet doen. 

Om een marktconforme werking van quasi-markten te bewerkstelligen 
moeten, in de vierde plaats, de leveranciers gemotiveerd worden door economi-
sche afwegingen en de inkopers door de behoeften en wensen van de gebrui-
kers van voorzieningen. Beide voorwaarden kunnen problematisch worden in 
een quasi-markt. Veel leveranciers hebben niet direct een winstoogmerk (wo-
ningbouwverenigingen, ziekenhuizen) en veel inkopers staan ver af van de uit-
eindelijke gebruikers. In beide gevallen is het de vraag hoe te voorkomen dat 
de eigen belangen van deze organisaties (bijvoorbeeld: maximalisering van out-
put of de eigen organisatie) de belangen van de gebruikers gaan overheersen. 

Ten slotte dient op quasi-markten de behoefte van gebruikers bepalend te 
zijn voor de voorzieningen die zij ontvangen. Wanneer er sprake is van ‘block-
contracts’ - en dat is meestal het geval - bestaat er echter een incentive voor de 
leverancier van voorzieningen om niet de behoefte van cliënten doorslaggevend 
te laten zijn maar de kosten die deze cliënten met zich meebrengen. Het is voor 
een arbeidsbureau dat een contract heeft afgesloten voor de reïntegratie van 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten goedkoper om zich op de best bemiddelbare 
cliënten te concentreren. Een vergelijkbaar proces kan zich voordoen bij de 
inkoper wanneer deze, bijvoorbeeld onder druk van een beperkt budget, kiest 
voor de goedkoopste leverancier die zijn lage prijzen mogelijk maakt door 
selectie van cliënten of voorzieningen. Deze problemen zijn alleen te voorko-
men bij duidelijke, gespecificeerde contracten, een doorzichtig uitvoeringspro-
ces en wanneer prijzen variëren naar gelang de behoeften van cliënten. 
 
Bovenstaande, beknopte exercitie langs de voorwaarden waaraan quasi-mark-
ten moeten voldoen en de risico’s die dergelijke markten met zich mee kunnen 
brengen geeft al aan dat het introduceren van marktwerking in de uitvoering 
van beleid een gecompliceerde zaak is. De wetgever stelt weliswaar de rand-
voorwaarden waarbinnen de nieuwe marktpartijen (voorheen vaak publieke or-
ganisaties) moeten opereren vast, maar is voor de uitkomst van haar beleid zeer 
afhankelijk van het functioneren van de verschillende partijen op de nieuwe 
markt. Een deel van de hiervoor beschreven risico’s van quasi-markten komt 
overeen met de risico’s van de klassieke bureaucratische uitvoering van wet- en 
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regelgeving, maar de vraag wordt nu in hoeverre de quasi-marktomstandighe-
den de omvang van deze risico’s beïnvloedt en wat de gevolgen zijn voor de 
uitvoering op de werkvloer en voor de cliënten van deze uitvoeringsorganisa-
ties. Zoals LeGrand en Bartlett al aangeven moet voor een antwoord op deze 
vraag nog veel onderzoek worden verricht. Omdat de verschuiving van een bu-
reaucratische ordening van het uitvoeringsproces naar meer marktwerking 
waarschijnlijk niet tijdelijk is, is het van groot belang dat dergelijk onderzoek - 
met name vanuit het perspectief van de uitvoering en de cliënt - wordt verricht. 

Het is op deze plaats van belang er op te wijzen dat de introductie van in-
centives niet tot een vermindering van centrale sturing en regelgeving hoeft te 
leiden maar ook nieuwe regelgeving met zich mee brengt. De wetgever zal bij-
voorbeeld de inrichting van en de toegang tot nieuw gecreeerde markten moe-
ten regelen en ook de grenzen die zij oplegt aan de nieuwe uitvoeringsorganisa-
ties moeten vastleggen (bijvoorbeeld de scheiding van publieke en private ta-
ken en geldstromen binnen een organisatie). Zoals de Amerikaanse politicologe 
Stone (1988) stelt: een keuze voor meer markt impliceert niet een keuze voor 
minder regelgeving, maar vooral een keuze voor anderssoortige regelgeving.  

4. Conclusie: naar meer vergelijkend en geïntegreerd onderzoek 

Het voorgaande is eenvoudig samen te vatten als een pleidooi voor meer geïn-
tegreerd onderzoek naar de uitvoering van wet- en regelgeving. De toegenomen 
kennis over de werking en soms autonome positie van uitvoeringsorganisaties 
heeft ontwikkelingen in gang gezet die vragen om een nieuwe benadering van 
uitvoeringsvraagstukken. Zowel een eenzijdige focus op het functioneren van 
de werkvloer (het ‘street-level bureaucracy’ onderzoek) als een eenzijdige fo-
cus op het beleidsproces negeert ontwikkelingen in de inrichting van de uitvoe-
ring die waarschijnlijk steeds belangrijker worden. Deze ontwikkelingen vra-
gen om het bestuderen van de uitvoering van verschillende vormen van wet- en 
regelgeving binnen hun specifieke organisatorische en bestuurlijke context. 
Tussen de uitvoering en de wet- en regelgeving staan vele actoren die een 
steeds belangrijker regulerende rol spelen. Dit maakt een ander perspectief op 
uitvoeringsprocessen noodzakelijk. Eén waarin de gehele beleidskolom aan-
dacht krijgt en waarin het klassieke onderscheid tussen een top-down en een 
bottom-up benadering wordt overstegen. 

Zoals eerder is opgemerkt wordt het bestaande onderzoek gedomineerd 
door overwegend enkelvoudige gevalsstudies en is het onderzoek eenzijdig ge-
richt op de werkvloer. De veranderingen die zich recent in de Nederlandse ver-
zorgingsstaat hebben voltrokken en die deels een reactie zijn op problemen in 
de uitvoering van wet- en regelgeving wijzen op de noodzaak van onderzoek 
dat uitvoeringsprocessen in een breder perspectief plaatst. Er bestaan grote ver-
schillen tussen beleidsterreinen in de mate en aard van regulering van het uit-
voeringsproces en in de inrichting van de totale beleidskolom. Met name het 
laatste, de organisatorische en bestuurlijke inrichting van de totale beleidsko-
lom, lijkt steeds belangrijker te worden voor de kwaliteit en de gevolgen van 
het uitvoeringsproces. Ook het introduceren van marktwerking binnen de uit-
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voering van beleid speelt hierbij een belangrijke rol, de verhoudingen tussen de 
betrokken actoren in de beleidskolom veranderen hierdoor in niet geringe mate. 

Een dergelijk, meer geïntegreerd perspectief op het proces van uitvoering 
van wet- en regelgeving vraagt om vergelijkend onderzoek. Slechts door verge-
lijkingen te maken tussen verschillende vormen van regelgeving, tussen ver-
schillend georganiseerde uitvoeringsprocessen, tussen verschillende typen uit-
voeringsorganisaties en tussen verschillende beleidssectoren is het mogelijk de 
in de voorafgaande paragraaf opgeworpen vragen te beantwoorden.  
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Liesbeth Huppes-Cluysenaer 

Vijf stellingen over het pragmatisme 

In 1995 verscheen ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van Jan 
Glastra Van Loon het boek De open samenleving en haar vrienden; in discus-
sie met Jan Glastra Van Loon, onder redactie van Christiaan de Vries en Kees 
Schuyt. Het boek heeft een bijzondere opzet. De redactie heeft het artikel De 
ruimte waarin wij leven1 van Van Loon voorgelegd aan een aantal oud-promo-
vendi, oud-collega's en vrienden, om daarop in de vorm van een artikel te rea-
geren. In de volgorde waarin ze in de bundel zijn opgenomen, gaat het hierbij 
om de volgende auteurs: Kees Schuyt, Christiaan de Vries, Peter Fokkink, Inge 
van der Vlies, Heikelien Verrijn Stuart, René Foqué, Herman van Gunsteren, 
Dorien Pessers, Lolle Nauta, Greetje den Ouden-Dekkers, R.A.V. van Haersol-
te en Cees Maris.  

Alle auteurs hebben zich goed aan de opdracht gehouden en dit levert een 
bundel op die door de redactie in het Woord vooraf terecht omschreven wordt 
als 'een waar samenstel van diagnose en commentaar omtrent het democrati-
sche karakter van de maatschappij waarin wij leven. Als zodanig vormt het een 
caleidoscoop van filosofische, sociologische, juridische, cultuur-theoretische 
en vooral ook persóónlijke inzichten.'  

Na het verschijnen van de bundel heeft Van Loon in een brief, die aan alle 
auteurs is toegezonden, gereageerd op de verschillende bijdragen in de bundel. 
Op 12 oktober vond naar aanleiding van deze brief een vervolgdiscussie plaats 
tussen Van Loon en de verschillende auteurs ten huize van het wetenschappe-
lijk bureau van D66. Deze discussie werd ingeleid door een bijdrage van mij, 
naar aanleiding van de bundel en van de brief van Van Loon. Mijn bijdrage2 
bestond uit de presentatie van vijf stellingen over het pragmatisme met een toe-
lichting. Hieronder volgt hiervan een bewerking.  

Pragmatisme 

Wanneer men vijf stellingen gaat poneren over het pragmatisme, dient vooraf 
omschreven te worden wat men onder 'pragmatisme' verstaat.  

Het pragmatisme is de stroming die er van uit gaat dat de werkelijkheid 
niet bestaat uit dingen met een vaste kenbare betekenis. Gaat men daar wel van 
                                                           
1 In 1994 onder dezelfde titel in de reeks Ideeën uitgegeven door het wetenschappe-

lijk bureau van D66. 
2 Frank van Ree, werkzaam bij de vakgroep Rechtssociologie aan de UvA heeft zijn 

proefschrift over het werk van Glastra van Loon bijna afgerond. Mijn bijdrage is 
mede gebaseerd op discussies met hem. 
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uit, dan maakt men zich volgens het pragmatisme schuldig aan een 
ontologisering van een door de mens ontwikkelde begripsstructuur. Kennis 
moet volgens het pragmatisme niet opgevat worden als een afbeelding van de 
werkelijkheid, maar als een 'inzicht in de gevolgen van actueel of mogelijk 
handelen'. Handelen wordt daarbij niet opgevat als willekeurig of reflexmatig, 
maar als het bewust en rationeel tot stand brengen van bepaalde gevolgen. Een 
individu ontleent het begrip van zichzelf aan de sociale gevolgen van zijn 
handelen. 

Deze omschrijving van het pragmatisme is van toepassing op het pragma-
tisme, zoals dat rondom de eeuwwisseling in de Verenigde Staten tot bloei 
komt door onder andere het werk van Peirce, James, Dewey en Mead. Dit 
pragmatisme is overgenomen door bijna alle hedendaagse wetenschappers. Dit 
betekent niet dat er geen onderlinge verschillen zijn tussen al deze auteurs. 
Reeds direct openbaart zich bijvoorbeeld een verschil van inzicht tussen Peirce 
en James, dat ook tussen hedendaagse pragmatisten is te vinden. Terwijl Peirce 
het pragmatisme ziet als een wetenschappelijke methode om tot goede empiri-
sche theorievorming te komen, ligt bij James en allerlei latere pragmatisten de 
nadruk op het praktische nut dat wetenschappelijke kennis door de nieuwe me-
thode krijgt. Toch gaan beide soorten auteurs uit van de uitgangspunten, die 
hierboven als omschrijving van het pragmatisme gegeven zijn.3 Ook auteurs 
als Berger, Habermas, Wittgenstein, Winch en Popper gaan van deze uitgangs-
punten uit. 

Het gaat in de hier volgende stellingen om de consequenties van die uit-
gangspunten. Daarbij moet opgemerkt worden dat Peirce, James, Dewey en 
Mead twee belangrijke gevolgen van hun uitgangspunten niet hebben overzien, 
omdat deze pas door latere auteurs, met name Popper en Wittgenstein, zijn uit-
gewerkt, namelijk het verdwijnen van de mogelijkheid van objectieve waarne-
mingskennis4 en de verwerping van de mogelijkheid van een privétaal. Door 
het verdwijnen van objectieve waarnemingskennis zijn 'de gevolgen van het 
handelen', waartoe het pragmatisme alle concepten reduceert, niet langer direct 
waarneembaar. De verwerping van de mogelijkheid van een privétaal, heeft 
vooral gevolgen voor de toepassing van het pragmatisme in de sociale weten-
schappen. De psychologen James, Dewey en Mead vroegen als eersten aan-
dacht voor de sociale kant van handelen, bewustzijn, waarnemen en denken. 
Door de brede erkenning van Wittgensteins opvatting dat een privétaal onmo-
gelijk is, leiden de pragmatische ideeën echter tot een volledige 'socialisering' 
                                                           
3 Peirce (1960, dl. V, par. 1, 17) zegt over de in zijn tijd naar voren tredende 'nieuwe 

pragmatisten' het volgende: "The new pragmatists seem to be distinguished for their 
terse, vivid and concrete style of expression together with a certain buoyancy of 
tone as if they were conscious of carrying about them the master key to all secrets 
of metaphysics. Every metaphysician is supposed to have some radical faults to 
find with every other, and I cannot find any direr fault to find with the new 
pragmatists than that they are lively. In order to be deep it is requisite to be dull." 
(specifiek over James in het Voorwoord, par.1, 3)  

4 Mead 1974, p.79 gaat bijvoorbeeld nog uit van de objectieve waarneembaarheid 
van gedrag. "But the interpretations of gestures is not, basically, a process going on 
in a mind as such, or one necessarily involving a mind; it is an external, overt, 
physical or physiological process going on in the actual field of social experience."  
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van handelen, bewustzijn, waarneming en denken. Van Loon is de enige mij 
bekende auteur, die steeds de niet-sociale facetten van het individuele hande-
len, bewustzijn, waarnemen en denken is blijven benadrukken. Hij heeft ge-
meend deze niet-sociale facetten te kunnen verbinden met de sociale, als twee 
kanten van het handelen van één en hetzelfde individu. In de laatste stelling, 
zal ik aangeven waarom deze twee kanten niet in het handelen met elkaar 
verbonden kunnen zijn. 

Stelling 1 

Het pragmatisme is het heersende paradigma van deze tijd; tolerantie voor an-
dere culturen is alleen aanwezig voorzover deze culturen zich binnen de gren-
zen van dit paradigma manifesteren; het paradigma wordt op dit moment met 
problemen geconfronteerd waarvoor het geen oplossing heeft; dat betekent dat 
zich een omslag aankondigt en dat er reden tot zorg is voor de aard en richting 
van die omslag. 
 
Uit Van Loons bijdrage zou men de indruk kunnen krijgen dat de strijd van de 
pragmatisten tegen het afbeeldingsdenken nog steeds gestreden moet worden. 
Ik denk dat hij daar ongelijk in heeft en dat hij zichzelf met dat standpunt ook 
in zekere zin tekort doet. Het is immers een weinig benijdenswaardige positie 
om veertig jaar na de uitgave van je proefschrift te moeten constateren dat je 
daarin ontvouwde gedachten nog steeds geen ingang hebben gevonden. Ik 
denk dat het tegendeel waar is en dat het pragmatisme, zoals dat door Van 
Loon in zijn proefschrift ontvouwd wordt, zeer breed ingang heeft gevonden in 
alle facetten van de maatschappij: kortom ik denk dat het pragmatisme het 
heersende paradigma van onze tijd is geworden.  

Men kan menen dat de stelling dat het pragmatisme heersend paradigma is, 
in strijd is met de opvatting die in veel bijdragen aan de feestbundel aan de or-
de komt, dat we leven in een pluriforme samenleving, waarin geen sprake is 
van een gemeenschappelijk uitgangspunt. Van Gunsteren stelt in dit verband 
(p. 174) "De context waarbinnen toepassing van kennis zin heeft, is niet langer 
gegeven. Die moet telkens weer via aftasten en onderhandelen worden ge-
vormd." Het leven is volgens hem (p. 175) door het wegvallen van een over-
koepelende superieure rationaliteit dat niet langer geschoeid op feiten en ratio-
naliteit. "Wat thans aan de gang is", zo besluit hij (p. 176), "is een strijd om de 
context van publiek handelen, om de vanzelfsprekendheden en afspraken die 
daar zullen gelden".  

In aansluiting op Van Gunsteren kan gesteld worden dat toen de opvatting 
van het afbeeldingsdenken nog heersend was, er met behulp van met name de 
wetenschap een heel precies, systematisch en gedetailleerd beeld van de 
werkelijkheid opgesteld werd, waarvan de bevolking via scholing de 
hoofdlijnen leerde. Aldus werd een gemeenschappelijk beeld van de 
werkelijkheid gevormd, dat wil zeggen een gemeenschappelijke context. Het 
verzet van het pragmatisme tegen het afbeeldingsdenken leidt tot het verdwij-
nen van een gemeenschappelijke context.  
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Voor zover er nog een gemeenschappelijke context is in het pragmatisme, 
heeft deze niet zoals in het afbeeldingsdenken de vorm van een codex of 
klassificatiesysteem, maar de vorm van een beeld of sentiment, zoals bij 
Pessers aan de orde komt. Pessers zegt hierover (p. 188) "Er is minstens één 
ontwikkeling aan te wijzen die democratische normering van de 
informatierevolutie bemoeilijkt en dat is de explosie van beelden in de publieke 
ruimte. (...) De massamedia die een cruciale rol vervullen in de publieke com-
municatie hebben een overgang bewerkstelligd van een verbale, tekstuele 
communicatiecultuur naar een visuele communicatiecultuur. Retorica en 
argumenten zijn niet meer doorslaggevend in een publiek debat, maar het juiste 
gebruik van beelden, waarmee consumenten, cliënten, burgers en kiezers zich 
kunnen identificeren. Deze visueel geregisseerde identiteiten...." (cursivering 
D.P.). Pessers ziet de gemeenschappelijke beelden dus als lokaal en als 
strategisch beïnvloedbaar; ze vormen de context van allerlei subgroepen. 

Foqué (p. 148/151) stelt dat er in de samenleving wél een stabiele gemeen-
schappelijke context is. Deze heeft volgens hem de vorm van een ideologie. 
Hij acht zo'n ideologie enerzijds noodzakelijk, omdat deze in een samenleving 
de gemeenschappelijke interpretatiecode verschaft, anderzijds verzelfstandigt 
zo'n ideologie vaak en komt dan los te staan van de ervaring. Voor Foqué (p. 
156) is evenals voor Van Loon het afbeeldingsdenken nog steeds de heersende 
ideologie. Mijn invulling is echter dat het pragmatisme de heersende ideologie 
is. Dit pragmatisme vertegenwoordigt enerzijds een zeer krachtige algemene 
ideologie en vormt daarmee een duidelijke gemeenschappelijke context, terwijl 
datzelfde pragmatisme anderzijds leidt tot de door Pessers en Van Gunsteren 
gesignaleerde problemen. De door hen gesignaleerde problemen kunnen 
verhelderd worden door een analyse van de betekenis die tolerantie heeft in het 
pragmatisme.  

Op het eerste gezicht is het pragmatisme zeer tolerant, omdat er van uitge-
gaan wordt dat geen enkel uitgangspunt absoluut zeker is, zodat ieder het recht 
heeft op zijn eigen uitgangspunt zolang hij dat niet aan een ander oplegt. Maris 
(p. 266) spreekt in dit verband van een tolerant liberalisme. Dit tolerante 
liberalisme zelf wordt echter wél opgevat als een standpunt dat absoluut zeker 
is en dat dan ook door de staat krachtig gehandhaafd dient te worden met 
behulp van het recht. Een cultureel uitgangspunt dat zich verzet tegen het 
tolerante liberalisme, is voor het pragmatisme niet acceptabel. Van Loon snijdt 
dit punt aan in zijn reactie op Van Gunsteren en stelt dat het pragmatisme de 
veronderstelling insluit dat de verwerping van het etnocentrisme superieur is 
ten opzichte van het etnocentrisme.  

Het tolerante liberalisme gaat er van uit dat ieder individu het recht heeft 
om zijn leven naar eigen overtuiging in te richten. Typerend voor het pragmati-
sche aspect van dit tolerante liberalisme is dat dit recht op een eigen individue-
le levensstijl niet slechts gezien wordt als een recht tegenover de staat, maar 
met name ook tegenover de particuliere verbanden waar het individu deel van 
uitmaakt. Door het pragmatische uitgangspunt namelijk dat het individu het 
begrip van zichzelf ontleent aan de sociale gevolgen van zijn handelen, kan 
een individu zich slechts ontplooien in interactie met zijn sociale omgeving. 
Zou de omgeving de veranderingspogingen van het individu afstraffen en de 
bestaande sociale groepsnormen autoritair doorzetten, dan zou het individu de 
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gevangene zijn van zijn omgeving. Daarom zijn de pragmatisten geneigd om 
bij een botsing tussen een individuele levensstijl en de in een bepaald 
particulier verband geïnstitutionaliseerde collectieve levensstijl de voorkeur te 
geven aan het vrijelijk kunnen uitleven van de individuele levensstijl. Dit komt 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in de toenemende bemoeienis van het recht met 
kwesties als 'het van school sturen van kinderen', 'het toelaten of uitsluiten van 
personen als lid van een vereniging', 'gedragsvoorschriften van een werkgever 
aan een werknemer' etc.5 Op deze wijze impliceert de tolerantie van het 
pragmatisme een intolerantie tegenover de institutionele handhavingsmacht die 
nodig is voor behoud en overdracht van een eigen groepscultuur. Deze 
ontwikkeling kan in verband gebracht worden met de opvatting van de Vries, 
die stelt dat instituties geen eigen autonome ruimte meer hebben in de 
maatschappij, maar slechts voor zover de bureaucratie aan hen die ruimte 
toedeelt. " (p. 69) Dan komt tevens in zicht, dat er sprake is van "een 
grootscheepse bureaucratische herschikking en structurering van de verhoudin-
gen tussen de individuen en hun omgeving."  

Niet alleen de wetenschappelijk gefundeerde context van het afbeeldings-
denken is dus verdwenen, maar ook de normatieve context van de collectieve 
levensstijl van afzonderlijke groepen. De onoplosbare problemen waar het 
pragmatisme mee geconfronteerd worden komen voort uit het geschetste ver-
lies van gemeenschappelijke context. Ook de reden tot zorg vindt daarin zijn 
oorsprong: de opkomst van globale 'beelden' of 'perspectieven' die strategisch 
beïnvloedbaar zijn en die de binding in ad hoc gevormde groepen bewerkstelli-
gen.  

                                                           
5 Dat in het verleden de uitvaardiging en handhaving van bepaalde normen jegens de 

leden van een bepaald particulier verband tot het subjectieve recht behoorden kan 
o.a. blijken uit het volgende citaat van J. Austin, 1832, p. 122: "Of laws properly so 
called, some are set by God to his human creatures, others are set by men to men. 
Of the laws properly so called which are set by men to men, some are set by men as 
political superiors, or by men, as private persons, in pursuance of legal rights. 
Others may be described in the following negative manner: They are not set by men 
as political superiors, nor are they set by men, as private persons, in pursuance of 
legal rights. Als voorbeelden noemt hij o.a. pp. 139/140: imperative laws set by 
parents to children, imperative laws set by masters to servants, imperative laws set 
by lenders to borrowers (...) A club or society of men, signifying its collective 
pleasure by a vote of its assembled members, passes or makes a law to be kept by 
its members severally under pain of exclusion from its meetings". Het gaat hier dus 
om een subjectieve rechtsmacht van personen, die niet afgeleid is van het 
objectieve recht. E.M. Meijers (1948) is bij de behandeling van het subjectieve 
recht (p.70 e.v.) nog steeds in discussie met opvattingen die onder het subjectieve 
recht ook de macht vatten om op te treden ten behoeve van anderen, zoals de macht 
van de voogd of de bewindvoerder. Hij concludeert echter tot een opvatting, die 
zowel de connotatie van een originaire, niet uit het objectieve recht afgeleide 
macht, als de connotatie van een 'macht over anderen' uit het begrip bant p. 86: "Zo 
blijkt dus de meest doelmatige rubricering verkregen te worden, wanneer als 
kenmerk van het subjectieve recht wordt aangenomen: een bijzonder door het recht 
iemand toegekende bevoegdheid, die hem verleend wordt om zijn belang te die-
nen". 
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Stelling 2 

De problemen waarmee het pragmatisme op dit moment geconfronteerd wordt 
hangen er mee samen dat het pragmatisme de 'verstandhoudingsmens' als ba-
sisveronderstelling heeft; in het forum blijkt die verstandhouding niet plaats te 
kunnen vinden; de persoonlijke sfeer wordt door de veronderstelling van de 
'verstandhoudingsmens' ondergeschikt gemaakt aan de publieke sfeer en dit 
leidt tot een erosie van de persoonlijke sfeer. 
Het pragmatisme stelt dat de werkelijkheid betekenis heeft, doordat de mens 
aan die werkelijkheid betekenis verleent. Individuele en intersubjectieve zin-
verlening worden daarbij in elkaars verlengde gezien. Het pragmatisme gaat er 
namelijk van uit dat de mens als sociaal wezen gedwongen is te handelen in in-
teractie met medemensen en dat in dat interactieproces de subjectieve zinverle-
ning zich vermengt met andere subjectieve zinverleningen tot een gemeen-
schappelijke intersubjectief geldige visie op de werkelijkheid. Het intersubjec-
tieve betekeniskader wordt aldus voorgesteld als voortkomend uit de verschil-
lende subjectieve zingevingen.6  

De vraag, die ook Maris zich stelt (p. 254), is hoe de ene mens de subjec-
tieve zinverlening van de ander kan begrijpen. Aanvankelijk was dit geen pro-
bleem. De subjectieve zinverlening zal tot uitdrukking komen in het gedrag en 
dit gedrag werd gewoon waarneembaar geacht. Het probleem komt pas naar 
voren wanneer duidelijk wordt dat gedrag niet zonder meer waarneembaar is, 
zodat bij de waarneming gebruik gemaakt zal moeten worden van de bestaande 
interpretatiekaders. Er kan dan een oplossing gezocht worden in de aanname 
dat de subjectieve zinverlening een objectieve basis heeft. Dit is de oplossing 
die Popper kiest. Hij neemt aan dat 'problemen' een objectieve status hebben en 
dat mensen hierin een a priori inzicht hebben.7 Daardoor kan men op basis van 
hetzelfde probleeminzicht elkaars zinverlening begrijpen.8 Deze oplossing 
heeft weinig of geen navolging gevonden. De andere pragmatisten zijn beïn-
vloed door Wittgenstein en gaan er van uit dat mensen vanuit verschillende 
perspectieven naar de werkelijkheid kijken. De context waarin men zich be-
vindt bepaalt het perspectief van waaruit men waarneemt. Deze pragmatisten 
zoeken de oplossing voor het probleem hoe mensen elkaars subjectieve zinver-
lening kunnen begrijpen in de hermeneutiek.9 Zij nemen aan dat in het directe 
contact tussen mensen een diepgaande verstandhouding tussen mensen moge-
lijk is die onafhankelijk is van de in de maatschappij opgebouwde gemeen-
schappelijke betekeniskaders: een voorwetenschappelijke ervaring.  

                                                           
6 Peirce (1960, dl V, par. 407 en 408) heeft op het gebied van de groei van kennis een 

vergelijkbare visie. Hij ziet de subjectieve zingevingen als spontane acties, waaruit 
via een evolutieproces een intersubjectief betekeniskader voortkomt, dat weergeeft 
wat we bedoelen met waarheid en werkelijkheid.  

7 1972, o.a. pp 138/143 en 160.  
8 rationeel reconstrueren, zie Popper 1972, p. 179.  
9 Het gaat bij deze pragmatisten om een reconstructie van het symbolisch interactio-

nisme, waarbij in het concept van 'participerende observatie' hermeneutische 
inzichten worden ingevlochten.  
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Het wordt in deze latere uitwerking van het pragmatisme van groot belang 
geacht, dat niet één perspectief bepalend wordt voor de vorming van het inter-
subjectieve betekeniskader, maar dat mensen zoveel mogelijk open staan voor 
perspectieven van anderen die een totaal andere voorstelling hebben van zich-
zelf en de wereld. Daarom ook wordt het intersubjectieve betekeniskader 
slechts gelegitimeerd geacht voorzover het aansluit bij de individuele erva-
ringswereld van alle betrokkenen. Foqué citeert (p. 156) op dit punt met in-
stemming van Loons Kanalen graven: "Beleid dient gericht te zijn op het 
mobiliseren van de ervaringswereld van betrokkenen om van daaruit weer 
'ruimte te scheppen voor initiatieven, die uit de betrokkenen zelf voortkomen'". 
Dit wil niet zeggen dat iedereen het volgens Van Loon eens moet zijn met 
besluiten die het intersubjectieve betekeniskader op een bepaald punt juridisch 
fixeren, maar wel dat de overwegingen tot het besluit en de procedure van 
besluitvorming door alle betrokkenen als redelijk moeten kunnen worden 
ingezien. Een individu zal zich, als een besluit niet aansluit bij wat hij als 
redelijk ervaart, afwijkend mogen gedragen. Zijn afwijkend handelen kan dan 
gezien worden als een (Van Gunsteren, p. 173) "voorstel, een begin van 
handelen, waarvan de uitkomst afhangt van het handelen van anderen. De 
auteur van het voorstel heeft geen exclusieve controle over de uitkomst. Hij 
biedt het aan in een web van relaties en alternatieve visies, waarbinnen het, 
terwijl het zijn weg vindt, getransformeerd wordt". Het intersubjectieve 
betekeniskader wordt aldus gezien als iets dat in een continu proces van 
verstandhouding tussen samenhandelende mensen geijkt, aangepast en 
veranderd dient te worden.10 
 
In het maatschappelijke forum blijkt het echter anders te lopen. Van Loon (p. 
11 e.v.) geeft wat mij betreft inderdaad het kernprobleem aan waarmee het 
pragmatisme op dit moment geconfronteerd wordt: de vakwetenschappelijke 
opdeling van het forum, waardoor de burgers de politieke beslissingen niet 
vanuit hun eigen ervaringswereld kunnen begrijpen. Om die reden kunnen be-
slissingen niet meer gebaseerd worden op normatieve overwegingen en 
worden economische overwegingen overheersend. Hij meent dat de 
staatkundige vernieuwingen die D66 bepleit een goede stap kunnen zijn in de 
richting van een herstel van de legitimatie van de besluitvorming. Deze 
vernieuwingen zijn echter niet voldoende (p. 40). Er zal tevens bij de mensen 
een nieuw zelfbeeld moeten ontstaan, waarbij de nadruk ligt op een onderlinge 
verstandhouding, die gefundeerd is (p. 31) in de voorwetenschappelijke 
ervaring. 

Sommige auteurs, o.a. Maris, Nauta en Van Gunsteren, verwijten Van 
Loon een soort Habermassiaans optimisme, met de aanname van 
geïnteresseerde open en waarachtig communicerende burgers. Ter 
ondersteuning van Van Loons positie zou ik hen er op willen wijzen dat het op 
dit moment dé legitimatiebron van recht is dat de burgers de hen opgelegde 
regels kunnen aanvaarden als redelijke regels. Deze legitimatie veronderstelt 
dat burgers op enigerlei wijze het gevoel hebben dat ze de wetgevingsdiscussie 
kunnen volgen op het moment dat ze geïnteresseerd zijn in een bepaald punt. 
                                                           
10 Zie op dit punt ook Van Loon, p. 33/34. 
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Als dat niet kan, en dat is het punt wat Van Loon maakt, dan is er dus een 
legitimatieprobleem. 

Den Ouden-Dekkers en Nauta formuleren een nieuwe legitimatiebron voor 
het recht, namelijk de mate waarin het recht bijdraagt aan een maatschappij, 
waarin allen gelijkelijk deel hebben aan het goede leven. Nauta lijkt de mening 
toegedaan dat als allen maar in zouden zien dat ze voor hun vrijheid afhanke-
lijk zijn van collectieve verzorging, het doel van een goed leven voor allen 
reëel bereikbaar is. Ik meen echter dat de afgelopen jaren hebben duidelijk ge-
maakt hoe makkelijk een collectief verzorgend regiem misbruikt kan worden 
door free riding en hoe het voorkomen daarvan een bevoogdend en repressief 
geheel van maatregelen lijkt nodig te maken. Het kunnen accepteren van der-
gelijke maatregelen vereist op zijn minst dat men kan overzien dat deze 
maatregelen nodig zijn voor het instandhouden van het verzorgend regiem. En 
de vraag of dat overzicht mogelijk is leidt terug naar het door Van Loon 
gestelde probleem. 
Van Loon meent dat de publieke ruimte weer een discussieruimte kan worden 
als de band van wetenschap en besluitvorming met de voorwetenschappelijke 
ervaring hersteld wordt. Uit zijn reactie op Verrijn Stuart en Foqué begrijp ik 
dat het hem daarbij gaat om de lotsverbondenheid die men ervaart in de per-
soonlijke sfeer, waarin men met de ondoorgrondelijkheid van het bestaan ge-
confronteerd wordt. Ik interpreteer dit als een beroep op de diepe verstandhou-
ding die mogelijk is in het directe contact tussen mensen. Van Haersolte (p. 
228) zegt mijns inziens terecht dat de aanvaarding van een dialogisch mens-
beeld geen oplossing biedt. Uit de lotsverbondenheid kan immers nooit de legi-
timatie van concrete maatregelen afgeleid worden, als niet van die concrete 
maatregelen duidelijk gemaakt kan worden dat ze nodig zijn om uiting te 
geven aan die lotsverbondenheid.  

Hiernaast is de vraag aan de orde of de individuele ervaringswereld niet 
naar zijn aard wordt misverstaan, wanneer hierin een legitimatiebron gezien 
wordt voor intersubjectieve betekeniskaders. Ik lees Verrijn Stuart anders dan 
Van Loon. Voor mij beschrijft ze de persoonlijke intimiteit als één van het tot 
gelding brengen van persoonlijke sentimenten, kortom juist niet van het res-
pectvol omgaan met de perspectieven van anderen die een totaal andere voor-
stelling hebben van zichzelf en de wereld. Zij stelt (p. 134) "Dat slachtoffers 
toegang vorderen tot de publieke ruimte is begrijpelijk, maar dat zij alle pijn en 
ieder belang een plaats willen geven in het recht, en dan liefst in het strafrecht, 
geeft blijk van het niet accepteren van de ondoorgrondelijkheid van het leven" 
en (p. 143) "Wie het persoonlijke op het publieke plan wil etaleren moet niet 
verbaasd opkijken, dat het politieke zich tot in het diepste van het persoonlijke 
zal indringen. Waardoor niet alleen de persoonlijke en lichamelijke integriteit 
geheel en al een staatsaangelegenheid wordt, maar ook de slachtoffers voor-
goed slachtoffer zullen blijven" (curs. VR). Het gaat de slachtoffers volgens 
Verrijn Stuart namelijk niet zozeer om wraak of om het schuldgevoel bij de da-
der, maar om het verlangen naar commemoration. Zij stelt (p. 138) "Zolang 
slachtoffers echter naar het stillen van de pijn en het ver- of herkrijgen van hun 
waardigheid blijven zoeken in het strafrecht en de beleidmakers blijven sugge-
reren dit te kunnen bieden, dreigt een nieuwe grenzeloosheid." Juist Van Loon 
heeft volgens Verrijn Stuart vaak gewaarschuwd voor de grenzeloosheid in het 
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strafrecht. Door het intersubjectieve betekeniskader te willen gebruiken om 
daarin de eigen ervaringswereld te manifesteren roept het individu dus een ver-
gaande inmenging in de eigen levenssfeer over zich af. 

Ook andere auteurs van de feestbundel wijzen op een erosie van de per-
soonlijke sfeer, zoals Pessers, Fokkink en Foqué. In tegenstelling tot Verrijn 
Stuart en in overeenstemming met Van Loon menen zij echter dat deze erosie 
voorkomen kan worden door persoonlijke ervaringen meer en beter invloed te 
laten uitoefenen op het intersubjectieve betekeniskader.  

Fokkink (p.  97) brengt hierbij een nieuw, en wat mij betreft zeer relevant, 
element in de discussie doordat hij in plaats van de bekende tweedeling 
publiek en privaat een driedeling voorstelt, dat wil zeggen publiek, privaat en 
persoonlijk. De private levenssfeer bepaalt hij als een sfeer waarin de 
zeggenschap aan enkelen is toegewezen in tegenstelling tot de publieke 
levenssfeer waarin er zeggenschap van allen heerst.11 Het blijkt Fokkink bij de 
private levenssfeer vooral te gaan om de zeggenschap van enkelen binnen 
rechtspersonen, aangezien hij de familie tot de persoonlijke levenssfeer rekent. 
Fokkink meent dat de private levenssfeer zich steeds verder uitbreidt ten koste 
van zowel de persoonlijke als de publieke levenssfeer. De gelijkheidscultuur, 
die in het publieke debat overheersend is leidt bij de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat tot een onoplosbare schaarste van alles wat tot de publieke 
levenssfeer behoort. Door te privatiseren wordt dit probleem via het 
coördinerende principe van het geld 'opgelost'. Pas wanneer de individuen een 
sterkere greep krijgen op hun persoonlijke levenssfeer, kunnen zij weer burger 
in plaats van consument worden en kan het publieke debat over de inrichting 
van de samenleving en de invulling van het algemeen belang weer inhoud 
krijgen. Bij het weer greep krijgen op de persoonlijke levenssfeer denkt 
Fokkink aan het binnen de private sfeer ruimte bieden voor een persoonlijke 
levensstijl, zoals homoseksualiteit, aan het binnen de private levenssfeer 
erkennen van het recht op de beschikking over het eigen leven en aan het 
binnen de private levenssfeer rekening houden met privacy.  

Ik onderschrijf Fokkinks stelling dat er sprake is van een uitbreiding van de 
private levenssfeer ten koste van de publieke en de persoonlijke levenssfeer. Ik 
ben het echter niet eens met de invulling die hij aan zijn stelling geeft. Hij 
geeft namelijk een verkeerde typering van persoonlijke identiteit. 
Homoseksualiteit is geen persoonlijke, maar een sociale rol-identiteit. De wens 
tot een algemene acceptatie van zo'n identiteit heeft alle door Verrijn Stuart 
beschreven risico's van bestendiging van een vernederende minderheidspositie 

                                                           
11 Fokkink verwijst daarbij naar Van Loon die (p. 10) de private ruimte typeert als een 

ruimte waarin niets zich principieel verzet tegen hiërarchische verhoudingen. 
'Hiërarchische verhoudingen' is een sociologische typering, dergelijke 
verhoudingen zijn er slechts voorzover betrokkenen die in hun gedrag in stand 
houden. Zeggenschap is een juridische term, die verwijst naar het waarborgen van 
een hiërarchische positie. Fokkink ziet die zeggenschap in de private levenssfeer als 
een afgeleide van het objectieve recht. 
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en inmenging in de eigen levenssfeer12. De erkenning van het recht op be-
schikking over het eigen leven in situaties dat mensen zichzelf niet kunnen 
helpen, is te zeer een randkwestie om daarop een herwinnen van het 
burgerschap te funderen. Bij privacy is in verband met het 'greep krijgen op de 
persoonlijke levenssfeer' niet de juridische bescherming belangrijk, maar het 
achterhalen van de maatschappelijke tendenties, die al die persoonlijke 
gegevens zo nuttig maken.  

Gezien de door Fokkink verdedigde pragmatische opvatting dat in de 
private levenssfeer niet de groepscultuur gehandhaafd moet worden, maar ruim 
baan gemaakt moet worden voor de verschillende persoonlijke levensstijlen, 
doet de privatisering een monopoliepositie van de private levenssfeer ontstaan, 
die echter tegelijkertijd de institutionele identiteit inlost voor een 'continue 
onderhandeling tussen individuele levensstijlen'. Daarbij moeten die 
individuele levensstijlen uitdrukkelijk niet als vormen van persoonlijke 
identiteit worden opgevat, maar als snel fluctuerend, door informatiemedia 
aangestuurd en strategisch beheerst rolgedrag.  
De Vries is de enige auteur in de feestbundel, die beschrijft hoe de institutione-
le sfeer aan de ene kant uitbreidt, en aan de andere kant uniform wordt, doordat 
de instituties hun eigen collectieve identiteit verliezen. Hij spreekt van een (p. 
70) 'continue institutionele realiteit'. Als voorbeeld van de door De Vries be-
schreven depolitisering van instituties kan gewezen worden op al die vereni-
gingen, eens opgericht vanuit duidelijke ideeën met betrekking tot het uitdra-
gen van een eigen collectieve identiteit, die zijn verworden tot organisaties, 
waarin het bestuurswerk nog wordt gedaan op basis van vrijwilligerswerk, 
maar waar overigen slechts zo professioneel mogelijk een maatschappelijke 
dienst wordt geleverd, liefst zonder enige inmenging van dat bestuur. De Vries 
zoekt de remedie in een politisering van instituties: "(91) alleen door de herin-
troductie, het opnieuw traceren van het politieke element en dus het kunnen la-
ten spreken van tegenstellingen in de institutionele praktijken zelf, zal het mo-
gelijk zijn weer de communicatie te heropenen over het karakter ervan".  

Stelling 3 

Het pragmatisme heeft geleid tot de ondergraving van het belang van theorie 
en dit leidt tot een ondergraving van de democratie 
 
Maris (p. 260) stelt dat het zeer de vraag is of een pragmatische kennistheorie 
in staat is objectiviteitscriteria te ontwikkelen die rationaliteit van irrationaliteit 
afschermen. "Het behoud van rationaliteit heeft twee facetten die ik na elkaar 
wil behandelen: 1. het probleem van instrumentalisering; 2. het probleem van 
het ontstaan van een relativisme." 

Het probleem van instrumentalisering is binnen het pragmatisme al een 
oude discussie. Reeds tussen Peirce en James ontstond hierover een verwijde-
                                                           
12 Als illustratie van een dergelijke inmenging in relatie tot homosexualiteit zou men 

de gegevens over het eigen sexleven kunnen nemen, die op dit moment door iedere 
bloeddonor moeten worden ingevuld. 
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ring: Peirce legt de nadruk op theorieontwikkeling, James op het praktisch nut 
van kennis. Ook Popper stelt zich teweer tegen het 'nutsdenken' en benadrukt 
het belang van theorievorming. Popper ziet de groei van de 'tree of knowledge' 
als volgt: "Admittedly, the growth of applied knowledge is very similar to the 
growth of tools and other instruments: there are always more and more differ-
ent and specialized applications. But pure knowledge (or 'fundamental 
research' as it is sometimes called) grows in a very different way. It grows al 
most in the opposite direction to this increasing specialization and 
differentiation. As Herbert Spencer noticed, it is largely dominated by a 
tendency towards increasing integration towards unified theories."13 Popper 
neemt om dit aan te tonen een oud voorbeeld, namelijk Newton die de 
theorieën van Galilei en Kepler combineert. Ik denk dat Popper ongelijk heeft 
en dat de wetenschap steeds verder afdwaalt van een 'unifying theory'. De 
reden hiervoor is dat het pragmatisme eist dat de begripsontwikkeling en hy-
pothesevorming gericht zijn op het oplossen van problemen, terwijl het daarbij 
niet een principieel onderscheid maakt tussen praktische en theoretische 
problemen. Alleen als je gelooft in een mysterieuze samenhang tussen de vele 
verschillende problemen kan er een daarmee corresponderende samenhang zijn 
tussen de verschillende begripsdefinities en hypotheses. Peirce en Popper 
geloven in die samenhang14 en daarom is het de vraag waarom juist zij zich 
opwinden over wetenschappers die te pragmatisch te werk gaan. Hun 
opwinding zou alleen te verklaren zijn als ze wel degelijk een principieel 
verschil maakten tussen theoretische en praktische problemen en meenden dat 
de wetenschapper zich alleen mag bezig houden met theoretische problemen. 
In dat geval zouden ze echter in strijd komen met hun eigen uitgangspunt dat 
een theorie niet de 'ware structuur' van de werkelijkheid aangeeft, maar zijn 
betekenis ontleent aan zijn probleemoplossende werking.  

Dit wil niet zeggen dat de wetenschap door de aanvaarding van het 
pragmatisme geheel theorie-loos is geworden, maar wel dat de keuze voor 
begrips- en hypothese-ontwikkeling primair in het teken staat van bepaalde 
praktische problemen, zodat de verschillende onderzoekspraktijken met 
verschillende op hun probleemveld toegesneden operationaliseringen werken. 
Die verschillende praktijken delen vaak wel bepaalde theoretische 
uitgangspunten, maar deze zijn heel abstract en worden in de verschillende 
praktijken verschillend uitgewerkt. Liever dan van een vakwetenschappelijke 
opdeling van het forum, spreek ik daarom van een opdeling van het forum in 
technische praktijken. Een vakwetenschap veronderstelt namelijk een theorie, 
die de eenheid, het systeem en de consistentie van een bepaald domein van de 
werkelijkheid tot stand brengt. Het werken aan zo'n theorie is door de nadruk 
die in de pragmatische kennistheorie ligt op praktische problemen in ongerede 
geraakt.  
 
                                                           
13 1972, p. 262. 
14 Peirce (1960, dl. V, par. 407 en 408) spreekt van een 'for-ordained goal' dat de ken-

nisevolutie leidt, bij Popper (1972, pp. 159-161) is een vergelijkbare opvatting te 
herkennen, doordat volgens hem de groei van kennis samenhangt met de evolutie 
van de mensheid, zodat problemen een objectieve status hebben. 
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Het verwijt van relativisme wordt gemaakt aan diegenen, die wetenschap zien 
als niet meer dan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op de 
werkelijkheid door een bepaalde taalgemeenschap. Deze opvatting is overheer-
send geworden in de sociale wetenschappen. De pragmatische traditie is daar-
mee verbonden geraakt met vele andere richtingen.15 Aanvankelijk wordt er in 
het pragmatisme van uit gegaan dat de werkelijkheid zich toont in de directe 
waarneming. Pas als duidelijk wordt dat de waarneming theorie/sociaalgebon-
den is, ontstaat het probleem dat het niet mogelijk is om door aanwijzing in de 
werkelijkheid aan een ander duidelijk te maken welke betekenis men aan een 
woord geeft.16 Dit probleem is oplosbaar als men de begrips- en theorievor-
ming kan binden aan het bereiken van bepaalde concrete probleemoplossingen. 
Aangezien dit volgens velen voor de sociale wetenschap een veel te beperkt 
gezichtspunt oplevert17 krijgt op dit gebied taal slechts betekenis voor zover 
hij voor de taalgebruikers op een bepaalde manier functioneert. Vragen als 'wat 
is een ware theorie', 'wat zijn de implicaties van deze theorie', 'is dit een 
argument voor deze theorie' etc verwijzen dan steeds terug naar de 
geldigheidscriteria die in een bepaalde taalgemeenschap blijkens de manier 
waarop het debat daar gevoerd wordt bestaan. De vraag naar 'waarheid' is dan 
nog slechts de vraag naar 'consensus' binnen een bepaalde taalgemeenschap.18 
Wetenschap heeft dan geen universele betekenis, maar is slechts een bepaald 
soort praktijk binnen een bepaald soort taalgemeenschap. Door o.a. Winch 
wordt deze relativistische positie verzacht, doordat er een bepaald soort erva-
ring is ten aanzien waarvan overschrijding van de 'taalgrenzen' mogelijk is: 
"What we may learn by studying other cultures are not merely possibilities of 
different ways of doing things, other techniques. More importantly we may 
learn different possibilities of making sense of human life, different ideas 
about the possible importance that the carrying out of certain activities may 
take on for a man, trying to contemplate the sense of his life as a whole."19 Bij 
Winch is dus de voorwetenschappelijke (niet theorie/sociaalgebonden) 
ervaring de basis voor 'echt inzicht'. Habermas verdedigt een universalistische 
positie. Hij meent dat het mogelijk is om te stellen dat onze Westerse 
wetenschap rationeler is dan de inzichten van volkeren uit de derde wereld die 
in heksen geloven. In aansluiting op Piaget stelt hij dat de belangrijkste 
ontwikkeling van de Westerse rationaliteit is dat een 'natuurlijke buitenwereld', 
een 'sociale wereld' en een 'persoonlijke binnenwereld' van elkaar worden 
onderscheiden. Hij ziet deze ontwikkeling als een leerproces, maar realiseert 
zich dat dit een reconstructie is, die wederom een taalgemeenschap 

                                                           
15 Zie Habermas (1981) bnd.1, pp. 31-32 en ook p. 143: "Hingegen berücksichtigt das 

kommunikative Handlungsmodell, das die an Meads symbolischen Interaktionis-
mus, Wittgensteins Konzept der Sprachspiele, Austins Sprechakttheorie und Gada-
mers hermeneutik anschliessenden sozialwissenschaftlichen Traditionen bestimmt, 
alle Sprachfunktionen gleichermassen." 

16 Zie Wittgenstein 1975, par. 73, p. 61. 
17 Zie o.a. Habermas 1981, bnd 1, p. 98. 
18 Zie o.a. Habermas 1981, bnd 1, p. 28. 
19 Geciteerd bij Habermas 1981, bnd. 1, p. 93.  
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veronderstelt.20 Een wereldbeeld is volgens hem rationeler naarmate het 
toestaat dat de bestaande interpretatiekaders waarin de drie werelden tegenover 
elkaar zijn afgegrensd ter discussie worden gesteld.21 Naast de relatieve 
inhoudelijke rationaliteit, die gebonden is aan de geldigheidsaanspraken die 
binnen een bepaalde taalgemeenschap gedaan kunnen worden, is er de univer-
sele procedurele rationaliteit, die bestaat in de mate waarin de bestaande in-
terpretatiekaders zelfreflectie mogelijk maken.22 Hier komt de vraag terug hoe 
mensen elkaar kunnen verstaan buiten de bestaande interpretatiekaders om. 
Habermas' antwoord hierop doet weer een beroep op de verstandhoudings-
mens: "Die Situationsdefinition eines Gegenübers, die prima facie von der 
eigenen Situationsdefinition abweicht, stellt ein Problem eigener Art dar; denn 
in koöperativen Deutungsprozessen hat keiner der Beteiligten ein Interpreta-
tionsmonopol. Für beide Seiten besteht die Interpretationsaufgabe darin, die 
Situationsbedeutung des anderen in die eigenen Situationsdeutung derart 
einzubeziehen, dass in der revidierten Fassung 'seine' Aussenwelt und 'meine' 
Aussenwelt vor der Hintergrund 'unserer Lebenswelt' an 'der Welt' relativiert 
und die voneinander abweichenden Situationsdefinitionen hinreichend zur 
Deckung gebracht werden können. Das bedeutet freilich nicht, dass Inter-
pretationen in jedem Fall oder auch nur normalerweise zu einer stabilen und 
eindeutig differenzierten Zuordnung führen müssten. Stabilität und Eindeutig-
keit sind in der kommunikativen Alltagspraxis eher die Ausnahmne. Realisti-
scher ist das von der Ethnomethodologie gezeignete Bild einer diffusen, zer-
brechlichen, daurend revidierten, nur für Augenblicke gelingende Kommuni-
kation, in der sich die Beteiligten auf problematische und ungeklärte Präsuppo-
sitionen stützen und von einer okkasionellen Gemeinsamkeit zur nächsten tas-
ten."23  

Meer nog dan in de natuurwetenschappen is er in de sociale wetenschappen 
sprake van een ondergraving van het belang van inhoudelijke theorie, nu de 
universaliteitsclaim ofwel geheel ontkend wordt ofwel verbonden wordt aan 
het continu ter discussie stellen van de inhoudelijke theorie vanuit een - zoals 
uit het citaat van Habermas blijkt - uiterst fluïde voorwetenschappelijke com-
municatie tussen individuen. 
 
De ondergraving van de theorie leidt tot een ondergraving van de democratie, 
zoals deze eens vorm heeft gekregen in de Verlichting. In de Verlichting stond 
het individu als bron van waarnemingskennis en verstandskennis centraal. 
Deze individuele kennis had een objectief en zeker karakter en vormde het 
fundament voor algemene kennis. In het pragmatisme wordt - met name door 

                                                           
20 1981, bnd 1, p. 103 "Wenn man historische Ubergänge zwischen verschidene struk-

turierten Deutungssystemen als Lernprozesse begerifen will, muss man aber der 
Forderung nach einer formalen Analyse von Sinnzusammenhängen genügen, die es 
erlaubt, die empirische Aufeinanderfolge von Weltbildern als eine aus der Teilneh-
merperspektive einsichtig nachvollziehbare und intersubjektiv überprüfbare Folge 
von Lernschritten zu rekonstruieren". 

21 1981, bnd. 1, p. 110-113. 
22 1981, bnd 1, p. 112. 
23 1981, bnd 1, p. 150. 
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de uitwerking die dit krijgt in het werk van Popper en Wittgenstein - deze 
verhouding omgedraaid: individuele kennis is gebonden aan de 
intersubjectieve interpretatiekaders van theorie en taalgemeenschap.  

Het ging Rousseau bij de algemene wil niet om een meerderheid van wen-
sen en verlangens, maar om een rationeel inzicht in wat goed is voor allen. Dit 
inzicht was bereikbaar wanneer burgers op basis van hun individuele kennis 
argumenteren. Ook bij de latere invulling van de democratie die in het teken 
stond van de opkomst van het partijwezen ging het nog om maatschappijtheo-
rieën, dat wil zeggen om een, zoals Van Loon het in zijn reactie op Schuyt uit-
drukt, lange termijn visie op de betekenis van het menselijk bestaan en op de 
inrichting van de samenleving. Het pragmatisme wil in zijn instrumentele vari-
ant de democratie opvatten als een algemene wil die gevormd wordt door de 
keuzes van betrokkenen op basis van de gevolgen van hun handelen. Dat is in-
derdaad niet, zoals Van Loon opmerkt, hetzelfde als calculerend handelen, 
maar het is wel een handelen dat alleen maar mogelijk is op basis van techni-
sche praktijkkennis. Zolang die praktijkkennis via wetenschappelijke theorie-
vorming niet tot eenheid is gedacht, kan uit dergelijke technische keuzes nooit 
een verbindende wil ontstaan. 

In de relativistische variant leidt het pragmatisme tot een democratie-opvat-
ting die in het volgende citaat van Van Gunsteren prachtig getypeerd wordt: (p. 
172) "Het liberalisme lokaliseert zingeving in de private sfeer en ziet publieke 
besluitvorming als een verwerking van private overtuigingen. De vraag door 
welke waarden en overtuigingen die verwerking zelf gestuurd dient te worden, 
is binnen dit perspectief moeilijk te beantwoorden. De antwoorden zijn over-
wegend procedureel, geven geen inhoudelijk houvast. Ze oscilleren ongemak-
kelijk tussen een leeg democratisch decisionisme (de meerderheid beslist, on-
geacht de inhoud) en voor eens en altijd geponeerde grondrechten. In de pu-
blieke sfeer van het liberalisme treden mensen op om iets te halen, niet om te 
laten zien wie ze zijn en aan een lotsverbondenheid van burgers een voor allen 
aanvaardbare gestalte te geven. Het recht om vrij je mening te uiten wordt daar 
niet meer gekoppeld aan democratisch debat en daarop volgende besluitvor-
ming, maar kan elke uiting, van naakt dansen tot reclame voor pilletjes omvat-
ten." 

Stelling 4 

Het pragmatisme verzet zich ten onrechte tegen een hiërarchie in het denken 
en is daardoor blind voor de noodzaak van een pacificatie in de samenlevings-
orde. 
 
De pragmatische kentheorie hanteert het beeld van het schip van Neurath, 
waarbij men geacht wordt al varend plank voor plank een heel schip te ver-
nieuwen. Het is de opvatting dat er geen funderende grondslagen zijn die an-
ders tot stand komen dan de praktijk die ze funderen. Het is een verzet tegen 
aprioristische maatstaven en tegen ontologie. Het is de gedachte dat verschillen 
in uitgangspunt op individueel niveau opgelost moeten worden in de respect-
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volle omgang met elkaar en op institutioneel niveau geen normerende kracht 
mogen uitoefenen. In overeenstemming hiermee is in verschillende bijdragen 
de gedachte te vinden dat het onderscheid tussen publiek en privé een cultuur-
produkt is, dat, ook al fundeert het een bepaald soort praktijk, toch binnen die-
zelfde praktijk tot stand gebracht wordt, hetzij in een soort natuurlijk groeipro-
ces, zoals bij Van Loon (p. 32) en Schuyt (p. 49), hetzij door het uitoefenen 
van de zeggenschap van allen, zoals bij Fokkink (p. 97).  

Ik zou hier de volgende gedachte tegenover willen stellen. Slechts voor zo-
ver een denkbeeld in een praktijk geaccepteerd wordt als een grondslag die zelf 
niet ter discussie kan staan, kan er ordenende werking van uit gaan. Van een 
scheiding tussen publiek en privé kan daarom slechts sprake zijn wanneer zo'n 
scheiding gegrond is op ideeën die niet ter discussie staan, althans niet op de-
zelfde manier als allerlei andere dingen ter discussie staan. Er moeten institu-
tionele waarborgen zijn ingebouwd die de zelfreflectie van die taalgemeen-
schap over de eigen interpretatiekaders zo veel mogelijk uitsluiten.  

Ik ga er met de pragmatisten van uit dat geen enkel denkbeeld absoluut 
waar is, zodat het de vraag is of ik met de verdediging van een gesloten, rigide 
concept van institutionalisering niet een irrationele strategie verdedig. Ik wil 
hieronder toelichten dat het bij de door mij verdedigde gesloten opvatting van 
institutionalisering gaat om een rationaliteit die analytisch helder en inhoude-
lijk is, maar die tegelijkertijd steeds geconfronteerd wordt met de beperktheid 
van de gehanteerde denkbeelden, terwijl het bij de door het pragmatisme ver-
dedigde open opvatting van institutionalisering gaat om de handhaving van een 
claim van algemene gelding die bereikt wordt door het fluïde maken van het 
wetenschappelijke debat.  

Ik sluit voor de verdediging van een gesloten institutionalisering aan bij de 
opvatting van Kuhn. Hoewel het begrip 'paradigma' wat diffuus van betekenis 
is bij Kuhn, ligt de hoofdbetekenis ervan in het onderscheid dat met behulp van 
dat begrip gemaakt kan worden tussen 'taalgemeenschap' en 'vakdiscipline'. 
Volgens Kuhn is er pas sprake van een vakdiscipline wanneer een groep 
wetenschappelijke onderzoekers een aantal denkbeelden en een aantal 
praktijkvoorbeelden waarin die denkbeelden hun kracht bewijzen als 
'voorbeelden' naar voren schuift en zich een rigide institutionalisering 
ontwikkelt om de groepsleden en eventuele nieuwkomers aan die 'voorbeelden' 
te binden. Die gesloten institutionalisering maakt wetenschappelijke voortgang 
mogelijk: onder andere het uitwerken van ambiguïteiten, het precies berekenen 
van allerlei waardes en het verder testbaar maken van de geaccepteerde 
denkbeelden. Door met een groep onderzoekers volgens vaste regels en criteria 
de geaccepteerde denkbeelden tot in details uit te werken, komen tegelijkertijd 
de grenzen van het paradigma in zicht: er ontstaan steeds meer anomalieën, dat 
wil zeggen onderzoeken die niet volgens de verwachting verlopen en waarvan 
de resultaten slecht in te passen zijn in de geaccepteerde denkbeelden. Aldus 
wordt een nieuw paradigma uitgelokt, dat wil zeggen één of meer opvallende 
resultaten ten aanzien van de anomalieën, die mogelijk worden doordat een 
aantal fundamentele aannames, die in de 'oude onderzoekspraktijk' niet ter 
discussie stonden, gewijzigd worden. 

Men kan het werk van Kuhn empirisch en normatief interpreteren. Bij een 
empirische interpretatie valt op dat Kuhn laat zien dat men slechts in retrospec-
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tief van een groei van kennis kan spreken, namelijk wanneer een nieuw para-
digma de successen van het oude paradigma in termen van het eigen paradigma 
gereconstrueerd heeft. Kuhn meent dat een nieuw paradigma slechts beter is in 
de zin van 'beter aangepast aan de omstandigheden'.24 

Bij een normatieve interpretatie valt op dat wetenschap in die empirische 
interpretatie beschouwd wordt als een 'proces', dat wil zeggen als een soort 
naamloos iets dat vanzelf optreedt ten goede of ten slechte. Het beeld dat Kuhn 
schetst is anders. Hij maakt duidelijk dat er een grote inspanning verricht moet 
worden, waartoe maar weinigen in staat zijn, om een complexe materie 
zodanig te doordenken dat daarin enkele ordenende principes aangewezen 
kunnen worden die vele mogelijke patroonherkenningen in een samenhangend 
verband brengen. Hij vraagt zich af hoe mensen daartoe gemotiveerd wor-
den.25 Centraal daarvoor is dat het werk van sommigen als 'fundamenteel' naar 
voren wordt geschoven en tot 'voorbeeld' gemaakt wordt. Die erkenning en de 
aandacht voor een nadere analyse ervan vormen de grondslag voor de vorming 
van een taalgemeenschap als een bewust en rationeel gevoerd debat. Dat debat 
vormt vervolgens het referentiekader waarbinnen op een gegeven moment 
nieuwe grote voorbeelden ontstaan. Kuhn trekt op die manier een scheiding 
tussen enerzijds de 'tacit knowledge'26 die in een taal verborgen zit en die op 
allerlei manieren werkzaam is bij de beoordeling van situaties en anderzijds de 
'explicit knowledge' die markeert hoe een wetenschappelijk debat gevoerd 
wordt.  
 
Soms is bij Kuhn het begrip 'paradigma' nauwelijks te onderscheiden van theo-
rie. Een duidelijker beeld van de betekenis van paradigma's krijgt men door te 
bekijken hoe in de geschiedenis van de wetenschap bepaalde breuklijnen 
optreden die in vele verschillende vakdisciplines tegelijk tot verschuivingen en 
veranderingen leiden.27 Het begrip 'paradigma' krijgt dan de betekenis van 
'ontologie' en van 'de voorbeelden die mensen in de verschillende 
vakdisciplines gebruiken om die ontologie bewijskracht te geven'. Met 
ontologie bedoel ik dan het antwoord op vragen als 'wat zijn de fundamentele 
eenheden waaruit de werkelijkheid bestaat', 'welke vragen kunnen over die 
eenheden gesteld worden', 'hoe hangen die delen samen', 'wat is de aard van 

                                                           
24 Popper (1972, pp. 47-52) komt, hoewel hij blijft vasthouden aan de mogelijkheid 

van vergelijking van theorieën, heel ver in deze richting, wanneer hij aangeeft 
hoezeer 'background knowledge' de vergelijkbaarheid beïnvloedt. Uiteindelijk is het 
daarom in praktijk niet veel meer dan een intuïtief oordeel dat de ene theorie beter 
is dan de andere. Popper (1972, o.a. p. 161) interpreteert evenals Kuhn (1970, p. 
206) de groei van kennis als het 'beter aangepast zijn aan de omgeving'. 

25 1970, p. 36. 
26 Het gaat hier nadrukkelijk om mijn interpretatie van Kuhn. Zoals ik al stelde, is 

Kuhns gebruik van het begrip 'paradigma' diffuuus en zijn er ook plaatsen aan te 
wijzen in zijn tekst (o.a. 1970, p. 191) die doen denken dat hij daarmee wel degelijk 
het geheel van 'tacit knowledge' bedoelt. Zie met name p. 200 waar hij ingaat op de 
impliciete institutionalisering die besloten ligt in het leren ontdekken welke 
gevallen gelijk zijn aan elkaar. 

27 Een eerste aanzet daartoe heb ik gegeven in mijn dissertatie, 1996. 
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een mens', 'heeft de mens een vrije wil', 'is de mens alleen op zijn eigen belang 
gericht', 'is de mens transparant'.28  

Door te spreken van ontologieën wordt duidelijker dat het gaat om vragen 
waar door de eeuwen heen al antwoorden op gezocht worden en waarbij 
onderling tegenstrijdige antwoorden ieder hun eigen plausibiliteit hebben. Dan 
wordt ook duidelijker dat bij een paradigmawisseling de 'oude antwoorden' 
niet weg zijn, maar alleen maar tijdelijk minder dominant en dat bij een nieuwe 
paradigmawisseling vaak weer teruggegrepen wordt op oude antwoorden. Het 
begrip 'groei' verdwijnt dan en maakt plaats voor het inzicht dat bepaalde 
vragen theoretisch gezien in een aantal combinaties beantwoord kunnen wor-
den en dat die antwoorden een bepaald aantal uitwerkingen mogelijk maken. 
De institutionele praktijken, die ontstaan doordat een groep onderzoekers zich 
bindt aan zo'n antwoord, leiden tot ontdekkingen die praktisch nuttig zijn. 
Tegelijkertijd echter verhindert die binding het verkrijgen van een juist inzicht 
in bepaalde andere onderdelen van de werkelijkheid, waardoor praktische 
problemen ontstaan. Wanneer een bepaald paradigma dominant wordt, zullen 
de betrokken onderzoekers proberen de hele werkelijkheid te persen in het bij 
dat paradigma behorende conceptuele schema. In die zin is ieder paradigma 
totalitair in zijn aanspraken. Direct zal echter blijken dat dit bij bepaalde 
onderdelen van de werkelijkheid slecht gaat. Op die terreinen zal vanuit de 
maatschappelijke praktijk behoefte blijven bestaan aan praktische oplossingen 
die gefundeerd zijn in ideeën die niet langer acceptabel zijn. Onderzoekers op 
zo'n terrein kunnen doen alsof het nieuwe paradigma wel degelijk past op hun 
terrein, anderen zullen koppig blijven vasthouden aan ideeën die in het 
algemene debat als 'onhoudbaar' beschouwd worden. Zo zijn juristen niet 
opgehouden met het schrijven van noten, hoe vaak hun ook gezegd is dat dat 
geen wetenschap is. En zo gaan zeer veel wetenschappelijke onderzoekers er 
van uit dat de werkelijkheid direct waarneembaar is. 

De totalitaire aanspraken van ieder paradigma moeten aan banden gelegd 
worden vanuit het inzicht dat de werkelijkheid zich slechts vanuit 
verschillende onderling tegenstrijdige ontologieën laat doordenken. 
Tegelijkertijd moet aan de aanhangers van een bepaald paradigma een bepaald 
domein toegewezen worden waarin zij hun totalitaire claim tot gelding kunnen 
brengen, omdat alleen zo het benodigde werk verzet kan worden.  

De primaire taak van de wetgever in een democratie ligt mijns inzien bij 
het in constitutionele regels vatten en beheren van deze pacificatie, die op 
vergelijkbare wijze ook bij de niet-wetenschappelijke instituties nodig is. Tot 
dat beheer hoort de controle of in de uitvoering geen grove 
grensoverschrijdingen plaats vinden. 

In de bijdrage van Van Haersolte heb ik de gedachte van een pluriformiteit 
van onderling tegenstrijdige ontologieën voor een deel teruggevonden. Hij stelt 
(p. 232) dat de werkelijkheid weliswaar gedetermineerd is, maar dat het morele 
taalspel de aanname van een indeterminisme vereist. Het gaat volgens mij in 
beide gevallen om een ontologische aanname over de aard van het menselijk 
                                                           
28 Kuhn (1970, o.a. pp. 4-5) ziet de eerste vragen als belangrijk onderdeel van het 

paradigma van de natuurwetenschappen. De latere vragen behoren tot het paradig-
ma van de menswetenschappen. 
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handelen, waarbij men weet dat niet beide tegelijk waar kunnen zijn, terwijl 
men toch beide meent nodig te hebben om inzicht in de aard van dat handelen 
te verwerven. Daaraan zou ik willen toevoegen dat, zoals ik onder de vijfde 
stelling slechts in beperkte mate zal toelichten, de deterministische visie, als 
onderdeel van het pragmatisme, al sinds enige decennia dominant is en dat de 
indeterministische een moeizaam bestaan leidt in 'resten van wetenschappelijke 
en maatschappelijke praktijk' die nog niet zijn geperst in het conceptuele 
schema van het pragmatisme. 

Stelling 5 

Het pragmatisme heeft een mensopvatting waarin alleen het 'me' is uitgewerkt; 
daarom is het pragmatisme niet in staat een normatieve theorie te ontwikkelen; 
in het pragmatisme wordt het normatieve verward met het dynamische. 
 
Mead noemt het 'I' wel, maar wat de betekenis daarvan is, blijft schimmig. Alle 
aandacht gaat in de mensopvatting van het pragmatisme naar de 'generalized 
other'. Berger beschrijft dit gedetermineerde, sociologische mensbeeld in 1963 
als volgt: "The individual, then, derives his world view socially in very much 
the same way that he derives his roles and his identity. In other words, his 
emotions and his self-interpretation like his actions are predefined for him by 
society, and so is his cognitive approach to the universe that surrounds him".29 
Berger beschrijft vervolgens drie strategieën om uit deze 'maatschappelijke ge-
vangenis' te ontsnappen: de sociale afbraaktechniek, dat wil zeggen roldoorbre-
kend gedrag, de 'drop-out'-keuze, waarbij men met gelijkgezinden een tegen-
samenleving opbouwt en ten slotte het doelbewust gebruik maken van de mo-
gelijkheden die het sociale systeem biedt.30 In de zeventiger jaren zijn deze 
strategieën beoefend en dit heeft geleid tot een herformulering van de mensop-
vatting, waarbij het determinisme is afgezwakt, namelijk het dialogische mens-
beeld van de verstandhoudingsmens. Het determinisme is afgezwakt doordat 
het individu wordt gezien als een actief mede-vormgever van de instituties 
waardoor hij wordt bepaald. In de bundel is dit mensbeeld het duidelijkst uit-
gewerkt in de bijdrage van Schuyt. Schuyt (56) verwerpt het idee van Van 
Loon dat er sprake zou zijn van een vakwetenschappelijke opdeling van het fo-
rum. Onderzoek heeft volgens hem uitgewezen dat bij belangrijke beslissingen 
niet of nauwelijks gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke gegevens. 
Het veelvuldige gebruik van vakwetenschappelijk jargon is alleen maar iets 
waar politici zich achter verschuilen om hun beslissingen te legitimeren zonder 
de werkelijke morele keuzes zichtbaar te hoeven maken. Hij meent dat een 
open samenleving mogelijk is, die gekenmerkt wordt door  (p. 53) "een niet-
dominantie van een institutionele sfeer". Hij verdedigt een democratisch 
individualisme dat zijn wortels heeft (p. 54) in de pragmatische filosofie van 
vroege transcendentalisten als Emerson en Thoreau, in latere pragmatisten als 

                                                           
29 1971, p. 136. 
30 1971, pp. 151-154. 
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Peirce, Dewey en Mead, alsook wonderwel te verenigen is met de opvatting 
van Plessner. Dit democratisch individualisme vat het individu als volgt op: (p. 
59) "De wederzijdse erkenning als individu, als kennend en gekend subject, 
valt samen met het ontstaan van enige gemeenschappelijkheid. Humaniteit is 
de (h)erkenning van die gemeenschappelijkheid. Individuen zijn sacrosancte 
subjecten, met onvervreemdbare rechten bekleed, die in hun 
gemeenschappelijk subject zijn (hun mens zijn), gemeenschappelijke gronden 
(instituties) bewerken ....." (curs. KS)). Essentieel voor de invulling van het 
begrip democratie is bij het democratisch individualisme (p. 59) "dat belangen 
binnen die gemeenschap zelf en niet door iemand van buiten worden 
geformuleerd en gearticuleerd, dat wil zeggen aangescherpt tot 
handelingsprogramma's". Op p. 64 vat hij het mensbeeld nog eens kernachtig 
als volgt samen "In het pragmatisme krijgt de intersubjectiviteit een wijsgerige 
grondslag. Het individu ontstaat in dialoog met andere individuen" (mijn 
curs.). In de bijdrage van Van der Vlies worden de juridische consequenties 
van deze visie uitgewerkt. Zij ziet het als opdracht voor het recht om de 
openbare ruimte te creëren waarin de belangen binnen de gemeenschap zelf 
kunnen worden geformuleerd en gearticuleerd. Ze gaat na hoe het bestuur zo 
goed mogelijk aan deze opdracht kan voldoen.  

In de dialogische mensopvatting wordt het gemeenschappelijke in het ver-
lengde van het individuele gezien, doordat de essentie van het individu gelegd 
wordt in de herkenning van zichzelf in de ander, in de ervaring van lotsverbon-
denheid, kortom in de algemene aspecten van het mens-zijn. De essentie van 
de mens is zijn 'spreken' en taal veronderstelt een gemeenschap. De dialogische 
mensopvatting van het pragmatisme vertoont aldus een merkwaardige gelijke-
nis met de Thomistische natuurrechtelijke mensopvatting.  

De nieuwe invulling van het mensbeeld heeft het spookbeeld van de gevan-
genis van Berger niet voorgoed achter zich gelaten. Steeds is er immers het ri-
sico dat eenmaal ontwikkelde gemeenschappelijke keuzes stabiliseren en dan 
toch weer het karakter krijgen van een sociale dwang, waaraan niet te ontsnap-
pen valt. Schuyt(p. 60) wijst er op dan ook op dat het publieke gezag telkens 
van onderop opnieuw gecreëerd moet worden.  

In die noodzaak tot steeds plaatsvindende re-creatie komt mijns inziens de 
functie naar voren die in het pragmatisme aan het 'I' wordt toegekend. In de 
meer Darwinistische variant is het 'I' niet meer dan 'de plek' waar de mutaties 
plaatsvinden van waaruit het collectieve proces zijn groei ontvangt; in de meer 
geesteswetenschappelijke varianten is het I, de toegangspoort tot het 'andere', 
tot datgene dat zich buiten het betekenisraster van de samenleving beweegt. In 
overeenstemming hiermee situeert Foqué het normatieve in het utopische: (p. 
152) "De utopie is vanuit de ideologie op te vatten als het nergens, dat wil zeg-
gen als datgene wat geen plaats heeft in de dominante interpretatiecodes van de 
ideologie. Daardoor juist vormt de utopie de niet bij voorbaat ingevulde en 
voorziene plaats, die zich buiten het betekenisraster van de ideologie bevindt. 
Die plaats biedt niet alleen ruimte voor de innoverende werking van het hande-
len en voor de creativiteit van actief burgerschap. Zij kan ook de uitvalsbasis 
vormen voor verzet en verandering." 
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Ik meen dat het pragmatisme hiermee een destructieve normatieve theorie 
van de samenleving verdedigt. Ik sluit daarmee aan bij de kritiek die Puchta31 
eens ter verdediging van zijn positivisme formuleerde op de juridische natuur-
rechtsgeleerden van zijn tijd, die iedere norm, zodra hij gepositiveerd was, 
reeds te min vonden omdat de blik altijd gericht bleef op het betere dat moge-
lijk was. Zo ook herken ik in de pragmatische visie op mens en maatschappij 
een obsessie voor liefst fundamentele verandering van de samenleving. 

Een bevrijding uit de obsessieve aandacht voor dynamiek is mogelijk als 
men tot een andere invulling van het 'I', dat wil zeggen van 'het individuele' 
komt. 
 
In het begrip 'intersubjectiviteit' vallen objectiviteit en subjectiviteit samen. 
Geheel in tegenstelling tot wat Habermas als kern van rationaliteit ziet, name-
lijk dat de drie werelden van 'natuur, samenleving en individu' tegen elkaar 
worden afgegrensd, zijn de grenzen ervan in het pragmatisme vervaagd, door-
dat ze onderworpen zijn aan de fluïde discussie tussen individuen. Het is dan 
ook opvallend hoe vaak men in pragmatische teksten de opmerking tegenkomt 
dat de dichotomieën, zoals van de scheiding tussen 'subject' en 'object' over-
wonnen zijn. Dat wil niet zeggen dat aangenomen wordt dat er in het geheel 
geen onderscheid is, maar dat zo'n onderscheid niet absoluut is zodat het naar 
plaats en tijd steeds wisselend ingevuld kan worden. 

Onder stelling vier heb ik een poging gewaagd de grenzen tussen de wereld 
van de natuur en de wereld van de samenleving opnieuw vorm te geven. Hier 
wil ik me concentreren op het handelen om aldus het onderscheid te markeren 
tussen de intersubjectieve wereld en de subjectieve wereld. Ik wil aangeven dat 
'handelen' in twee betekenissen gebruikt kan worden: een intersubjectieve en 
een subjectieve. Alleen in de intersubjectieve betekenis kan het handelen de rol 
vervullen die het pragmatisme er aan toedicht: de koppeling van zingeving en 
kennis. 

Het interessante van het werk van Van Loon is, dat hij heel zorgvuldig 
heeft willen nagaan hoe het subjectieve en intersubjectieve in elkaars 
verlengde kunnen worden gedacht. Daardoor vindt men bij Van Loon een 
diepgaande uitwerking van de niet-sociale aspecten van het handelen. Voor de 
individueel handelende mens is, volgens Van Loon32 de werkelijkheid reëel 
aanwezig in met het lichaam verbonden dimensies van boven en onder, links 
en recht en dergelijke. Hij neemt daarmee aan dat de werkelijkheid een eigen 
ruimtelijke inrichting heeft, die het individu zonder tussenkomst van taal kan 
ervaren: de voorwetenschappelijke ervaring. Dit subjectieve gezichtspunt is 
niet objectiveerbaar en niet expliciet te maken. Het is de lijfelijke ervaring van 
de bewegingen van het lichaam in een ruimte.  

Volgens Van Loon - en hij volgt hier Plessner - is de mens naast deze sub-
jectieve/interne verhouding tot de werkelijkheid in staat tot een intersubjectie-
ve/externe positie, waarbij hij niet slechts zijn lichaam is, maar tevens zijn li-
chaam heeft en in kan zetten tot het bereiken van een doel. In dat laatste geval 
is er sprake van een andere verhouding van het subject tot de werkelijkheid, 
                                                           
31 1893, pp. 54-55. 
32 1956, pp. 49 e.v. 
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namelijk één waarbij het subject zijn verhouding tot de werkelijkheid naar een 
expliciete maatstaf bepaalt, die herhaalbaar toegepast kan worden. In principe 
zijn dit twee verschillende perspectieven die niet tot elkaar te herleiden zijn. Ze 
zijn echter beide in het subject verenigd en om een doel ook werkelijk in han-
delen uit te kunnen voeren, moet het individu een voorstelling van zijn hande-
len maken. Het maken van een dergelijke voorstelling impliceert dat men aan 
bepaalde onderdelen van de werkelijkheid een bijzondere betekenis voor dat 
handelen geeft, zo in de trant van 'bij die grote kei, linksaf'.  

De vraag die Van Loon en mij verdeeld houdt is of het maken van deze 
conceptuele voorstelling in veel gevallen opgevat moet worden als een privé-
taal (mijn opvatting) of steeds opgevat kan worden als intersubjectieve taal 
(Van Loons opvatting). Cruciaal voor dit verschil van opvatting is de invulling 
die men geeft aan het begrip 'doel'. Een doel kan te omschrijven zijn in inter-
subjectief begrijpelijke termen, zodat er ook een intersubjectief gedeeld 'suc-
cescriterium' kan zijn met betrekking tot de vraag of het doel bereikt is. Wan-
neer bijvoorbeeld een basketballspeler op de korf mikt, dan zet hij zijn lichaam 
in tot het bereiken van een in intersubjectieve termen te omschrijven doel. De 
heldere feedback met betrekking tot de resultaten van zijn worp, maken het 
mogelijk om zijn handelen te verbeteren. Dit verbeteren houdt in dat hij 
bepaalde ervaringsaspecten onderscheidt als gunstig of minder gunstig voor 
het te bereiken doel. Aldus bereikt hij een voor hem herhaalbaar resultaat, dat 
door de conceptuele uitwerking waarmee het gepaard ging ook aan anderen te 
leren is, hetzij door uitleg, hetzij via het kopiëren van dat gedrag. Kan men 
immers het gedrag nadoen, dan moet men ook in staat zijn dezelfde concepten 
te hanteren. Handelen en taalvorming vloeien hier in elkaar over. Dit is de 
pragmatische opvatting van handelen, die ook bij Van Loon te vinden is. Het is 
een intersubjectieve opvatting van handelen. 

Van Loon baseert zijn kritiek op Kant op het feit dat deze de lichamelijk-
heid van de mens ontkent. Hij meent dat het pragmatisme met het centraal 
stellen van het 'handelen' het lijfelijke contact van het 'Ik' met de wereld waar-
borgt. 

In de pragmatische visie op 'handelen' verschijnt het handelen als de her-
haalbare uitvoering van een ontwerp. Die herhaalbaarheid ontindividualiseert 
het handelen, het maakt het handelen tot iets wat als procedure ofwel protocol 
beschreven kan worden en waarvan de uitvoering vervolgens opgedragen kan 
worden aan een verwisselbaar subject. Het subjectieve zit in het ontwerp. De 
dominantie van het intersubjectieve handelingsbegrip heeft dan ook geleid tot 
een grote vlucht naar de ontwerpershoek en tot het vermijden van het daadwer-
kelijke handelen. Dat betekent dat in het pragmatisme de lijfelijkheid wederom 
ontkend wordt. Juist in die lijfelijkheid, in het tactiele contact met de wereld, is 
echter een inzicht in de werkelijkheid mogelijk dat de patroonherkenningen die 
in de taal besloten liggen overstijgt en dat kan reageren op de individuele 
structuur van situaties zoals ze zich in de werkelijkheid voordoen. 

Individueel handelen veronderstelt een doel dat zich niet in intersubjectieve 
termen laat omschrijven en waarvoor niet een intersubjectief herkenbaar suc-
cescriterium is aan te wijzen. Het zijn 'vage' doelen die cirkelen om waarden 
als gelukkig, mooi, rechtvaardig etc. Plessner schrijft: "Ook het dier moet zijn 
lichaam inschakelen en wel overeenkomstig de situatie, anders bereikt het zijn 
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doel niet. Maar de omzwaai van (lichaam)zijn en (lichaam)hebben en van (li-
chaam)hebben in (lichaam)zijn, die het dier voortdurend tot stand brengt, doet 
zich er niet bovendien nog eens aan voor en vormt ervoor dientengevolge ook 
geen 'probleem'."33 Tussen het dier en het intersubjectief verwisselbare subject 
is er echter nog een individueel subject dat die wisselingen ervaart en concep-
tueel bemiddelt, zonder dat die bemiddeling het niveau krijgt van communi-
ceerbare taal.  

Individueel handelen heeft algemene relevantie, omdat anderen de manier 
waarop een individu op geheel eigen wijze betekenis aan zijn handelen geeft 
waarderen om z'n kwaliteit. Deze waardering heeft echter niet de vorm - zoals 
een goede worp voor andere spelers - dat men het handelen na wil doen. De 
leerling schilder die in de leer gaat bij de beroemde meester, droomt er niet van 
een kloon te worden van die meester, maar hoopt zijn eigen kwaliteit te kunnen 
ontplooien, doordat deze herkend en becommentarieerd wordt door iemand die 
als geen ander op dat gebied kwaliteit kan herkennen en waarderen. De con-
ceptuele voorstellingen die iemand in verband met zijn eigen handelen maakt, 
hebben daarom enerzijds algemene relevantie, omdat ze de eigenheid aan dat 
handelen geven, waar het individu zijn identiteit aan ontleent en die hem voor 
anderen tot een waardevol persoon maken, anderzijds zijn ze volledig 
nutteloos voor anderen, omdat deze een herhaling van dat handelen niet 
nastreven. Via individueel handelen draagt het individu bij aan een betere 
samenleving, niet door zijn bijdrage aan de dynamiek van het maatschappelijk 
leven, maar door de kwaliteit die hij schept bij de invulling van de bestaande 
structuur. 

Het pragmatisme tracht, als ieder ander paradigma, de hele werkelijkheid in 
het eigen conceptuele schema te passen. De totalitaire claim van het pragma-
tisme komt naar voren op het terrein van het individuele handelen, door de eis 
aan het individu dat hij zijn handelen in intersubjectieve termen verklaart, dat 
hij zijn doelen expliciteert en hij zijn handelen motiveert. 
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Henk Elffers 

Een evaluatie van de evaluatie van de MOT 

Inleiding1 

Evaluatie moet. In de politiek is de klassieke rechtssociologische gedachte dat 
de sociale werkelijkheid en de juridische werkelijkheid niet noodzakelijkerwijs 
samenvallen tot een onvergankelijke waarheid geworden: geen wet meer, of hij 
moet worden geëvalueerd. Werkt de wet wel? Wordt het gedrag van de rechts-
subjecten, van de wetshandhavers, en van andere betrokkenen er zo door beïn-
vloed als de bedoeling was? Menig minister die een wet door het parlement 
loodst, dient daarbij te beloven de werking van de wet na verloop van tijd te 
evalueren. De inhoud van zo'n belofte is dat nagegaan wordt in welke mate de 
wet zijn doelstelling bereikt, met op de achtergrond de politieke belofte dat 
eventuele tekortkomingen aanleiding zullen zijn tot wetswijziging of zelfs tot 
intrekking van de wet. 

Een recent voorbeeld vinden we in de Wet Melding Ongebruikelijke Trans-
acties (MOT), een wet die aan tal van financiële instellingen (banken, casino's, 
verzekeringsmaatschappijen, de beurs, wisselkantoren, creditcardmaatschappij-
en) de verplichting oplegt "ongebruikelijke transacties" te melden aan een on-
afhankelijk Meldpunt. Dat Meldpunt moet nagaan of die ongebruikelijke trans-
acties ook "verdachte transacties" zijn, in welk geval ze aan de politie voor op-
sporingsdoeleinden ter hand worden gesteld. Het doel van de wet MOT is wit-
wassen te voorkomen en te bestrijden.  

In dit artikel zal ik allereerst een korte inleiding geven omtrent witwassen 
en de systematiek van de wet MOT. Daarna ga ik in op de evaluatie van de 
MOT, waarbij ik niet alleen de feitelijk uitgevoerde evaluatiestudies bespreek, 
maar ook aandacht vraag voor in hoeverre deze studies erin slagen een adequa-
te evaluatie tot stand te brengen. Ik besluit met enige overwegingen ten aanzien 
van hoe effectieve wetsevaluatie kan worden vormgegeven. 

                                                           
1 Ik dank Marianne van den Anker voor stimulerende discussies naar aanleiding van 

eerdere versies van dit artikel. Ook de redactie van Recht der Werkelijkheid deed 
mij profiteren van zorgvuldig commentaar. 
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Witwassen 

Sinds enige decennia staat de financiële huishouding van de misdaad geducht 
in de belangstelling. Wie door misdrijf beschikt over geld, zal de misdadige 
herkomst ervan graag willen verhullen, om onaangename vragen van politie en 
justitie te kunnen pareren. Dit verhullen van de misdadige herkomst van geld 
wordt witwassen genoemd. In strikte zin is absoluut witwassen niet wel denk-
baar: door maar goed diep te spitten moet het in theorie mogelijk zijn de her-
komst van geld na te vorsen. De praktijk van het witwassen is daarom vooral 
dat naspeuren ernstig te bemoeilijken, een schijnbaar legale herkomst van het 
geld te suggereren, of in ieder geval de werkelijke herkomst moeilijk vindbaar 
te maken. Een kenmerk dat alle witwastransacties gemeen hebben is dat ergens 
in het proces het papieren spoor doorbroken wordt.  

Meestal worden er drie fasen in het witwassen onderscheiden: plaatsing, 
versluiering, en integratie.  

Plaatsing Om geld wit te kunnen wassen moet het in het betalingsverkeer 
gebracht worden. Bijvoorbeeld door het storten van geld op rekeningen, waar-
van de rekeninghouder als dekmantel wordt gebruikt. Het geld kan vervolgens 
via overboekingen naar het buitenland verdwijnen. Om de doorzichtigheid van 
de plaatsingsacties te verminderen, wordt soms geld eerst gewisseld in minder 
verdachte valuta. Of het wordt omgezet in verhandelbare waarden, zoals goud, 
edelstenen, waardepapieren en travellercheques. Een veel gebruikte methode is 
die van de stromannen. Handlangers storten geld in delen op rekeningen die 
niet in verband gebracht kunnen worden met de crimineel zelf. Via deze reke-
ningen wordt het geld naar het buitenland overgeboekt. 

Versluiering en integratie De hoofdfase van het witwassen is het onontwar-
baar maken van het spoor van het geld, nadat het eenmaal in het betalingsver-
keer is gebracht. Dit kan op talloze manieren, door overboeken, kastransacties, 
betalingen voor al of niet vermeende aankopen, uitlenen, beleggen etc. Een 
voorbeeld is de volgende effectentransactie: iemand koopt van zijn bankreke-
ning effecten, neemt ze fysiek mee, en deponeert ze, gescheiden in kleine por-
ties, bij diverse andere banken, of eventueel zelfs dezelfde bank. Het papieren 
spoor is doorbroken. Het is namelijk zeer onwaarschijnlijk dat medewerkers 
van de bank een link weten te leggen tussen de separate transacties. Op dit 
voorbeeld zijn tal van varianten mogelijk. In alle gevallen gaat het erom zo 
complex mogelijke transacties uit te voeren om het moeilijk te maken het geld 
naar de bron terug te leiden. Te denken valt aan het gebruik van verschillende 
financiële instellingen in verschillende landen, het gebruik van brievenbus-
maatschappijen, dochterondernemingen in verre landen, etc. Tenslotte, en dan 
spreekt men van integratie, wordt aan het nauwelijks meer op de oorspronke-
lijke misdrijven herleidbaar vermogen een schijnbaar 'normale' herkomst gege-
ven, (bijvoorbeeld als opbrengst van een buitenlandse belegging), waarna het 
geld witgewassen is, en zonder risico bruikbaar in de legale geldeconomie.  
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De Wet MOT 

Op 1 februari 1994 is de Wet MOT van kracht geworden. De wet legt een 
meldingsplicht op aan tal van financiële instellingen, met het oogmerk te voor-
komen dat gelden die door misdrijf zijn verkregen via financiële instellingen 
ongemerkt worden witgewassen. Het behoud van de integriteit van het finan-
ciële stelsel staat hierbij centraal. Wanneer een onderdeel van het financiële 
stelsel systematisch misbruikt wordt voor het witwassen van uit criminaliteit 
afkomstige gelden, kan dit het publieke vertrouwen in het financiële stelsel als 
geheel ondermijnen, en daarmee het functioneren van dit stelsel ernstige 
schade toebrengen. Het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel 
voor het witwassen van geld is een belang dat zowel de Nederlandse 
maatschappij als geheel als de betrokkenen in het financiële stelsel aangaat. 
Naast een preventieve functie, voorkomen van witwassen, heeft de 
meldingsplicht ook een repressieve functie. Door analyse van de verstrekte 
gegevens en de vergelijking ervan met andere gegevensbestanden kunnen 
feiten worden ontdekt die voor de opsporing en de vervolging van misdrijven 
van belang kunnen zijn. 

Een ongebruikelijke transactie wordt in artikel 1, lid d, van de Wet MOT 
gedefinieerd als "een transactie die aan de hand van de ingevolge artikel 8 be-
paalde indicatoren als zodanig wordt aangemerkt". Deze indicatoren worden 
gezamenlijk opgesteld door de ministers van Financiën en Justitie, waarbij het 
advies van de financiële instellingen in acht wordt genomen. Er zijn twee 
soorten indicatoren. De eerste soort betreft feiten, waarvan in alle objectiviteit 
kan worden vastgesteld, of ze zich wel of niet voordoen. Daarom spreekt men 
ook wel van objectieve indicatoren. Doet zo'n feit zich voor, bijvoorbeeld een 
contante transactie boven de ƒ 25.000 waarbij omwisseling plaatsvindt in een 
andere valuta, dan is de instelling altijd verplicht te melden, ongeacht wat zij 
weet of denkt over de uitvoering van zo'n transactie. De tweede soort indicato-
ren heeft betrekking op het oordeel van de meldende instelling. Het gaat dan 
om omstandigheden die juist deze transactie voor juist deze cliënt in de ogen 
van de melder ongebruikelijk maken. Alleen de dienstverlenende instelling kan 
bepalen of de omstandigheden rond een transactie voor een bepaalde cliënt zo-
danig zijn dat deze transactie ongebruikelijk of misschien zelfs verdacht is. 
Komt de instelling tot dat oordeel, bijvoorbeeld bij transacties of voorgenomen 
transacties waarvan wordt vermoed dat ze verband houden met witwassen, dan 
is melden eveneens verplicht. De indicatoren die bij het vormen van zo'n oor-
deel moeten worden gehanteerd worden ook wel subjectieve indicatoren ge-
noemd. 

Ingevolge de Wet MOT zijn financiële instellingen verplicht ongebruike-
lijke transacties te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Het 
Meldpunt heeft een onafhankelijke status en een administratieve functie. Het 
Meldpunt vormt een buffer tussen de financiële instellingen en politie en justi-
tie. Aan de hand van de indicatoren behoren banken, casino's, creditcardmaat-
schappijen, effectenhandelaren, verzekeringsmaatschappijen en wisselkantoren 
te melden. Veruit de meeste meldingen komen van de banken. De grotere ban-
ken hebben in het algemeen een zogeheten intern meldpunt ingesteld, dat de 
medewerkers traint, advies geeft, en de meldingen controleert alvorens ze aan 
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het extern Meldpunt MOT worden doorgegeven. Bij kleinere banken is er vaak 
een functionaris aangesteld die de MOT-zaken coördineert. 

Het Meldpunt MOT 

Het Meldpunt ongebruikelijke transacties is een onafhankelijk orgaan. De wet-
gever heeft ervoor gekozen om het Meldpunt een onafhankelijke positie te ge-
ven ten opzichte van politie en justitie, met het oog op privacybescherming van 
burgers. De binnenkomende meldingen gaan dus niet rechtstreeks naar politie 
en justitie. De medewerkers van het meldpunt verwerken de binnenkomende 
meldingen, doen eventueel nader onderzoek, en stellen als daar aanleiding toe 
bestaat de zo 'veredelde' melding ter beschikking aan bevoegde justitiële 
instanties. Eén van de andere taken van het meldpunt is het analyseren van 
patronen in witwaspraktijken, teneinde aldus verworven inzicht door middel 
van gerichte voorlichting aan de bedrijfstak over te dragen, opdat men alert 
kan reageren op witwaspogingen. 

Procedure die gevolgd wordt bij een melding 

De gegevens van de gemelde transactie worden allereerst handmatig 
ingevoerd. Vervolgens wordt nagegaan of een der bij de transactie betrokken 
partijen voorkomt in relevante gegevensbestanden, te weten de Criminele 
Inlichtingen Dienst Subjecten Index (CIDSI), en een eigen bestand van het 
meldpunt. Is dat zo, dan spreekt men van een ‘hit’. De meldingen waarbij een 
of meer betrokkenen voorkomen in het CIDSI-bestand worden direct als 
verdachte transacties doorgegeven aan de financiële politie (Finpol). Als een 
hit met het eigen Meldpuntbestand wordt aangetroffen, kan de transactie 
worden onderworpen aan een nader onderzoek. Als het resultaat van dit 
onderzoek voldoende aanleiding geeft om de melding als verdacht te 
bestempelen, wordt deze ook doorgegeven aan Finpol. De overige meldingen, 
waarbij de betrokken partijen niet in een van beide bestanden voorkomen, 
kunnen ook aan een nader onderzoek worden onderworpen, en de 
meldpuntmedewerker kan ze, op grond van zijn inhoudelijke subjectieve be-
oordeling als verdacht aanmerken. Bij Finpol binnenkomende meldingen 
('doormeldingen' geheten) worden door deze dienst uitgezet bij een of meer 
regionale politiekorpsen. 
 
Figuur 1: Schematische weergave van de keten van betrokkenen waar-

binnen de MOT-procedure zich afspeelt  
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Wat moet evaluatie van de MOT inhouden? 

De MOT wil: 
* preventief: voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor wit-

wassen, met als subdoelstelling daardoor het publiek vertrouwen in de inte-
griteit van de Nederlandse financiële dienstverlening handhaven; 

* repressief: gegevens produceren die bij opsporing en vervolging van mis-
drijven van belang kunnen zijn. 

 
Op grond van deze beide doelstellingen lijkt het voor de hand te liggen dat een 
evaluatie primair nagaat (extern perspectief) 
1] hoe vaak would-be witwassers, die daarvoor het Nederlandse financiële 

stelsel hadden willen gebruiken, daar dankzij de MOT-barrières van afzien; 
2] hoe het staat met het publieke vertrouwen in de integriteit van het 

financiële stelsel, en in welke mate dat vertrouwen afhangt van het 
voorkómen van witwassen door de MOT; 

3] hoe vaak door de MOT-meldingsprocedure gegevens zijn geproduceerd die 
bij opsporing en vervolging van nut zijn geweest. 

 
MOT-wetsevaluatie behoort ook in te houden dat wordt nagegaan (intern 
perspectief):  
4] of de systematiek van de door de MOT voorgeschreven acties in de 

praktijk werkbaar is, waar zich knelpunten voordoen, en wat misschien 
vereenvoudigd kan worden. 

 
Een evaluatie zal stellig ook veel gegevens voortbrengen over de precieze gang 
van zaken bij het meldingsproces, zoals over doorlooptijden, de hanteerbaar-
heid van indicatoren, de terugmeldingsprocedure, de rol van de ECD (die 
belast is met het toezicht op de naleving van de MOT), vrijwaring van de 
financiële instellingen, problemen met klanten, etc. Inderdaad gebeurt dat ook 
in de hierna te noemen evaluatierapporten. In dit artikel worden verder echter 
alleen bovenstaande primaire evaluatiepunten beschouwd. 

De evaluatieonderzoeken 

Expliciet ter voldoening aan de belofte van wetsevaluatie is een onderzoek ver-
richt door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
WODC.2 Dit onderzoek (verder aan te duiden als T&A) richt zich vooral op de 
implementatie van de wet bij het externe meldpunt en in het vervolgtraject bij 
politie en justitie, en daarmee op het intern perspectief [4], terwijl ook gekeken 
wordt naar het repressief succes [3] van het systeem, zij het alleen door na te 
gaan hoe vaak MOT-meldingen in het opsporingsonderzoek een rol spelen. In 

                                                           
2 Het WODC is onderdeel van het Ministerie van Justitie. Het onderzoek in kwestie 

is: G.J. Terlouw & U. Aron, Twee jaar MOT, een evaluatie van de uitvoering van 
de Wet melding ongebruikelijke transacties. Arnhem, Gouda Quint, 1996. 
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beperkte mate is ook navraag gedaan bij de banken (maar niet bij andere finan-
ciële instellingen die MOT-plichtig zijn) naar hun kijk op de werkbaarheid en 
het succes van de MOT, wederom een onderdeel van de interne perspectief 
vraagstelling. Deze inventarisatie bij de banken vormde in eerste aanleg zelfs 
helemaal geen onderdeel van de onderzoeksopzet, omdat het ministerie 
meende dat het immers geen verantwoording kan nemen voor de wijze waarop 
derden de wet uitvoeren. Mij klinkt dat als reden om het dan maar niet te 
evalueren nogal merkwaardig in de oren, en zeker als het om een wet gaat die 
wezenlijk draait op de inzet van die derden. In een laat stadium is men daar 
ook op terug gekomen, en heeft men alsnog enige betrokkenen uit de 
bankwereld geïnterviewd. 

Op verzoek van, onder andere, de banken zelf was echter reeds een ander 
onderzoek van start gegaan, in samenspraak met het Meldpunt en de Stichting 
Maatschappij en Politie, SMP3, naar de rol van de financiële instellingen bij de 
MOT. Daartoe werd een onderzoek verricht door het Erasmus Centrum voor 
Politiestudies, ECPS4, in opdracht van de SMP, focussend op de implementatie 
van de MOT binnen de financiële instellingen. Het onderzoek (verder aan te 
duiden als HvdA&P) brengt de organisatie die deze instellingen daartoe op po-
ten hebben gezet in kaart, en concentreert zich aldus vooral op de vierde eva-
luatiedoelstelling (intern), terwijl en passant de mening van de betrokken func-
tionarissen van de financiële instellingen wordt gevraagd omtrent de door hen 
vermoede preventieve werking (een afgeleide [1]-doelstelling).  

De Ministers van Financiën en Justitie hebben in hun verslag aan de Ka-
mer5 alleen gewag gemaakt van het T&A-rapport. Toch spreek ik in dit artikel 
over 'de evaluatie' als we beide studies tezamen beschouwen, omdat het 
HvdA&P-rapport als een aanvullende evaluatie vanuit de financiële 
instellingen kan worden gezien.  

Dat de evaluatie zich beperkt heeft tot hetgeen in deze beide onderzoeken 
aan de orde is geweest, is merkwaardig. Niets ten nadele van die onderzoeken 
zelf, die ik als uiterst relevant en degelijk beschouw, maar ze bestrijken teza-
men allerminst de totale evaluatie-vraagstelling. Men kan zich afvragen hoe de 
beslissing om de betreffende onderzoeken, juist de betreffende onderzoeken, 
en alléén de betreffende onderzoeken uit te voeren tot stand is gekomen. Komt 
dat omdat begeleidingscommissies toch te zeer bestaan uit 'betrokkenen', die 
juist door hun betrokkenheid met bepaalde aspecten soms een nogal beperkt 
perspectief dreigen te hebben op het probleem als geheel?  

                                                           
3 De Stichting Maatschappij en Politie, SMP, wil een aanjagersrol spelen bij een 

maatschappelijke discussie over de verbetering van de veiligheidszorg in de breed-
ste zin. 

4 Het ECPS maakt deel uit van de vakgroep Strafrecht, Strafprocesrecht en Crimi-
nologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek waarom het gaat is: 
A.B. Hoogenboom, M.J.J. van den Anker & T. Peeman, Meldenswaardig? Imple-
mentatie van de Wet melding ongebruikelijke transacties binnen financiële instel-
lingen. Dordrecht, Stichting Maatschappij en Politie, 1996. 

5 Kamerstuk 24 400 VI nr 51 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996) 
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Gebreken in het evaluatieprogramma 

Ik zal een aantal opvallende witte plekken in het evaluatieprogramma van de 
MOT aanstippen. Als eerste noem ik dat, waar de MOT als aangrijpingspunt 
"de financiële transactie" heeft, geen van beide onderzoeken dat als eenheid 
van analyse hanteert. Het HvdA&P-onderzoek reconstrueert het 
organisationele proces bij de financiële instellingen dat geleid heeft tot een 
MOT-procedure, het T&A-onderzoek heeft als aangrijpingspunt in eerste 
instantie de feitelijk gemelde transactie. Er is derhalve in het geheel geen 
onderzoek uitgevoerd naar de ten onrechte niet gemelde transactie, noch op het 
niveau van de individuele transactie, noch op het niveau van de niet-meldende 
financiële instantie. 

In de tweede plaats valt te constateren dat er geen onderzoek is 
ondernomen dat direct de eerste vraag empirisch aanpakt: wordt witwassen 
door de MOT bemoeilijkt? Dat is in zoverre niet onverwacht, dat het allerminst 
duidelijk is hoe zo'n direct onderzoek zou moeten worden aangepakt. Er is 
immers volstrekt onvoldoende zicht op de populatie van potentiële witwassers, 
en zelfs al was er zicht op, dan nog zal het een voor onderzoek moeilijk 
toegankelijke populatie blijken. Vanuit de dynamiek van het onderzoeksbedrijf 
is het dus wel begrijpelijk, maar vanuit de doelstelling van wetsevaluatie veel 
minder. Van belang is in dit opzicht óók dat evaluatieonderzoek te laat van 
start is gegaan.6 Onderzoek naar het effect van een wet vereist eigenlijk dat 
vóórdat de wet van kracht wordt een opname van de stand van zaken zonder de 
wet (nulmeting) wordt uitgevoerd. Begrijpelijkerwijs gaat de aandacht van het 
departement allereerst uit naar de invoering van de wet, en komt de gedachte 
aan evaluatie pas op als die klus geklaard is. Voor een degelijke evaluatie is dat 
echter een gemiste kans. Wetsevaluatie dient te beginnen voordat de wet van 
kracht wordt. Zonder nulmeting is volstrekt niet te achterhalen of weinig 
verdachte meldingen berusten op het nauwelijks voorkomen van plaat-
singstransacties (de wet is dan niet nodig) of op de grote preventieve waarde 
van het meldingssysteem (de wet is een succes). Van verschillende kanten is 
gesuggereerd dat de MOT tot uitwijken van de witwassers naar landen met een 
minder strenge wetgeving heeft geleid, maar er is geen empirische aanwijzing 
voor dit vermoeden, en zonder een adequate voor-nametingsopzet is dat ook 
niet goed achterhaalbaar. 

Ten derde valt op dat er geen enkele stap is gezet om de tweede doelstel-
ling, betreffende het handhaven van het publiek vertrouwen in het financiële 
stelsel, te evalueren. Dat is, vanuit onderzoeksoogpunt, wèl verrassend, aange-
zien een dergelijk onderzoek nauwelijks onderzoekstechnische problemen met 
zich lijkt te brengen. Een dergelijk onderzoek zou – mits wederom tijdig aan-
gevangen – alleszins uitvoerbaar zijn. Waarom is zulk onderzoek dan niet on-
dernomen? Wellicht is hier sprake van een doelstelling waarover de wetgever 
eigenlijk helemaal geen twijfels heeft: als de wet preventief werkt, dan is ipso 
                                                           
6 En trouwens ook te vroeg ophoudt. T&A betogen dat menig MOT-effect ten tijde 

van de evaluatie (na twee jaar) eigenlijk nog nauwelijks merkbaar kan zijn, zeker 
als men onvermijdelijke opstartproblemen van een nieuwe regeling in aanmerking 
neemt. 
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facto het vertrouwen gehandhaafd. Ook kan men zich afvragen of de suggestie 
dat het vertrouwen in het financiële stelsel bij het publiek taant eigenlijk door 
de wetgever zelf serieus wordt genomen. Wellicht is het alleen maar 'wishfull 
thinking', men hoopt dat het publiek – waarvoor elke commerciële instelling, 
dus ook het geldwezen een heilig ontzag heeft – als boeman kan worden inge-
roepen om mogelijk onfrisse praktijken onaantrekkelijk te maken. In deze 
zienswijze is er helemaal geen behoefte aan evaluatie, aangezien het hier een 
axiomatische waarheid of een politiek argument – waar tegenspraak niet wordt 
geduld – betreft. Dit leidt mij tot de gedachte dat de toezegging van een wets-
evaluatie veelal wel erg weinig gespecificeerd is. De Kamer neemt meestal ge-
noegen met de mededeling "er wordt geëvalueerd", terwijl noch de toezeggen-
de minister, noch de aldus gepaaide Kamer zich daarbij iets concreets 
voorstelt. 

Een vierde opvallend feit is dat zelfs binnen de evaluatieactiviteit ten aan-
zien van het interne perspectief van de HvdA&P- en T&A-studies niet de com-
plete MOT-keten aan de orde is geweest. HvdA&P heeft zich geconcentreerd 
op de interne organisatie van het bankmanagement, T&A op de fase daarna. 
Opvallend afwezig is aandacht voor de primaire groep uitvoerders van de 
meldingsplicht: de bankmedewerkers die rechtstreeks met de transacties van de 
cliënten te maken hebben: de baliemedewerkers die in direct contact met de 
klanten staan, en de account-beheerders die -soms in persoonlijk contact, soms 
alleen via schriftelijke opdrachten- verder de bankzaken van de cliënten onder 
zich hebben. Toch is deze groep voor de uitvoering van de MOT 
buitengewoon belangrijk: zij zijn degenen die transacties als al of niet 
ongebruikelijk moeten kwalificeren, en als zij niet alert zijn, of hun taak niet 
goed uitvoerbaar blijkt, valt het fundament onder de MOT uit. Ook het 
HvdA&P-onderzoek concludeert dat: de informanten uit het onderzoek, veelal 
uit het management van de bank, wijzen op spanningen die al of niet door de 
front-end-medewerkers zouden kunnen worden ondervonden tussen MOT-
verplichtingen en commerciële overwegingen, maar elke concrete indicatie 
over feitelijke omvang van dat eventuele probleem ontbreekt. 

Eerder wees ik er al op dat instanties die nagenoeg niet melden of althans 
veel minder dan vergelijkbare instellingen eveneens niet aan op dit probleem 
toegesneden onderzoek zijn onderworpen. 

Over de bankmedewerkers is overigens uit anderen hoofde wel iets bekend. 
In het kader van een werkgroep voor studenten aan de EUR werd een beschei-
den onderzoek onder baliemedewerkers van een aantal lokale kantoren van één 
grote Nederlandse bank gedaan7 (verder aan te duiden als ER&B), nadat eerder 
Van den Anker8 hen aan het woord had laten komen. Accountbeheerders zijn 
evenwel niet in het onderzoek betrokken, en personeel van andere financiële 
instellingen ook niet. 

                                                           
7 H. Elffers, D. Ruimschotel & F. Barwegen, Naleving van de wet MOT door cliënt-

adviseurs van de banken. Sanders Instituut, EUR, ongepubliceerd, 1997. 
8 M.J.J. van den Anker, Het interne bankbeleid: een visie op de totstandkoming en 

uitvoering van de Wet MOT en WIF. Doctoraalscriptie, Rijksuniversiteit Leiden, 
1994. 
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Onderzoeksmethoden 

Het drietal beschikbare onderzoeken laat een scala van methoden zien. 
HvdA&P is gebaseerd op 55 kwalitatieve interviews met functionarissen uit de 
financiële sector, en munt uit in een inventarisatie van de visie van de bij de 
MOT-organisatie aan de kant van de financiële instellingen betrokkenen. T&A 
maken gebruik van de dossiers van het meldpunt, aangevuld met mondelinge 
en schriftelijke enquêtes onder functionarissen van meldpunt en politie en 
justitie. Hun voornaamste bijdrage is het verschaffen van inzicht in wat er 
gebeurt aan de kant van de overheid. ER&B maakt gebruik van mondelinge 
enquêtes met behulp van de Tafel van Elf9 onder 40 baliemedewerkers en hun 
chefs, en laat vooral het uitvoerend niveau bij de banken aan het woord.  

In alle gevallen is er sprake van een sterke nadruk op de perceptie van de 
MOT-uitvoering in de ogen van de direct betrokkenen zelf. Slechts T&A maakt 
ook gebruik van de neerslag van het MOT-proces in de vorm van de meldings-
dossiers. 

De bevindingen van de onderzoeken 

HvdA&P De MOT-verplichting wordt t.a.v. balietransacties bij de banken en 
wisselkantoren naar eer en geweten uitgevoerd. Er is evenwel een duidelijk 
verschil tussen de banken, en andere meldplichtige instellingen (zoals 
casino's). De eerste ervaren de doelstelling van de MOT tot het schoonhouden 
van het financiële stelsel ook zelf als een onderwerp dat hun aandacht verdient, 
terwijl de andere instellingen het toch vooral zien als een juridische plicht 
waaraan ze zich confirmeren, zonder die plicht te 'adopteren'. Girotransacties 
hebben nog nauwelijks de aandacht, naar het schijnt vooral omdat de 
benodigde aanpak nog niet echt duidelijk is. Bij andere financiële instellingen 
dan banken en wisselkantoren betwijfelt men ten sterkste dat witwastransacties 
op hun werkterrein op grote schaal vóórkomen. De banken hebben grote 
moeite met de geringe feedback vanuit het meldpunt en de justitie over 
eventuele successen van de MOT-aanpak in de opsporing. Men twijfelt aan het 
nut (zeker in afweging tegenover het werk) van de melding op objectieve 

                                                           
9 De Tafel van Elf (vgl. D. Ruimschotel, P. van Reenen & B. Klaasen. De Tafel van 

Elf: een conceptueel kader en een instrument voor handhavingsvraagstukken. 
Beleidsanalyse 3, 1996) is een methode om een "nalevings- en handhavingsprofiel" 
te schetsen voor wet- en regelgeving. De Tafel van Elf onderscheidt elf dimensies 
(kennis, kosten/baten, acceptatie, gezagsgetrouwheid, sociale normen, 'aan het licht 
kom'-kans, controledichtheid, detectiekans, targetting, sanctiekans, sanctie-ernst), 
en schetst een profiel hoe de doelgroep -in dit geval bankpersoneel- of anderen (bij-
voorbeeld: wetshandhavers, beleidsmakers) de regeling ervaart op deze dimensies. 
Het resulterend profiel laat zien welke dimensies van naleving en handhaving als 
sterk en welke als zwak worden ervaren. De Tafel van Elf is vooral comparatief 
(door de tijd heen, over groepen heen, ter vergelijking van verschillende regels) in-
teressant. Hij wordt meestal aangevuld met directe of indirecte nalevingsschattin-
gen. Zie verder ER&B. 
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indicatoren, ziet meer in het nut van subjectieve indicatoren. Men heeft de 
indruk dat het zwakke punt van de MOT niet ligt bij de financiële instellingen, 
maar bij de gebrekkige gebruikmaking bij politie en justitie van de 
binnenkomende meldingen. Daarnaast hebben de instellingen wensen 
betreffende de vrijwaring na melding. 

T&A laat zien dat van 'veredeling' van informatie bij het Meldpunt MOT 
nagenoeg geen sprake is. Eigenlijk komt het erop neer dat nauwelijks meer ge-
beurt dan dat meldingen worden bekeken op een CIDSI-hit. Grof gezegd komt 
dat neer op het beantwoorden van de vraag: "is een der betrokkenen bij een 
gemelde transactie al bekend bij de opsporingsdiensten wegens drugscriminali-
teit?" Als dat niet het geval is, wordt een melding bijna altijd terzijde gelegd. 
Ook als er wel sprake is van een hit, is allerminst zeker dat de melding een rol 
gaat spelen bij opsporing en vervolging, of eigenlijk is het vrijwel zeker dat dat 
niet gebeurt. Niet alleen kon van heel wat der doorgemelde meldingen niet 
meer worden achterhaald waar ze mogelijkerwijs terecht zijn gekomen (de vol-
gens het meldpunt en FinPol ontvangende politie-afdelingen zeggen vaak van 
niets te weten), in de meeste wel naspeurbare gevallen blijkt de melding in het 
justitiële vervolgtraject nagenoeg geen of op zijn best een ondersteunende rol 
te hebben gespeeld.  

Het meldpunt heeft zijn wettelijke taak om door analyse van het meldin-
genbestand zicht te krijgen op handel en wandel, ways and means, van de wit-
wassers (nog?) niet ter hand genomen.  

ER&B laten zien dat de baliemedewerkers van de banken zelf weinig 
zwakke punten in het MOT-profiel blijken te ervaren. Voor hen is het een ad-
ministratieve verplichting zoals zovele. Zij zien nagenoeg geen verschil tussen 
melding volgens objectieve of subjectieve criteria. Chefs denken daar wat min-
der optimistisch over. Zij denken dat met name de subjectieve criteria voor hun 
medewerkers te complex en onduidelijk zijn, en zij vrezen dat ten onrechte 
niet-melden, met name op subjectieve criteria, niet gemakkelijk aan het licht 
komt, noch spontaan, noch door controle vanuit de bank. Interessant is –
 ofschoon de nauwkeurigheid van dit gegeven zeker niet boven twijfel verhe-
ven is – dat men schat dat 10 à 25% van de meldbare transacties om wat voor 
reden ook niet wordt gemeld. 

Recapitulerend 

Over de preventieve werking van de MOT zijn geen gegevens bekend. Wel is 
duidelijk dat de MOT eigenlijk überhaupt alleen de plaatsingsfase van het wit-
wassen bekijkt, en dat gebeurt uiteraard alleen binnenslands. Tegen versluie-
ring en integratie onderneemt de MOT niets, en het zou dan ook verwonderlijk 
zijn als daar sprake was van een preventieve werking. 

Over het vertrouwen van het publiek in de integriteit van het financiële 
stelsel, en de rol van de MOT daarbij, zijn geen gegevens bekend. 

Over de repressieve werking van de MOT is bekend dat die nauwelijks be-
staat. 
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Over knelpunten in de uitvoering is daarentegen vrij veel bekend. De finan-
ciële instellingen menen, zo stellen HvdA&P, dat het zwakke punt ligt bij 
meldpunt en justitie, en de gegevens van T&A bevestigen dat daar inderdaad 
nog vele problemen liggen. Wel is duidelijk dat ook aan de kant van de banken 
girale transacties nagenoeg niet worden onderzocht.  

Een positieve einduitslag? 

Bovenstaande opsomming overziend is het wat merkwaardig te noemen dat de 
Ministers van Financiën en van Justitie naar aanleiding van de T&A-evaluatie 
de Kamer hebben meegedeeld dat het allemaal wel goed gaat met de MOT.10 
Natuurlijk, zo erkennen zij, er moet lering worden getrokken uit wat zwakke 
punten, maar we zitten op de goede weg. De Kamer, toch in het bezit van de 
rapporten HvdA&P en T&A, heeft dat voor zoete koek geslikt. 

Het is niet verrassend dat niet iedereen deze zonnige kijk op de MOT deelt. 
Eigenlijk laten T&A zelf, in die onmiskenbare stijl van overheidsonderzoeksin-
stellingen, overduidelijk de feilen van de MOT zien zonder in de conclusies 
hardop te formuleren dat het maar matigjes gaat. Ook in HvdA&P is de kritiek 
niet van de lucht. Franken en Van der Landen11 vatten T&A – zonder te refere-
ren aan andere rapporten – samen als "onthutsend", en dat lijkt mij een alles-
zins verdedigbare karakterisering. 

De kans op resultaat van de MOT 

Nu is het natuurlijk altijd voor discussie vatbaar of een onderzoeksrapport vol 
allerhande resultaten in totaal als positief of negatief moet worden geken-
schetst. Laten we daarom eens proberen na te gaan of we de centrale parameter 
van het MOT-systeem kunnen schatten. Ik stel voor als centrale parameter te 
kiezen de kans dat een op plaatsing van witwasgeld gerichte transactie tot op-
sporingsactiviteit leidt. Natuurlijk, de gegevens ontbreken hier grotendeels 
(beter argument dat de evaluatie allerminst volledig is, is niet denkbaar) maar 
dat wil niet zeggen dat we niet, als gedachtenexperiment, eens de keten van fi-
guur 1 kunnen langsgaan, daarbij steeds een voor justitie zo optimistisch 
mogelijke schatting doend. 

Stel, een witwasser wil zijn illegaal verdiende centjes plaatsen. Sommige 
witwassers zijn daartoe, door gebruikmaking van slimmigheidjes zo goed in 
staat dat de plaatsingstransactie geenszins gemeld hoeft te worden onder de 
MOT-regels, bijvoorbeeld door 'smurfen' (het geld opdelen in kleinere delen, 
bijvoorbeeld pakketjes van ƒ 20.000). Een beetje degelijke misdadiger haalt 
zijn neus natuurlijk op voor dat soort kinderspel (die plaatst bijvoorbeeld in het 
buitenland), dus laten we eens aannemen dat slechts 5% van de witwastransac-

                                                           
10 Zie voetnoot 5. 
11 A.A. Franken & D. van der Landen, Het zwarte gat van de MOT, NJB 1997, nr. 2, 

p. 59. 
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ties zo de dans ontspringen. De overige transacties verschijnen echt aan de ba-
lie van een bank. Uit ER&B is bekend dat misschien zo'n 10% (of meer) ten 
onrechte niet gemeld worden (niet herkend, belang, moeite). Over de fase 
tussen melden door de baliemedewerker en de interne meldpunten stelt Van 
den Anker12 dat zo'n 97% van de door de baliemedewerkers aangedragen 
meldingen door de interne meldpunten van de banken ook naar het externe 
Meldpunt worden doorgeleid. Dan komen de meldingen bij het meldpunt. T&A 
(p. 81) laten zien dat 16% van de meldingen tot een CIDSI-hit leiden of 'apert 
verdacht' zijn (14% 'direct', 2% in de loop der tijd door 'rematching'), maar we 
weten niet of dat onder 'echte witwastransacties' niet veel hoger is. Tenslotte 
komt veel witwasgeld onder CIDSI-bekenden voor, naar men aanneemt. Toch, 
hier ligt voor de potentiële witwasser natuurlijk de weg open voor een 
waterdichte ontsnappingsmogelijkheid: zorg dat de betrokkenen die plaatsen 
geen CID-bekenden zijn. Dan weet je vrijwel zeker dat er niets met de melding 
gebeurt. Gebruiken witwassers deze truc? We weten het niet. Laten we eens 
aannemen dat ze zo zorgeloos zijn om dat niet altijd te doen, en eens aannemen 
dat ze tweemaal zo vaak als gemiddeld onder alle gemelde transacties wel in 
het CIDSI voorkomen. Dan blijft dus 32% in de race. Vervolgens laten T&A 
zien dat politie en justitie in hoogstens 18% van de doorgegeven gevallen iets 
zinvols met de melding doen (de rest wordt 'opgeslagen'). Ik laat nu maar 
terzijde dat dat zinvolle zelden meer is dan voegen bij een al bestaand 
opsporingsdossier (slechts 1% van de doormeldingen leidt tot starten van 
nieuw opsporingsonderzoek). Of de melding een wezenlijke rol speelt in het 
opsporingsonderzoek is niet bekend. Totaal genomen schatten we dan dat 
0.95*0.90*0.97*0.32*0.18 = 5% van de witwassers die in Nederland hun geld 
plaatsen enige last hebben van opsporingsconsequenties van de MOT. 

Ik beaam nogmaals dat deze schatting slechts ten dele berust op harde ge-
gevens, en voor het overige op veronderstellingen stoelt. Maar zelfs als we er 
een factor 4 naast zouden zitten, en de opsporingsconsequenties dus voor 20% 
der witwassers zouden gelden, dan nog kunnen we niet anders concluderen dan 
dat de MOT volstrekt onvoldoende bijdraagt aan de bestrijding van plaatsing 
van witwasgeld. En, zoals al eerder opgemerkt, aan versluiering of integratie 
legt de MOT geen strobreed in de weg. Mijns inziens past dan slechts één con-
clusie: de MOT is een mislukking. 

Welke lering valt te trekken? 

Het schone voornemen om een beleidsinstrumentele wet als de MOT aan eva-
luatie te onderwerpen bleef niet bij een voornemen alleen. Er is inderdaad eva-
luatieonderzoek ondernomen, en dat onderzoek heeft ook allerlei interessants 
zichtbaar gemaakt. Hoezeer men ook kan meegaan met de gedachte dat uit het 
voornemen tot evaluatie niet eenduidig volgt wat geëvalueerd moet worden, 
ook niet hoe dat moet worden aangepakt, noch ook welke maatstaven moeten 
worden aangelegd, toch is de conclusie die we aan het evaluatietraject moeten 

                                                           
12 Zie voetnoot 8. 
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verbinden ontluisterend: hoofddoelstellingen van de wet zijn niet in de evalua-
tie betrokken, wat wel onderzocht is wijst vooral op gebreken aan de wet of de 
implementatie ervan, nochtans hebben de ministers en in hun kielzog het par-
lement daarin aanleiding gezien om tevreden te constateren dat de MOT in 
grote lijnen voldoet, en slechts wat bijsturing behoeft. 

Diagnose: gebrek aan regie 

Wat is er nu eigenlijk mis gegaan bij deze evaluatie? Mijn diagnose is dat er 
twee problemen zijn: één aan het begin, één aan het eind van het evaluatiepro-
ces. 

Bij de aanvang van het evaluatieproces is er onvoldoende aandacht 
geweest voor het onderzoeksontwerp, wat er eigenlijk moest worden 
onderzocht. Dat is het gevolg van het feit dat er eigenlijk niemand is die de 
regie over zulk evaluatie-onderzoek heeft. Noch de Kamer, noch de ministers 
hebben duidelijk gespecificeerd wat er minimaal dient te worden onderzocht, 
en niemand houdt in de gaten of de dan onder leiding van 
begeleidingscommissies opbloeiende onderzoekingen het probleemveld 
voldoende dekken. Vanzelfsprekend mag hier ook een verwijt worden gemaakt 
naar de onderzoekers en hun begeleidingscommissies. Zij zijn bij uitstek in 
staat te onderkennen of hun onderzoeksontwerp kan resulteren in waarin het 
behoort te resulteren. Toch, zo realiseer ik mij terdege, is zo'n verwijt ook wat 
goedkoop. Wanneer het om vaag gespecificeerde onderzoeksvragen gaat, is de 
praktijk dat men al doende iets laat groeien, en het is gemakkelijker achteraf 
vast te stellen dat daar grote lacunes in zitten dan tijdens het proces daarop 
afdoende controle te houden. Juist op het gebied van beleidsonderzoek in op-
dracht van betrokkenen (of het nu gaat om ministers, of om 'de financiële 
wereld') is het vaak schipperen: als niet kan wat MOT, dan MOT maar wat 
kan. Begeleidingscommissies, formeel ingesteld om de onderzoekers op weg te 
helpen, blijken in de praktijk nogal eens bepaalde wegen voor onderzoekers te 
blokkeren. Er is dan niet zo zeer sprake van begeleiding, als wel van sturing. 
Dat is de achilleshiel van zulk onderzoek, waardoor effectieve evaluatie te 
vaak een vrome wens blijft. Voorwaarde voor werkelijk effectief 
evaluatieonderzoek schijnt mij dan ook dat de regie over het evaluatieonder-
zoek wordt gevoerd door een van de opdrachtgever(s) onafhankelijke instantie.  

Ook achteraf, bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten is er het no-
dige mis. Het staat de ministers natuurlijk vrij uit de onderzoeksresultaten con-
clusies te trekken die zij passend achten. Dat de Tweede Kamer de onderzoe-
ken alleen bekijkt door de bril van de ministers is echter bedenkelijk. Wellicht 
is het teveel gevraagd dat kamerleden de evaluatierapporten zelf van haver tot 
gort doornemen, maar dat ze dat helemaal aan de minister (wiens implementa-
tie van de wet ter beoordeling staat) overlaten, is bedenkelijk. Het geval van de 
MOT laat zonneklaar zien dat ministers wel eens erg de zonzijde van de eva-
luatie opzoeken. Ook in dit geval brengt de figuur van de onafhankelijke regis-
seur uitkomst: hij kan, onafhankelijk van de minister, een advies uitbrengen, 
aan minister en parlement, over de betekenis van de onderzoeksresultaten voor 
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het eindoordeel over de geëvalueerde wet. Zo'n regisseur kan dan ook ander 
onderzoek, dat mogelijk niet onder zijn regie is uitgevoerd, mede ter sprake 
brengen. Vanzelfsprekend kan de minister desgewenst zijn afwijkende visie ter 
kennis brengen aan het parlement. 

Remedie: de onafhankelijke regisseur? 

Kunnen onvolledigheden in onderzoeksopzet en waninterpretaties van onder-
zoeksresultaten worden voorkomen, of op zijn minst onderkend? Ik wil hier 
opperen dat het een goed idee kan zijn dat een onafhankelijke instantie wordt 
aangezocht om de regie van de evaluatie op zich te nemen. De regisseur 
bepaalt wat er wordt onderzocht, en of het – meestal uitbestede – onderzoek 
aan de vereisten voldoet. Hij is niet zelf de onderzoeker, zelfs niet 
noodzakelijkerwijs de ontwerper van de onderzoeksopzet, maar degene die 
allereerst een impliciet programma van eisen dat in de opdracht "Evalueer!" 
vervat is, expliciteert, en vervolgens nagaat of het door de eigenlijke 
onderzoekers gebodene ook aan die eisen voldoet. Tenslotte rapporteert hij aan 
de opdrachtgever, het parlement, de implicaties van het gevondene voor een 
eindoordeel over de geëvalueerde wet. 

Wie kan de rol van regisseur vervullen? Eigenlijk zou het het beste zijn als 
aan het Nederlandse parlement, zoals bijvoorbeeld aan het Amerikaanse, zelf 
een staf om zulk onderzoek te regisseren verbonden zou zijn, maar binnen de 
Nederlandse staatsrechtelijke verhoudingen lijkt dat uitgesloten. Dan moeten 
anderen worden uitgenodigd om als regisseur op te treden. Wie? Ik wil een 
aantal mogelijke kandidaten voor de functie van regisseur noemen. Laat ik 
beginnen met te noemen enkele aan de regering of de staat gelieerde instanties, 
die een onafhankelijke positie bekleden tegenover het departement onder 
welks verantwoordelijkheid de te evalueren wet valt, zoals de Algemene 
Rekenkamer of de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Beide 
colleges hebben een staat van dienst wat betreft evaluatie-onderzoek, maar ik 
noem ze toch vooral vanwege hun onafhankelijke positie in het departementale 
krachtenveld. Anderzijds denk ik ook aan echte buitenstaanders, zoals aan 
universiteiten verbonden onderzoekers die zich op het betreffende terrein 
hebben gekwalificeerd. Voor elk van deze instanties is wezenlijk dat zij 
rechtstreeks door het parlement worden aangezocht om de wet te evalueren, en 
rechtstreeks aan het parlement verslag uitbrengen. De betrokkenheid van het 
ministerie zij slechts faciliterend. Begeleidingscommissies zijn in dit verband 
welkom, om te begeleiden, niet om te leiden. Wie het onderzoek uitvoert is 
secundair, zolang de onderzoekers hun bevindingen aan de regie-instantie 
overleggen, zonder bemoeienis van de opdrachtgevers. In het bijzonder kan 
een departementale onderzoeksafdeling heel wel als uitvoerder, maar niet als 
regisseur, van zulk onderzoek optreden. 

Is er enige reden aan te nemen dat een dergelijke constructie beter zal wer-
ken dan de thans gangbare? Is de regisseur in zo'n constructie werkelijk onaf-
hankelijker en heeft hij meer mogelijkheden om de invloed van betrokkenen, 
wier handel en wandel mede voorwerp van evaluatie is binnen de perken te 
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houden? Bij de MOT was immers ook al sprake van universitaire 
onderzoekers, een onafhankelijke stichting, en een gekwalificeerde, zij het 
departementale, onderzoeksafdeling? Natuurlijk doen we er wijs aan geen 
wonderen te verwachten, maar ik meen dat er sprake is van een wezenlijke 
versterking van de positie van de regisseur, in de hier voorgestelde constructie, 
door zijn directe verbinding met het parlement. Of is ook dat niet voldoende? 
Tenslotte kreeg de direct onder de Parlementaire Enquêtecommissie 
Opsporingsmethoden (Commissie van Traa) functionerende onafhankelijke 
groep onderzoekers onder leiding van Fijnaut ook heel wat kritiek te 
verduren.13 Natuurlijk garandeert een onafhankelijke positie geen onderzoek 
dat boven alle kritiek verheven is, en kritische bespreking van elkanders werk 
blijve een wezenskenmerk van de wetenschappelijke wereld, maar het schijnt 
mij toe dat, waar het om wetsevaluatie gaat, onafhankelijkheid wel een 
noodzakelijke voorwaarde is. Een andere voorwaarde is dat de Kamer zijn 
verantwoordelijkheid voor het bestuderen van evaluatierapporten neemt. In 
laatste instantie kunnen we immers stellen dat het zwakste punt in de evaluatie 
van de MOT is geweest dat de Kamer genoegen heeft genomen met een 
onvolledige evaluatie, en zich, ofschoon de gepresenteerde rapporten duidelijk 
kritisch van toon zijn, door de ministers in slaap heeft laten sussen. Slechts als 
de Kamer werkelijk geïnteresseerd is in evaluaties en de regie ervan voldoende 
armslag wil bieden, valt te hopen dat op deze wijze de kwaliteit van wetseva-
luatie kan verbeteren. Want, inderdaad, evaluatie moet, maar evaluatie moet 
wel goed. 
 

                                                           
13 Men zie bijvoorbeeld het speciale nummer van het Tijdschrift voor Criminologie, 

38, nr. 2, 1996. 



 



Alex Jettinghoff 

Een geval van zelfregulering:  
kwaliteitszorg en de verspreiding van het ISO-certificaat 

Inleiding 

Min of meer bij toeval stuitte ik enige tijd geleden, tijdens onderzoek naar de 
manier waarop in het bedrijfsleven met mogelijke rechtsproblemen wordt om-
gegaan, op het ISO-verschijnsel. Verschillende managers die ik sprak gaven te 
kennen, dat hun bedrijf sinds kort een ‘ISO-certificaat’ had verkregen. Dit 
bleek in te houden dat het bedrijf door een onafhankelijke instantie was getest 
op (en blijkbaar had voldaan aan) een reeks internationale standaarden betref-
fende de kwaliteit van het productieproces en aanpalende bedrijfsactiviteiten. 
Toen ik ook mijn andere zegslieden uit verschillende branches naar ISO-
certificering vroeg, kreeg ik de indruk op een wijdverbreid verschijnsel gestuit 
te zijn. Het feit dat men zich aan deze testen vrijwillig had onderworpen (of 
bezig was te onderwerpen) en de waarde die er blijkbaar aan werd gehecht, 
wekten mijn nieuwsgierigheid.  

Waarom zou het bedrijfsleven, dat doorgaans voornamelijk klaagt over 
overheidsregulering, gemotiveerd zijn zich vrijwillig te onderwerpen aan een 
normatief regime dat raakt aan vrijwel elk aspect van de bedrijfsvoering?  

In het volgende wordt eerst beknopt aangegeven wat de ISO-standaard in 
de praktijk behelst. Daarna wordt getracht te achterhalen wat de krachten ach-
ter de ogenschijnlijk snelle en wijde verspreiding van de ISO-certificering 
kunnen zijn. Tenslotte wordt ingegaan op enkele andere rechtssociologisch 
interessante aspecten van dit geval van zelfregulering. 

De officiële functies van kwaliteitszorg 

De ISO-standaarden die ik aantrof behoren uitsluitend tot wat de ISO-9000 se-
rie genoemd wordt. Deze standaard is gericht op wat in het jargon ‘kwaliteits-
zorg’ en ‘kwaliteitsborging’ heet.1 Dit houdt in dat men een bedrijfsorganisatie 
tracht te creëren die garant staat voor het permanent voldoen aan een bepaalde 

                                                           
1 Deze serie is bedoeld als opstap naar wat ‘integrale kwaliteitszorg’ (Total Quality 

Management of ‘TQM’ voor de ingewijden) genoemd wordt, de zogenaamde ISO-
14000 serie. Beoogd wordt de huidige stand van het kwaliteitsniveau op te nemen, 
zo nodig te verbeteren en vervolgens het bereikte kwaliteitsniveau zeker te stellen 
(te ‘borgen’) als vertrekpunt voor verdergaande verbeteringen. De TQM-standaard 
is bedoeld als een lange-termijn managementstrategie die ten voordele moet strek-
ken "van de organisatie zelf, haar medewerkers, haar klanten en de gehele samenle-
ving" (ISO-8402, 1994).  
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kwaliteitsstandaard.2 Dit wordt nagestreefd met het oog op het bereiken van 
klanttevredenheid, middels het voorkomen van afwijkingen van het product 
van de overeengekomen specificaties in alle fasen van de productie, van ont-
werp tot levering en service. 

De oorsprong van kwaliteitszorgsystemen moeten we zoeken in de wapen- 
en nucleaire industrie, waar grote afnemers begonnen met het opzetten van een 
eigen vendor and supplier assessment. Dit bleek voor de meeste bedrijven een 
kostbare werkwijze en is een stimulans geweest voor de ontwikkeling van na-
tionale systemen kwaliteitsstandaarden (zoals BSI in Engeland en DIN in 
Duitsland). De ISO-standaarden zijn de internationale opvolgers van deze na-
tionale standaarden. De ISO-9000-serie werd gepubliceerd in 1987 door de in 
Genève gevestigde International Organisation for Standardisation.3 

Kwaliteitszorg is het meest omvattende scala van activiteiten. Het omvat 
volgens de officiële omschrijving: de schriftelijk geëxpliciteerde verplichting 
van de directie tot het voeren van een kwaliteitsbeleid, dat doeleinden en ver-
antwoordelijkheden specificeert; de implementatie van dit beleid door middel 
van kwaliteitsplanning, kwaliteitscontrole, kwaliteitsborging en kwaliteitsver-
betering; dat alles gecoördineerd en toegankelijk gemaakt in een kwaliteitssys-
teem.4  

De directie belast een manager (directievertegenwoordiger) met het ont-
werp, de implementatie en de handhaving van het kwaliteitssysteem volgens de 
termen van het kwaliteitsbeleid. Dit kwaliteitssysteem wordt toegankelijk ge-
maakt middels een kwaliteitshandboek, dat de planning specificeert van de 
handelingen die nodig zijn voor het implementeren van het kwaliteitssysteem. 
Volgens ISO-9000 dienen er procedures te worden ontworpen, beschikbaar 
gemaakt via het handboek en geïmplementeerd voor: 
- contractevaluatie 
- ontwerp controle 
- beheer van documenten en andere data  
- evaluatie van gekochte producten 
- controle van door toeleveranciers geleverde producten 
- monitoren van het productieproces 
- inspectie en testen van producten 
- controle van de testapparatuur 
- controle van afwijkende producten 
- ontwerp en onderhoud van methoden om afwijkingen te corrigeren en te 

voorkomen  

                                                           
2 Er worden verschillende invullingen van het begrip ‘kwaliteit’ gehanteerd. Er be-

staat blijkbaar geen algemeen geldige definitie (Gijsbers & Romme, 1996: 374). 
Een veelgebruikte omschrijving is: het leveren van een product met een constante 
kwaliteit overeenkomstig de wensen van de klant. Dat wil niet noodzakelijk zeggen 
dat het een ‘hoge’ kwaliteit moet zijn. Zoals één van mijn zegslieden opmerkte: 
"kwaliteit wil dus zeggen dat als je vierkante pingpongballen maakt, dat je ping-
pongballen altijd vierkant zijn". Dat is misschien wat overdreven gesteld, want een 
belangrijk punt is wel dat de klant die specifieke kenmerken verlangt. 

3 Rothery (1993). 
4 Volgens de omschrijvingen van ISO-8402. 
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- opslag, verpakking en aflevering 
- interne kwaliteitsaudits 
- opleiding 
- service-verlening. 
 
Bij het lezen van de ISO-standaarden dringt de gelijkenis met een wettekst zich 
op: de afgemeten omschrijving van belangrijke begrippen en hun onderlinge 
verhouding; de compacte formulering van de normen op een hoog niveau van 
abstractie; de systematische ordening van de voorschriften. Het doet voor een 
jurist vertrouwd aan. De normen zijn zo geformuleerd dat ze voor allerlei soor-
ten organisaties kunnen gelden. Dit betekent dat de stap van deze standaarden 
naar de individuele kwaliteitssystemen en -handboeken groot is. Gelukkig 
hoeft de arme ‘directievertegenwoordiger’ deze stap niet alleen te doen. In de 
eerste plaats kan hij adviseurs inhuren voor deze taak. Voor externe deskundi-
gen op dit vlak bestaat een sterk groeiende markt, wat geresulteerd heeft in een 
ampel aanbod van advies. In de tweede plaats kan hij een staf van kwaliteits-
managers in huis halen om het geïnstalleerde kwaliteitssysteem te implemente-
ren en te onderhouden.  

Men kan zich voorstellen dat deze operatie resulteert in omvangrijke hand-
boeken, en een hoop uitleg, instructie en motiveren binnen de organisatie no-
dig maakt. En vrijwel geen aspect van de bedrijfsorganisatie wordt ongemoeid 
gelaten. Wanneer dit allemaal is volbracht, kan de laatste stap worden gezet: 
het aanvragen van een ISO-certificaat. Dit houdt in dat het bedrijf een voltooid 
kwaliteitshandboek opstuurt naar de verkozen certificerende instantie.5 Wan-
neer de certificerende instantie het handboek heeft geïnspecteerd en er in be-
ginsel mee accoord is, zal er door het bedrijf meestal nog aanvullende informa-
tie moeten worden verstrekt en de vereiste vergoeding moeten worden vol-
daan. Als alles volgens plan verloopt wordt het certificaat met enig ceremoni-
eel aan de bedrijfsleiding overhandigd, waarna het in een mooi lijstje de wand 
van een directiekamer of een receptieruimte mag opluisteren. Het is niet de 
bedoeling dat men daarna tevreden achterover leunt en overgaat tot de orde 
van de dag. Het bedrijf zal namelijk regelmatig voor een onaangekondigde 
inspectie (‘audit’) bezocht worden door controleurs van de certificerende in-
stantie.6 Wanneer het kwaliteitssysteem niet aan de gestelde eisen voldoet kan 
het certificaat worden ingetrokken.  

Sinds 1987 heeft een groeiend aantal bedrijven deze procedure doorlopen 
om een ISO-certificaat te verkrijgen. De meeste bedrijven die ik heb benaderd 

                                                           
5 Deze certificerende instanties dienen een vergunning te hebben verkregen voor het 

verlenen van certificaten van een daartoe bevoegde accrediteringsinstantie. Op die 
manier tracht de overheid er voor te zorgen dat het certificaat iets voorstelt. Zie 
voor een uitvoerige omschrijving van deze begrippen: Backx (1995: 90-91). 

6 De kosten van de hele operatie kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Volgens 
een berekening uit 1991 bedragen de gemiddelde kosten (inclusief die van interne 
menskracht) ongeveer fl. 150.000 (opgave Kwaliteitsdienst Industrie). De kosten 
kunnen variëren afhankelijk van de grootte van het bedrijf in kwestie, de hoeveel-
heid werk die men zelf verricht en de prijzen die de certificerende instelling bere-
kent (er zijn geen vaste tarieven). Een audit kost ongeveer fl. 2000,- per dagdeel. 
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- overwegend behorend tot het midden- en kleinbedrijf - hadden een certificaat 
verworven of waren er mee bezig.7 Volgens mijn zegslieden beschikte het me-
rendeel van de collega’s in de respectievelijke branches over een certificaat. 
Dit lijkt erop wijzen dat in een betrekkelijk korte tijdsspanne een belangrijk 
deel van het Nederlandse bedrijfsleven volgens een ISO-standaard opereert, 
aangenomen dat de grotere bedrijven in deze ontwikkeling zijn voorop ge-
gaan.8 De vraag is welke krachten verantwoordelijk kunnen zijn voor deze 
‘ISO-mode’. 

De krachten achter de ISO-golf 

Competitief voordeel 

De meest voor de hand liggende reden voor het klaarblijkelijke enthousiasme 
waarmee een ISO-standaard in huis wordt gehaald is de overtuiging van het 
management dat kwaliteitszorg een bijdrage kan leveren aan de winst van het 
bedrijf en/of dat een certificaat anderszins de continuïteit en groei van het be-
drijf ten goede komt. Er zijn aanwijzingen dat dit inderdaad een belangrijke 
factor is. In een onderzoek van Cobbenhagen e.a. onder 62 voornamelijk mid-
delgrote bedrijven komt kwaliteit naar voren als de factor die het meest bepa-
lend wordt geacht voor het succes van een product of dienst.9 Uit een andere 
gedetailleerde studie van een vijftal grotere in Nederland gevestigde industriële 
bedrijven bleek dat er verschillende motieven een rol spelen bij de keuze voor 
kwaliteitszorg.10 Genoemd worden: 
- kostenreductie en efficiëntie; alle bedrijven bleken ervan overtuigd dat 

kwaliteitszorg bijdraagt aan de reductie van interne kosten (vermindering 
van de correctie van defecten, voorkomen van productieverlies) en zo de 
marge helpt vergroten. 

- verbeteren van het profiel; het merendeel van de bedrijven trachtte zich te 
profileren als ‘koploper’ en kwaliteitszorg werd gezien als een belangrijk 
middel daartoe. 

                                                           
7 Het ging hierbij om een dertigtal bedrijven verdeeld over verschillende branches, te 

weten: rubber- en kunststoffen, metaalconstructie, bouw, wegtransport en software. 
8 De Kwaliteitsdienst Industrie (KDI) te Rotterdam registreert de certificering in ons 

land. Volgens de opgave van deze dienst zijn er blijkens de recente tellingen (van 
begin 1997) ongeveer 6.500 ISO-certificaten verleend. Dat is een flink aantal, maar 
dekt in kwantitatief opzicht toch slechts een beperkt deel van het totale aantal be-
drijven. Omzetting van deze getallen in omzet zou overigens weer een ander beeld 
kunnen opleveren. Dergelijke gegevens zijn echter bij de KDI niet beschikbaar. 
Volgens de KDI zijn vooral de middelgrote bedrijven sterk vertegenwoordigd. Be-
paalde branches lopen hierbij voorop. Genoemd worden: wegtransport, bouwnijver-
heid, machinebouw en electrotechniek. Sinds 1992 is het aantal uitgereikte certi-
ficaten telkenjare verdubbeld. Het laatste jaar lijkt de groei iets af te vlakken.  

9 Cobbenhagen e.a. (1993: 29) 
10 Zwetsloot en Sprengers (1992: 18) 
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- klanten verlangen een hoge kwaliteitsstandaard; sommige afzetmarkten 
bleken in dit opzicht veeleisender dan andere. 

- positieve invloed op het marktaandeel; het merendeel van de bedrijven be-
oogt ook in dit opzicht de concurrenten bij te benen teneinde het marktaan-
deel te handhaven of te vergroten. 

 
Vooral de zich als koplopers profilerende bedrijven zagen de ISO-9000 stan-
daard slechts als een opstap voor een hogere kwaliteitsstandaard, het reeds ge-
noemde ‘Total Quality Management’.  

De kleinere bedrijven die ik heb benaderd bleken minder unaniem in hun 
waardering van het belang van een ISO-certificaat voor hun productiesysteem. 
Sommige, vooral kleinere bedrijven bleken nooit een certificering te hebben 
overwogen. Anderen hadden het wel overwogen maar hadden ervan afgezien. 
Een respondent zei bijvoorbeeld:  

 
"Ik ben naar zo’n informatiebijeenkomst over ISO geweest. Eerst dacht ik: 
wat een prachtig idee. Maar daarna realiseerde ik me dat wij al op die ma-
nier werken, voor een belangrijk deel in ieder geval. Toen ik hoorde wat 
het betekende in termen van administratieve rompslomp, geld en moeite 
heb ik het idee weer laten varen. We hebben geen behoefte aan meer bu-
reaucratie die de flexibiliteit vermindert." (directeur klein metaal-
constructiebedrijf) 

 
Voor een derde groep bedrijven vormden de kosten en de administratieve con-
sequenties aanvankelijk een drempel, maar zij besloten desondanks een certifi-
caat aan te vragen, omdat zij het gevoel hadden dat daaraan met het oog op de 
concurrentie niet te ontkomen was. Naderhand bleken zij toch tevreden met het 
effect van het kwaliteitssysteem voor hun bedrijf. Voor een laatste groep - 
veelal middelgrote - bedrijven waren de kosten en de administratieve conse-
quenties geen bezwaar geweest voor het aanvragen van een certificaat. Een en-
kel bedrijf werkte al met een ander kwaliteitssysteem, bijvoorbeeld van multi-
nationale klanten (Philips, Rank-Xerox) die er een eigen certificatieprocedure 
met eigen audits op na houden. In sommige branches (rubber en kunststoffen, 
wegtransport) twijfelden enkele managers aan het onderscheidend vermogen 
van een ISO-certificaat, met name omdat intussen vrijwel elk bedrijf in de 
branche gecertificeerd is: 
 

"Vijf jaar geleden was het iets bijzonders als je een ISO-certificaat had. In 
Singapore zie je nog wel advertenties in de krant van "wij hebben een certi-
ficaat!". Dat gebeurt hier niet meer tegenwoordig. Wij hebben onze klanten 
ervan op de hoogte gesteld, maar het is niet meer iets om mee op te schep-
pen." (Financieel directeur, middelgroot bedrijf in rubber- en kunststof pro-
ducten) 
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Pressie 

Verschillende van de bedrijven waar men van een sceptische houding ten op-
zichte van de ISO-certificatie blijk gaf, bleken tot de aanvraag van een certifi-
caat te zijn overgegaan onder druk van een grote klant. Een groot bedrijf had al 
zijn toeleveranciers een brief gestuurd, waarin werd gesteld dat zij binnen een 
bepaald tijdsbestek een ISO-certificaat dienden te verwerven als zij de klandi-
zie van het bedrijf wensten te behouden. Een financieel manager van een trans-
portbedijf, dat voor de grote onderneming werkte, merkte in dit verband op: 
 

"Ik ben misschien een beetje ouderwets, maar ik denk dat we tot dusverre 
goed werk hebben geleverd. Het is natuurlijk mooi om op papier te hebben 
staan wat iedereen doet en wat de verantwoordelijkheden zijn... Maar zij 
stuurden die brief [...] Dan kan je twee dingen doen: of je zegt dat je naar 
andere klanten op zoek gaat, of je doet wat ze zeggen en je houdt de klant. 
[...] Naar mijn mening is het allemaal een beetje overdreven. En denk maar 
niet dat ze ons 5 cent de kilometer meer gingen betalen voor onze moeite. 
Niets daarvan. Ze zeiden zelfs dat we op die manier geld zouden besparen." 

 
Een ander bedrijf, een staalconstructiefirma, was eveneens door dezelfde grote 
onderneming aangemaand een ISO-certificaat te verwerven en had dat met te-
genzin gedaan. De administratief manager van dit bedrijf zei dat dit dictatoriale 
gedrag van de betreffende onderneming veel kwaad bloed had gezet bij de 
kleinere bedrijven die zaken deden met de onderneming. 

Wat hier vooral van belang is dat deze grote spelers op deze wijze een be-
langrijke rol spelen in de verspreiding van de ISO-standaard. Ik weet niet in 
hoeverre deze grote ondernemingen contractueel of anderszins verplicht zijn 
een ISO-certificaat te verlangen van hun eigen toeleveranciers. Een ISO-norm 
(9001 - 4.6.2) vereist het bijhouden van een lijst met aanvaarde toeleveranciers 
en het regelmatig evalueren van de bedrijven op die lijst. Het eisen van een 
ISO-certificering zou een eenvoudige methode kunnen zijn om aan dit vereiste 
te voldoen. 

De markt voor certificering en kwaliteitsadvisering 

De markt voor certificering en daarop gerichte bedrijfsadvisering is een betrek-
kelijk nieuwe markt en wordt - bijvoorbeeld door het Ministerie van Economi-
sche zaken, zoals nog zal blijken - wel beschouwd als een groeimarkt.11 In het 
bijzonder de regelmatige audits lijken een aantrekkelijke en constante bron van 
werk en inkomen. Het gaat hier om particuliere organisaties die uit zijn op om-
zet. Op die grond zou men kunnen veronderstellen dat deze aanbodfactor even-
                                                           
11 Volgens de opgave van de eerder genoemde KDI zijn er begin 1997 ongeveer 50 

certificerende instellingen werkzaam; zij variëren in omvang van zeer groot tot een-
mansbedrijven. Daarnaast voorziet een groot aantal bureaus in advies op het vlak 
van kwaliteitszorg. De KDI heeft er ongeveer 400 in kaart gebracht, maar dit zou 
waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg zijn.  
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eens een onafhankelijke kracht achter de verspreiding van de ISO-certificering 
is. Ik heb echter weinig concrete aanwijzingen die daarop duiden. Bij een enkel 
bedrijf maakt men gewag van een ‘voorlichtingsbijeenkomst’ die is bijge-
woond, maar meer blijkt er niet van de marketing van dit product. In ieder 
geval zal een voldoende aanbod van expertise op dit vlak het verspreiden van 
de ISO-certificering niet belemmeren. 

De Europese instellingen 

De EG/EU is een belangrijke arena geweest voor de promotie van normalise-
ring en certificering. Dit vindt zijn oorzaak in het streven naar de ‘interne 
markt’. Een belangrijke voorwaarde voor het tot stand brengen van de ‘Single 
Market’ was en is het elimineren van handelsbarrières in de vorm van techni-
sche vereisten voor producten op het gebied van veiligheid, gezondheid en mi-
lieu. De meeste lidstaten hadden nationale wetgeving met dergelijke vereisten, 
die in de praktijk werkte als een handelsbarrière of niet zelden juist met protec-
tionistische oogmerken was ontworpen. Harmonisatie van deze vereisten zou 
de handelsbarrières weg moeten nemen en zo moeten bijdragen tot het creëren 
van een interne markt.12  

De aanvankelijk gebruikte methode om harmonisatie te bewerkstelligen 
middels gedetailleerde Europese wetgeving is in 1985 vervangen door een 
‘nieuwe aanpak’. Deze ‘New Approach’ verlangt, dat wetgeving omtrent tech-
nische vereisten beperkt blijft tot het aanduiden van ‘essentiële vereisten’, en 
verdere specificatie wordt overgelaten aan Europese standaarden, die worden 
opgesteld door de Europese normalisatie-instanties (CEN/CENELEC). Een be-
langrijk voordeel van deze nieuwe aanpak vanuit een oogpunt van wetgeving 
is allereerst, dat Europese wetgeving zich kan beperken tot de essentiële ver-
eisten en zodoende Europese regulering van het bedrijfsleven wordt beperkt 
(deregulering). Een tweede voordeel is dat implementatie voor een belangrijk 
deel wordt omgezet in zelfimplementatie (via auditing). 

De internationale standaarden beogen niet alleen handelsbarrières te elimi-
neren, maar worden daarnaast ook gezien als een belangrijk instrument om de 
concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven te versterken. In dit verband 
is ook kwaliteitszorg naar voren geschoven. De ISO-9000 serie is in 1987 ge-
accepteerd als de geharmoniseerde Europese standaard voor kwaliteitszorg, de 
zogenaamde EN-29000. De Europese instellingen hebben een belangrijke rol 
gespeeld bij de ontwikkeling van een institutionele infrastructuur voor norma-
lisatie, accreditatie, certificatie en auditing binnen de Europese Gemeenschap. 
Dit is waarschijnlijk tevens een belangrijke stimulans geweest voor het in 
praktijk brengen van kwaliteitszorg door ondernemingen, die zich opmaakten 
voor de interne en de globale markt.  

                                                           
12 Zie voor de geschiedenis van de ‘nieuwe aanpak’: Woolcock (1996: 292-297). 
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De nationale overheid 

De Nederlandse overheid heeft de uitvoering van de Europese initiatieven be-
treffende internationale standaardisatie ter hand genomen, niet alleen omdat zij 
daartoe verplicht is, maar ook omdat zij een enthousiast pleitbezorgster is van 
de interne-marktpolitiek. De overheidspromotie van internationale standaardi-
satie wordt ook geïnspireerd door andere motieven. 

Een eerste motief schuilt in de overtuiging dat normalisatie de concurren-
tiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven op de wereldmarkt versterkt.13 
Een tweede motief houdt verband met de stimulering van de dienstverlening op 
het vlak van normalisering en certificering. Deze sector wordt beschouwd als 
een nieuwe en snel groeiende markt, die kansen biedt voor Nederlands onder-
nemen.14 En in de derde plaats is er een sterke belangstelling voor normalise-
ring en certificering als een alternatief voor wetgeving.15 Gedetailleerde wet-
geving wordt op verschillende beleidsterreinen beschouwd als een achterhaal-
de sturingstechniek, onder andere uit een oogpunt van effectiviteit. Dienten-
gevolge is de afgelopen jaren de belangstelling voor alternatieve vormen van 
sturing, zoals zelfregulering, toegenomen.16 Zelfregulering middels normalisa-
tie en certificatie wordt beschouwd als een nieuwe sturingsmethode, die moge-
lijk ook op andere beleidsterreinen kan worden ingezet.17 

In het kader van dit beleid stimuleert de overheid de ontwikkeling van de 
infrastructuur voor normalisatie, accreditering en certificering. Daarnaast 
wordt de verspreiding ISO-certificering direct gestimuleerd door bij het gun-
nen van orders door bepaalde overheidsdiensten (zoals bijvoorbeeld Rijkswa-
terstaat) aan particuliere ondernemingen, een certificaat te eisen.  

Het kwaliteitsproject in rechtssociologisch perspectief 

De hierboven genoemde factoren hebben samen geleid tot de snelle ontwikke-
lingen op het gebied van kwaliteitszorg. De bedrijfseconomische overwegin-
gen lijken in tandem met Europees en nationaal economisch beleid de ver-
spreiding van ISO-certificatie te bespoedigen.  

Deze ontwikkeling is vanuit een rechtssociologische optiek in diverse op-
zichten interessant. Op enkele aspecten wil ik nader ingaan, namelijk de bijdra-
ge die kwaliteiszorg kan leveren aan het reduceren van mogelijke rechtspro-
blemen en voorts de sociale werking van deze vorm van zelfregulering. 

                                                           
13 Zie de nota ‘Normen, certificaten en open grenzen’: 20-23. 
14 Normen, certificaten en open grenzen: 8 en 34. 
15 ‘Normen, certificaten en open grenzen’, t.a.p., pp. 27-30. 
16 De rechtssociologische aspecten van zelfregulering komen onder meer aan de orde 

in: Derksen c.s. (1989), Huls en Stout (1992), Eijlander c.s. (1993) en Stout en 
Hoekema (1994).  

17 Een en ander in aansluiting op de nota ‘Zicht op wetgeving’, Kamerstukken 1990-
1991, 22008, nrs. 1-2. Zie voor een (juridisch) kritische bespreking van de nota 
‘Normen, certificaten en open grenzen’: Backx (1995) en Valkenburg (1995). 
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Rechtsproblemen 

Kwaliteitszorg kan sociologisch worden geduid als een praktische manifestatie 
van wat Giddens een typerend kenmerk van moderne samenlevingen heeft ge-
noemd: ‘reflexiviteit’.18 Hij omschrijft dit als het verschijnsel dat sociale prak-
tijken en de sociale context waarin ze zich voltrekken voortdurend worden ge-
plaatst in het licht van stelselmatig verzamelde informatie over die praktijken, 
met de intentie de organisatie (of zo nodig de reorganisatie) van deze praktij-
ken op grond van deze informatie vorm te geven. Deze reflexiviteit ziet hij als 
een van de mechanismen die verantwoordelijk is voor de sterke dynamiek van 
moderne instellingen. Er is een voortdurende ‘feedback loop’ van waarnemen 
naar handelen, waarbij de sociale wetenschappen een belangrijke rol als moda-
liteit van informatieverzameling zijn gaan spelen. Reflexiviteit is volgens Gid-
dens met name een kenmerk van organisaties, van publieke evenzeer als van 
private. Tot de traditionele reflexieve technieken behoren bijvoorbeeld de 
verzameling van statistische gegevens en de dubbele boekhouding. De infor-
matie-technologie heeft echter op dit vlak nieuwe perspectieven geopend. 
Daardoor is het verzamelen en bewerken van gegevens in een hogere versnel-
ling gebracht en vooral veel goedkoper geworden. Zo zijn overheden steeds 
sneller in staat de effecten van hun interventies te volgen en hun activiteiten op 
basis daarvan te (her-) oriënteren. En zo is het voor ondernemingen bedrijfs-
economisch aantrekkelijk geworden het gedrag van hun clientèle in beeld te 
krijgen, om daarop met de meest geëigende marketinginstrumenten te kunnen 
inspelen.19  

Kwaliteitssystemen sluiten aan bij deze algemene trend, of beter gezegd: 
maken er deel van uit. In feite gaat het er bij kwaliteitszorg om de organisaties 
lerende, zichzelf corrigerende organisaties te maken. In alle fasen van het pro-
ductieproces worden procedures ingebouwd die het de direct betrokkenen mo-
gelijk maakt tekortkomingen te signaleren die aan het leveren van constante 
kwaliteit (als bepalende factor voor klanttevredenheid en succes) afbreuk doen 
en daarna maatregelen te initiëren om ze in de toekomst te voorkomen. Een 
rechtssociologisch interessant gevolg van een effectief kwaliteitssysteem zou 
kunnen zijn dat op termijn de frequentie van bepaalde categorieën mogelijke 
rechtsproblemen, met name in de sfeer van wanprestatie en onrechtmatige 
daad, wordt gereduceerd. Dat kan doordat procedures worden geïnstalleerd die 
beogen het hele productieproces op afwijkingen en defecten te controleren. 
Toeleveranciers worden op hun betrouwbaarheid getoetst en regelmatig geëva-
lueerd, geleverde producten worden gecontroleerd, het productieproces wordt 
nauwlettend gevolgd, de producten worden gecontroleerd en de oorzaken van 
onvolkomenheden worden getraceerd en gecorrigeerd. Enkele bedrijven (met 
name in de kunststofindustrie) brachten inderdaad de geringe frequentie van 
problemen op het vlak van wanprestatie in verband met de aanwezigheid van 
een kwaliteitssysteem, zowel in het eigen bedrijf als dat van toeleveranciers en 
klanten. Duidelijk was overigens wel dat dit effect niet uitsluitend aan de kwa-
liteitszorg kon worden toegeschreven. Voor zover kwaliteitszorg een dergelijk 
                                                           
18 Giddens (1984: 199-206; 1990: 36-45). 
19 Iets wat overigens ook bij non-profit organisaties niet ongebruikelijk is. 
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effect heeft, zal toch op zijn minst een voorwaarde daarvoor zijn dat het kwali-
teitssysteem naar behoren functioneert. Daarvan kunnen we echter niet op 
voorhand uitgaan. In theorie klinkt het allemaal prachtig, maar een voor de 
hand liggende rechtssociologische vraag zal zijn of de ISO-soep in de praktijk 
zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend. Welke problemen kunnen er 
schuil gaan achter de glans van het certificaat? 

Sociale werking: beoogd resultaat 

De invoering van kwaliteitszorg in een bedrijf vergt een vrij ingrijpende her-
oriëntatie van bedrijfsleiding en personeel. Men spreekt zelfs wel van een ‘re-
volutie’.20 Daarbij kunnen zich verschillende typen problematische effecten 
voordoen.  

De kwaliteitsoperatie kan een averechts effect sorteren in termen van het 
succes van de onderneming. Ook als alle gremia binnen de organisatie daaraan 
enthousiast meedoen kunnen er grote problemen ontstaan. Er zijn verschillende 
voorbeelden gesignaleerd van bedrijven die in problemen geraakten (variërend 
van een verlies van marktaandeel tot faillissement) door een overijverige of 
eenzijdige implementatie van een kwaliteitssysteem. Zo verloor bijvoorbeeld 
een fabrikant van wetenschappelijke instrumenten aan marktaandeel, omdat het 
personeel zo geobsedeerd werd door het halen van de productieschema’s voor 
‘on-time delivery’ dat er geen tijd meer overbleef voor telefoongesprekken met 
klanten. En een ander Amerikaans bedrijf (producent van gereedschap voor 
oliewinning), die voor zijn kwaliteitsinspanningen zelfs een nationale prijs 
kreeg uitgereikt, werd met bankroet bedreigd doordat de kosten van de kwali-
teitszorg exponentieel groeiden terwijl de omzet door het inzakken van de olie-
prijs stagneerde.21 Dergelijke problemen kwamen blijkbaar zo vaak voor dat 
de kwaliteitsgoeroes hun kwaliteitsstrategieën meer hebben gericht profijtelijk-
heid (‘return on quality’).  

Een ander type probleem betreft het welslagen van de revolutie die men 
nastreeft, dat wil zeggen de effectieve implementatie van een kwaliteitssysteem 
binnen de organisatie. Wat daar mee mis kan gaan wordt aardig geïllustreerd in 
een gedetailleerde case-study van Gijsbers en Romme (1996). Zij volgden de 
introductie van kwaliteitsmanagement (volgens de ISO-9000-normen) in een 
bedrijf op de voet via participant-observatie. Het door een kwaliteitsproject-
groep enthousiast gestarte veranderingsproces raakte na verloop van tijd in het 
slop. Gijsbers en Romme wijzen enkele oorzaken voor dit falen aan. Een eerste 
oorzaak vormde het feit dat het de bedrijfsleiding vooral te doen was om het zo 
snel mogelijk verwerven van een certificaat, omdat zij meenden dat daarop be-
drijfseconomisch kon worden ‘gescoord’. Zij toonden weinig bereidheid het 
tijdrovende veranderingsproces, dat in een andere houding (‘kwaliteitsbewust-
zijn’) van de medewerkers zou moeten resulteren, zijn tijd te gunnen. Boven-
dien bleek de top van het bedrijf de openheid over de gang van zaken binnen 

                                                           
20 Gijsbers en Romme (1996: 376). 
21 De voorbeelden zijn ontleend aan Business Week (1994, nr. 8: 36-41). 



Een geval van zelfregulering 71 

het bedrijf en de initiatieven van de medewerkers - beide vereisten voor kwali-
teitsmanagement - als een bedreiging van de bestaande machtsverhoudingen te 
ervaren. Tenslotte bleek dat lijnmanagers van het bedrijf bij het haperen van 
het veranderingsproces de problemen doorschoven naar de projectgroep, ter-
wijl kwaliteitsmanagement idealiter geïntegreerd dient te worden in de verant-
woordelijkheid en vaardigheid van de lijnmanager. Daardoor werd de inbed-
ding in de organisatie en continuïteit van het kwaliteitssysteem illusoir, omdat 
de verantwoordelijkheid en de expertise met betrekking tot kwaliteit bleef 
berusten bij een projectgroep met een slechts tijdelijk mandaat. Zodoende 
draaide het kwaliteitsproject volgens de onderzoekers uit op een fiasco. Niet-
temin verwierf het bedrijf uiteindelijk een ISO-certificaat. Dit geeft te denken 
over de waarde van het ISO-certificaat.  

Sociale werking: strategisch gedrag 

Blijkbaar is het mogelijk door het verrichten van strategische schijnbewegin-
gen een certificaat te verkrijgen. Nu kunnen we uiteraard uit één voorbeeld niet 
concluderen dat het altijd zo gaat. Er zijn andere voorbeelden te noemen waar-
in de kwaliteitsomwenteling wel overeenkomstig de bedoelingen is verlopen. 
Voor meer algemene stellingen ontbreekt de empirische basis. Wat nog wel in 
meer algemene zin redelijkerwijs vermoed kan worden is, dat dergelijk strate-
gisch gedrag vooral te verwachten is bij bedrijven die het in eerste instantie om 
het certificaat te doen is, bijvoorbeeld omdat ze zich door een grote klant tot 
het verwerven van een certificaat gepresseerd voelen.  

Strategisch gedrag ten aanzien van de certificering kan ook voorkomen op 
brancheniveau. Naar verluidt komt het voor dat de grote spelers in een be-
drijfstak kleinere branchegenoten op afstand trachten te houden door een ISO-
certificaat tot voorwaarde te maken voor het toetreden tot de (door hen opge-
richte) branche-organisatie.22 Zo kan een ISO-certificaat een instrument wor-
den dat goed van pas komt bij het streven naar een oligopolistische marktsitua-
tie. Deze opzet kan op zijn beurt weer strategisch certificeringsgedrag uitlok-
ken van de kleinere bedrijven die de groteren in de branche willen bijbenen. 

Niet alleen het certificaat maar ook de ISO-normen zelf kunnen inzet zijn 
van strategische manoeuvres. Het gebruik van internationale standaarden in 
plaats van gedetailleerde EU-regelgeving zal zijn weerslag hebben op de rich-
ting van industriële lobby-activiteiten: van de beleidsbepalende EU-organen 
naar de commissies die de normen opstellen. Een van mijn zegslieden wees op 
deze verschuiving.23 Hij is consulent van een chemisch bedrijf en in die hoeda-
nigheid was hij getuige van een poging van dit bedrijf om een zetel in een nor-
mencommissie te bemachtigen. Deze zetel zou vacant komen in verband met 
de promotie van een vertegenwoordiger van een multinationaal electronicacon-
cern. De poging mislukte, omdat dit concern erin slaagde hun vertegenwoordi-
ger in de commissie te vervangen met een van de professoren op hun loonlijst. 
                                                           
22 Volgens informatie van Sjoerd Romme, Economische Faculteit, Universiteit Maas-

tricht. 
23 Hij wenste anoniem te blijven. 
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Een andere aanwijzing voor de dominante positie van grotere bedrijven in 
normencommissies vormen de vragen die werden gesteld bij de behandeling 
van de EZ-nota ‘Normen, certificaten en open grenzen’ in de vaste commissie 
voor Economische Zaken.24 De woordvoerders van vrijwel alle fracties bleken 
aanleiding te hebben zich zorgen te maken over de participatie in normen-
commissies van (onder andere) het midden- en kleinbedrijf, dat niet beschikt 
over de lobbyfaciliteiten van het grootbedrijf.  

De laatstgenoemde manoeuvres zullen zich waarschijnlijk vooral voltrek-
ken rond technische ISO-normen, die betrekking hebben op zaken als het for-
maat van creditcards, lichtgevoeligheid van films, veiligheidsnormen voor ma-
chines en wat dies meer zij. Het gaat daarbij om zeer specifieke kwesties met 
directe, grote en duurzame gevolgen. Dat is veel minder het geval bij de ISO-
standaard voor kwaliteit, omdat het - zoals gezegd - hierbij gaat om een zeer 
abstract geformuleerd model zonder een direct effect. Dit model moet in de 
loop der tijd voor individuele bedrijven uit verschillende branches vertaald 
worden in werkbare kwaliteitshandboeken. Aan dergelijke abstracte standaar-
den zal dan ook waarschijnlijk minder lobby-energie worden besteed.  

Conclusie 

In de afgelopen jaren is het aantal uitgereikte ISO-certificaten in ons land ex-
ponentieel gegroeid. Verschillende factoren hebben deze ontwikkeling gesti-
muleerd. Voor de koplopers in het bedrijfsleven is een certificaat bedrijfseco-
nomisch interessant en het peloton probeert middels certificering de concurren-
tie bij te benen en grote klanten te behouden. De Europese instellingen en de 
nationale overheid zien in normalisatie en certificering een belangrijke metho-
de om de interne markt gestalte te geven en hebben daarom de ontwikkeling 
van de infrastructuur voor normalisatie, accreditatie en certificering krachtig 
ter hand genomen. 

Het kan zijn dat de populariteit van ISO-9000 na verloop van tijd weer zal 
afnemen. Of het kwaliteitsstreven als zodanig (in de vorm van integrale kwali-
teitszorg of anderszins) eenzelfde lot beschoren zal zijn valt nog te bezien. Als 
we Giddens mogen geloven is een dergelijke wijze van opereren inherent aan 
moderne organisaties. Op grond daarvan valt eerder te verwachten dat falende 
vormen van kwaliteitsmanagement worden gecorrigeerd en aan veranderde 
omstandigheden worden aangepast, dan dat het project als zodanig overboord 
zal worden gezet. Bovendien heeft de (Europese en nationale) politieke context 
een aantal agendapunten (interne markt, productveiligheid, milieu, arbeidsom-
standigheden) waarvan gemeend wordt dat ze met de traditionele sturingsmid-
delen niet of onvoldoende te verwezenlijken zijn. Van zelfregulering, bijvoor-
beeld middels normalisatie, accreditering en certificering, wordt op deze be-
leidsterreinen veel verwacht. 

Of deze verwachtingen zullen worden ingelost is weer vers twee en uiter-
aard voor de rechtssociologie een interessante kwestie. Met de overschakeling 

                                                           
24 Kamerstukken 1994-1995, 21670, nr. 9, p. 1-4. 
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van overheidsregulering naar zelfregulering is de vraag naar de sociale wer-
king niet van de baan. De beschikbare informatie over de praktijken rond de 
ISO-9000 normen wijst erop, dat een certificaat geen bedrijfseconomisch suc-
ces garandeert en evenmin een daadwerkelijke implementatie van een kwali-
teitssysteem. Naar het zich laat aanzien is alle regulering, ook zelfregulering, 
een uitnodiging tot strategisch gedrag, dat kan leiden tot onbedoelde en soms 
ook perverse effecten. Anderzijds kunnen dergelijke effecten nooit helemaal 
worden voorkomen. Als ze niet genoeg optreden om de geloofwaardigheid van 
het certificeringssysteem aan te tasten, kunnen dergelijke systemen niet alleen 
voor particuliere maar ook voor publieke belangen waardevol zijn. In dit ver-
band valt met name ook te denken aan het certificatiesysteem waarvoor ISO-
9000 als opstap bedoeld is, namelijk ‘Total Quality Management’, dat naast 
kwaliteitsmanagement ook (onder meer) milieumanagement omvat.  
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M. Malsch en J.F. Nijboer 

Een president met het hart op de goede plaats? 

 
Enkele bespiegelingen over professionalisering en de formalisering van beslis-
singen binnen de medische discipline, naar aanleiding van een opmerkelijk 
Kort Geding-vonnis uit 1994. 

1. Aanleiding 

Alweer geruime tijd geleden werd de Nederlandse medische wereld1 verrast 
door een vonnis van de President van de Haagse Rechtbank. In een Kort Ge-
ding, dat was aangespannen door een 43-jarige man met een zogeheten 'termi-
naal hartlijden' tegen de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden, ver-
oordeelde de President de verzekeraar tot het vergoeden van alle kosten ver-
band houdend met de harttransplantatie uit te voeren in Aalst (België) in het 
Thoraxcentrum van het Onze Lieve Vrouwe Ziekenhuis aldaar (de volledige 
tekst van het vonnis is weergegeven in Bijlage 1). De verzekeringsmaatschap-
pij kon zich naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet beroepen op 
art. 3.1.7 van haar polisvoorwaarden, waarin vergoeding van kosten voor een 
behandeling als deze in het buitenland in principe werd uitgesloten. 

In Nederland had de patiënt (dus de eiser in Kort Geding) bij twee acade-
mische ziekenhuizen (het AZR en het AZU2) nul op het rekest gekregen: de 
beide ziekenhuizen - overigens de enige in Nederland die harttransplantaties 
mogen uitvoeren - hanteren dezelfde beoordelingsmaatstaven voor het al dan 
niet verrichten van de bewuste transplantatie. Deze beoordelingsmaatstaven 
zijn neergelegd in het zogenoemde 'Protocol Harttransplantatie', een document 
waarin consensus van een groep beroepsbeoefenaren is neergelegd over een 
groot aantal zaken zoals procedures voorafgaand, tijdens en na afloop van de 
operatie, donorselectie, indicatiestelling en contra-indicaties. Dit protocol 
noemt een perifeer hartlijden als contraindicatie. Eiser leed aan een perifeer 
hartlijden en werd daarom van operatie in Nederland uitgesloten. In het Tho-
raxcentrum te Aalst was men echter een andere mening toegedaan. Na onder-
zoek kwam dit centrum tot de conclusie dat ondanks het perifeer hartlijden een 
transplantatie wél verantwoord kon worden uitgevoerd, en dat zelfs de 
beoogde gezondheidswinst kon worden verkregen. Nationale Nederlanden 

                                                           
1 Strikt genomen werd niet alleen de medische wereld verrast: ook juristen en 

mensen uit de assurantiewereld keken er van op. 
2 Academisch Ziekenhuis Rotterdam en Academisch Ziekenhuis Utrecht. 
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weigerde echter om de ingreep in België te vergoeden, waarna eiser het Kort 
Geding instelde met bovengenoemd resultaat. 
Behalve een niet-onaanzienlijke publiciteit in de dagbladen heeft het vonnis 
van de Haagse President ook voor een aantal reacties vanuit de medische en ju-
ridische wereld in het Nederlands Juristenblad (NJB) gezorgd.3 De in de noten 
vermelde bijdragen van Kastelein en Hamilton richten zich beide op de nood-
zaak van kostenbeheersing in de Nederlandse gezondheidszorg. Harttransplan-
tatie is één van de medische behandelingen waarvoor criteria en procedures 
voor toewijzing niet alleen landelijk gelden, maar ook door het parlement zijn 
geaccepteerd en in wetgeving hun neerslag hebben gevonden. Kosten- en vo-
lumebeheersing binnen de Nederlandse gezondheidszorg zijn wettelijk vastge-
legd in de Ziekenfondswet en de AWBZ en het daarin vastgelegde verstrekkin-
genpakket in combinatie met plannings- en tarievenwetgeving inclusief de 
daarop gebaseerde ziekenhuisbudgettering. Mede naar aanleiding van discus-
sies over 'grenzen aan de zorg' (wat valt binnen het verstrekkingenpakket?) en 
'keuzen in de zorg' (wie komt in aanmerking voor welke behandeling?) zijn 
procedures ontwikkeld voor de beoordeling van nieuwe medische verrichtin-
gen. 
 
Ten aanzien van de harttransplantaties is besloten die te concentreren in het 
AZR en het AZU. In 1989 maakte de toenmalige staatssecretaris van volksge-
zondheid bekend dat naar zijn mening opname van de harttransplantatie in het 
verstrekkingenpakket4 zou kunnen plaatsvinden op het moment dat er een lan-
delijk protocol voor indicatiestelling en selectie zou zijn opgesteld met als doel 
de schaarse donorharten op een zo rechtvaardig mogelijke wijze te verdelen. 
De harttransplantatiecentra hebben vervolgens gezamenlijk een protocol opge-
steld dat ter toetsing is voorgelegd aan de Gezondheidsraad en de Begelei-
dingscommissie harttransplantatie, waarna na enige bijstelling opname van de 
transplantaties in het verstrekkingenpakket is gerealiseerd. De bijdragen van 
Kastelein en Hamilton ademen de vrees dat de President in één pennenstreek 
deze huns inziens zorgvuldig opgebouwde regelgeving ter besluitvorming over 
wie wel en wie niet een harttransplantatie mag ondergaan, zou doorkruisen. 
'Zorgvuldig' wordt hier waarschijnlijk in technische zin bedoeld; de democrati-
sche legitimiteit van de bedoelde keuzen stond in deze artikelen kennelijk niet 
ter discussie. 

De bijdrage van Dingemans (die optrad als advocaat van de eiser in het 
Kort Geding) in het NJB stelt de betekenis van het bewuste protocol ter discus-
sie, mede omdat dit na de totstandkoming nimmer is geëvalueerd, ondanks dat 

                                                           
3 W.R. Kastelein, Bom of eendagsvlieg, NJB, 1994, pp. 1136-1137; G.J.A. Hamilton, 

Harttransplantatie en grenzen aan de zorg, NJB, 1994, 1138-1140; P.A.M.M. Din-
gemans, Quod licet jovi non licet bovi (of toch?), NJB, 1994, pp. 1309-1311. 

4 Het verstrekkingenpakket waar wij het hier over hebben is gebaseerd op de Zieken-
fondswet en bestaat uit behandelingen (onder andere huisartsenzorg, 1e lijnszorg en 
fysiotherapie) waarop ziekenfondsverzekerden op grond van de Ziekenfondswet 
aanspraak kunnen doen gelden. Ziekenfondsverzekerden kunnen voor rekening van 
het ziekenfonds in beginsel slechts hulp inroepen bij gecontracteerde hulpverleners/ 
instellingen. Voor hulp die in het buitenland wordt ondergaan bestaan aparte regels. 
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dit wel was afgesproken en de omstandigheden (meer ervaring met het verrich-
ten van harttransplantaties) er wel aanleiding toe gaven. Ook vraagt hij zich af 
in hoeverre schaarste van 'producten' (zoals bijvoorbeeld donorharten) en 
financiële budgettering van ziekenhuizen de verzekerde patiënt regarderen, en 
verwijst daarbij naar de Dotterarresten5 waarin is uitgesproken dat budgette-
ring van ziekenhuizen dit niet doet: als een patiënt is verzekerd, en een behan-
deling zit in het verstrekkingenpakket, dan heeft die patiënt in principe aan-
spraak op die behandeling, en doen overschrijdingen van het ziekenhuisbudget 
in de relatie tussen de verstrekker van de behandeling en de patiënt niet ter 
zake. Bovendien zijn - aldus Dingemans - patiënten, individueel of als groep, 
op geen enkele wijze betrokken geweest bij de totstandkoming van het proto-
col, en is er ook geen enkele toetsingsmogelijkheid in het protocol ingebouwd, 
wat het tot een willekeurig instrument maakt. 

In de discussie die het beschreven Kort Geding vonnis van de President 
van de Haagse Rechtbank heeft losgemaakt zijn diverse interessante elementen 
terug te vinden. Om er een aantal te noemen: de rol van het protocol en de 
hierin neergelegde (medische) deskundigenoordelen en andere afwegingen; het 
al dan geen (onafhankelijke) second opinion kunnen krijgen binnen Nederland; 
de invloed van belangenorganisaties op de omvang van het 
verstrekkingenpakket. Daarnaast zijn er in de discussie aspecten aan te wijzen 
die meer specifiek zijn voor de materie, zoals: het mogen weigeren van een 
vergoeding voor een in het buitenland ondergane behandeling door de 
ziektekostenverzekeraar; discussies in het verleden over grenzen aan de zorg 
en keuzen in de zorg; het individuele belang van de patiënt die zonder 
behandeling vrijwel zeker binnen korte tijd zal sterven, afgewogen tegen 
kosten- en beheersingsmaatregelen.  

Overzicht van het navolgende 

In het hiernavolgende zal eerst worden ingegaan op de wijze(n) waarop het 
begrip 'second opinion' in het vonnis en de discussie daarna wordt gehanteerd. 
Dit begrip lijkt twee betekenissen te hebben die niet altijd goed van elkaar 
worden onderscheiden.  

Het al dan niet kunnen verkrijgen van een 'second opinion' hangt samen 
met het vigerende 'Protocol Harttransplantaties' dat in sommige gevallen dwin-
gend een bepaald besluit oplegt. In dit artikel wordt nagegaan wat de eigenlijke 
argumenten of redenen zijn die in het protocol zijn neergelegd voor het nemen 
van bepaalde beslissingen. Zijn opstellers en gebruikers van het protocol zich 
voldoende bewust van het door elkaar heenlopen van de verschillende soorten 
argumenten?6 
                                                           
5 Pres. Rb 's-Hertogenbosch, 24 november 1989, RZA, 1990, nr. 82; Pres. Rb. 's-Her-

togenbosch, 24 november 1989, RZA, 1990, nr. 83; Hof 's-Hertogenbosch, 2 juli 
1990, RZA 1990, nr. 127. 

6 Overigens is in een latere zaak die sterk op de onderhavige zaak leek door de Com-
missie voor beroepszaken Ziekenfondsraad vergoeding van een transplantatie in 
België afgewezen. Zie RZA, 1994, 6, nr. 152. 
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Vervolgens wordt in dit artikel enige afstand genomen van de concrete ca-
sus en wordt kort de rol van deskundigen7 en deskundigheid binnen Neder-
landse gerechtelijke procedures besproken. Zowel in als buiten de juridische 
sfeer wordt steeds meer gebruik gemaakt van expertise. Het is bijna onvermij-
delijk dat er als gevolg daarvan een zekere routinisering optreedt. Als routines 
worden gestandaardiseerd ontstaan protocollen, kennissystemen en zelfregule-
ring. Onder een volgend kopje worden voor- en nadelen die kleven aan deze 
vormen van 'objectivering' besproken. Daarmee zijn we dan weer terug bij het 
'Protocol Harttransplantaties'.  

Veel beslissingen worden als het ware aan de deskundige 'overgelaten'; 
zodra er een deskundige is ingeroepen verdiept de rechter, bestuurder of politi-
cus zich nog maar mondjesmaat in het voorliggende geschilpunt, en het advies 
van de expert wordt veelal overgenomen. Tot besluit van dit artikel worden 
wenselijkheid en onwenselijkheid hiervan besproken. 

2. Second opinion of tweede behandelingsmogelijkheid? 

De President van de Rechtbank heeft in zijn vonnis een aantal overwegingen 
gewijd aan het al dan niet kunnen verkrijgen van een 'second opinion' (de vol-
ledige tekst van het vonnis is als bijlage achterin dit artikel opgenomen): 
 

"3.2 (Er bestaat) ...verschil van medisch inzicht tussen de betrokken Neder-
landse en Belgische specialisten ten aanzien van de vraag of een harttrans-
plantatie bij eiser verantwoord kan worden uitgevoerd. 
 ... 
(dat)... AZR en AZU nauw samenwerken en dezelfde beoordelingsmaatsta-
ven (het 'Protocol Harttransplantatie') hanteren, waardoor zij in feite als één 
organisatie zijn aan te merken. 
... 
Het gevolg is echter dat het verkrijgen van een 'second-opinion' (een gang-
bare werkwijze in de medische wereld, waarbij de onafhankelijkheid van 
de tweede 'beoordelaar' cruciaal is) terzake de ingrijpende beslissing van 
het AZR voor eiser in Nederland feitelijk niet mogelijk is. 
 

                                                           
7 In de (juridische) literatuur bestaat geen volledige duidelijkheid over wat een 'des-

kundige' is. Deze onduidelijkheid weerspiegelt het traditioneel grote vertrouwen dat 
in de Nederlandse samenleving wordt geschonken aan personen met een hoge, ge-
specialiseerde opleiding en/of zeer lange en gedegen ervaring. Tegelijkertijd 
houden de leden van bepaalde professionele groepen, zeker als deze groepen groot 
aanzien genieten, graag de gelederen gesloten. Het valt te verwachten dat ten 
aanzien van beide genoemde aspecten (vertrouwen en geslotenheid) in de nabije 
toekomst voor beroepsgroepen als de medische stand wel een zekere 'ontsokkeling' 
zal optreden. Zie M. Malsch, De verhouding tussen deskundige en cliënt: 
wetgeving en zelfregulering, RegelMaat, 1996, pp. 11-19 (1996a). Zie onder kopje 
4 voor een nadere beschouwing van de kenmerken van een deskundige. 



Een president met het hart op de goede plaats? 79 

3.3 Eiser was voor een 'second opinion' dus aangewezen op het buitenland. 
De deskundigheid van het door eiser in dit verband geconsulteerd thorax-
centrum te Aalst (België) wordt door gedaagde geenszins in twijfel getrok-
ken. Integendeel, haar raadsman heeft ter terechtzitting verklaard dat indien 
hetzelfde instituut in Nederland gevestigd zou zijn, de kosten van de litigi-
euze ingreep zonder meer zouden worden vergoed." 

 
Bij lezing van deze overwegingen valt op dat het begrip 'second opinion', dat 
in de medische wereld zeer veel wordt gebruikt, twee uiteenlopende 
betekenissen lijkt te hebben. De meest voor de hand liggende betekenis is die 
van 'tweede mening' in de zin van diagnose/prognose: als de patiënt twijfelt 
over de juistheid van de diagnose of het advies van de arts, kan hij de mening 
van een tweede arts inwinnen. Het is niet ongebruikelijk dat dit gebeurt, en de 
tweede mening kan soms verrassende nieuwe gezichtspunten opleveren.  

De tweede betekenis waarin het begrip 'second opinion' hier lijkt te worden 
gebruikt, is die van 'tweede (andere) behandelingsmogelijkheid' (een oneigen-
lijke betekenis van het begrip 'opinion' dus - niet een 'mening' maar een 'feite-
lijke mogelijkheid'). In het ene centrum is - om welke reden dan ook - 
behandeling uitgesloten, maar in het andere, in casu buitenlandse, centrum is 
behandeling wel mogelijk.  

Er wordt in het vonnis en in de discussie na afloop daarvan geen duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen de twee betekenissen van 'second opinion'. Het 
feit dat er twee Nederlandse behandelingscentra zijn die beide hetzelfde 
protocol hanteren, wil volgens het vonnis zeggen dat in de praktijk een 'second 
opinion' in Nederland niet mogelijk is; niet duidelijk is of hiermee een 'tweede 
mening' wordt bedoeld of een 'tweede behandelingsmogelijkheid'. Het feit dat 
het Thoraxcentrum in België blijkbaar door een ieder als deskundig wordt 
beschouwd is niet alleen voldoende om de 'opinion' van dit centrum op één lijn 
te stellen met de mening uit het Nederlandse protocol; bovendien wordt de 
operatie aan de aldaar werkzame specialisten toevertrouwd, zonder dat ergens 
in het vonnis blijkt dat het Belgische centrum beter is geoutilleerd en 
deskundiger specialisten zou hebben. 

Het lijkt er, terugkerend naar de casus van de hartoperatie, op dat de 'first 
opinion' van de desbetreffende artsen in Nederland in veel grotere mate com-
ponenten omvat die betrekking hebben op niet strikt medische aspecten (zoals 
budgettaire) dan de 'second opinion' die in casu van de Belgen werd verkregen. 
Kennelijk vond de President dat daarmee iets fundamenteel mis was, nu hij 
stelde dat de facto de eiser was aangewezen op het buitenland (zie 3.3.). De re-
den dat niet-medische argumenten een belangrijke - misschien zelfs doorslag-
gevende - rol speelden in de Nederlandse 'opinion' is gelegen in het bestaan 
van het 'Protocol Harttransplantaties'. In het hiernavolgende wordt op de stu-
rende rol die dit protocol speelt bij de individuele beslissingen over wel of niet 
opereren nader ingegaan. 
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3. Het protocol: instrument voor het maken van medische keuzen, budget-
taire keuzen of beide? 

In overweging 3.2 van het vonnis wordt gesproken over een 'verschil van me-
disch inzicht tussen de betrokken Nederlandse en Belgische specialisten ten 
aanzien van de vraag of een harttransplantatie bij eiser verantwoord kan wor-
den uitgevoerd'. Maar draait het, gelet op de verschillen in overwegingen op 
basis waarvan de prognose inzake behandelingsmogelijkheden wordt gegeven, 
wel om een verschil van medisch inzicht?  

Als leek zou men kunnen denken dat elk risico door de betrokken specialis-
ten op ongeveer dezelfde manier gewaardeerd zou moeten worden, maar blijk-
baar ligt dat niet zo; de Belgische artsen achten dezelfde operatie aan dezelfde 
man met dezelfde contra-indicatie minder risicovol dan de Nederlandse artsen. 
En het curieuze is dat in Nederland plotseling iedereen - specialisten, advoca-
ten, President van de Rechtbank - het met de Belgische specialisten eens is: het 
verschil schuilt dus inderdaad blijkbaar niet in de 'puur' medische aspecten van 
diagnose en prognose. Of menen de Belgische artsen (specialisten) 
gewoonweg dat deze operatie wel vergoed moet worden (althans, er bestaat 
daar geen soortgelijk 'Protocol Harttransplantaties'8), terwijl de Nederlandse 
dat niet vinden (op grond van het protocol)?  

Protocollen zijn beslissingsturende systemen. In het 'Protocol Harttrans-
plantaties' wordt de individuele beslissingsbevoegdheid van de specialist 
(deels) weggenomen en - verweven met budgettaire en politieke overwegingen 
- overgenomen in het protocol. Hiermee wordt een bepaalde vorm van stan-
daardisering en objectivering van beslissingen bereikt, welke van groot nut kan 
zijn om eenheid en consistentie binnen de beroepsuitoefening te verkrijgen. 
Het problematische schuilt veeleer in de mate waarin niet specifiek medisch-
technische, doch economische of zelfs politieke afwegingen (zoals verdeling 
van schaarse hulpmiddelen en gelden) impliciet worden meegenomen in een 

                                                           
8 Het 'Protocol harttransplantatie Academisch Ziekenhuis Rotterdam in samenwer-

king met Academisch Ziekenhuis Leiden en St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein', 
bijgewerkt 24 maart 1993, bevat blijkens de inhoudsopgave informatie en richtlij-
nen over een groot aantal onderwerpen. Om er een aantal te noemen: indicatiestel-
ling voor harttransplantatie, verwijzing, poliklinisch onderzoek, ziekenhuisopname 
als voorbereiding op een eventuele harttransplantatie, samenvatting patiëntgege-
vens, HLA-weefseltypering, wachtlijst, donorselectie en criteria, hersendood, toe-
stemming orgaandonatie, procedure bij donormelding, tijdschema voor de trans-
plantatie, procedure donoroperatie, verpleegkundige richtlijnen, hartbiopten, richt-
lijnen voor obductie, dieetrichtlijnen, hartfunktieonderzoek, telefoonnummers, pro-
tocollen wetenschappelijk onderzoek (opsomming niet limitatief). Om een idee te 
geven van de aard van de bepalingen uit het protocol: het hoofdstukje 'Indicatie-
stelling voor harttransplantatie' begint met een opsomming welke patiënten in aan-
merking komen voor de transplantatie. Hierna worden contra-indicaties weergege-
ven, gevolgd door nog een verdere inperking van de groep in aanmerking komende 
patiënten (zij die bereid zijn een langdurige en intensieve behandeling te 
ondergaan, etc.). Tot slot bepaalt het hoofdstukje dat de artsen die verantwoordelijk 
zijn voor het harttransplantatieprogramma, kort samengevat, alle factoren zoals hier 
genoemd tegen elkaar afwegen. 
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exclusief aan de specialisten in kwestie toevertrouwde beslissing. Dat maakt 
dat het niet alleen bezwaarlijk is dat de direct betrokkenen, zoals Dingemans 
aangeeft, niet in de besluitvorming zijn betrokken, maar het heeft tevens tot 
gevolg dat de bedoelde afwegingen als het ware worden weggehouden van 
zoiets als een democratische beoordeling.  

4. Deskundigen en disciplines 

Deskundigen spelen in uiteenlopende situaties een rol. Meestal gaat het dan om 
verschillende niveaus van besluitvorming (politiek, medisch, of in een concrete 
rechtszaak) waarbij deskundigenadviezen een bepaalde invloed hebben. Ken-
merkend is dat de besluitvorming op zich een vrij algemeen karakter kan heb-
ben, maar dat daarbij een inbreng van een specialist nodig is om bepaalde ele-
menten te verduidelijken.  

De medici in de zaak van de hartpatiënt waren - even formeel-rechtelijk ge-
redeneerd - niet als zodanig door de rechter in de Kort Geding procedure be-
noemde deskundigen, noch waren zij als 'partij'-deskundige door één van de 
procespartijen ten tonele gevoerd. Dit alles neemt evenwel niet weg dat ook in 
deze zaak uiteindelijk beoordelingen van een situatie door deskundigen, dus: 
deskundigenoordelen, in feite een essentiële rol vervulden. In dit perspectief is 
er een aantal belangrijke vragen te stellen over deskundigheid en deskundigen 
die in de Nederlandse (rechts)cultuur zelden aan de orde worden gesteld. Bij-
voorbeeld: wat is een deskundige? Wat is het terrein van de deskundige? In 
hoeverre licht de deskundige zijn of haar kennis toe ten overstaan van de pro-
cesdeelnemers? 

Een deskundige is veelal een specialist in de zin dat hij of zij zich heeft 
toegelegd op een beperkt terrein, een beperkt aantal vaardigheden et cetera. De 
deskundige (expert) staat begripsmatig tegenover de generalist, die van alle 
markten wel een beetje thuis is. De deskundige behoeft niet noodzakelijk een 
academicus te zijn, al gaan academische vorming en de vorming van 'discipli-
nes' op specialistische terreinen (domains of expertise) wel vaak samen. In die 
zin leven wij in een zich verwetenschappelijkende wereld, waar een onnoeme-
lijk aantal sub- en subsub-disciplines zich vrijelijk kan ontwikkelen (veelal 
voor zover er een markt voor is). Alleen al het aantal op het werk van de ge-
rechten toegesneden 'forensische' disciplines, van dactyloscopie tot forensische 
accountancy, loopt in de tientallen.9  

Er bestaan belangrijke paradigmatische en methodische verschillen tussen 
de discipline van het recht enerzijds en de disciplines die door het recht 
worden ingeschakeld anderzijds. Het recht gaat er van uit dat zulke verschillen 
overbrugbaar zijn of moeten kunnen zijn. Op het niveau van regelvorming 
(milieuwetten bijv.), regeling (artt. 227 e.v. WvSv) en de dagelijkse praktijk 
worden de mogelijkheden om deskundigen in te schakelen opengehouden. 
Soms zijn zelfs bepaalde vormen van expertise bindend voorgeschreven 
(bijvoorbeeld venapunctie door een arts).  

                                                           
9 Uitvoerig: J.F. Nijboer, Forensische expertise, Arnhem 1990. 



82 M. Malsch en J.F. Nijboer 

De erkenning dat - anders dan de wetgever als het ware vooronderstelt - de 
referentiekaders van uiteenlopende disciplines onderling allerminst congruent 
zijn of hoeven te zijn, heeft verregaande consequenties. Zo wordt wel gesteld 
dat de paradigmatische verschillen zo groot zijn, dat er in feite sprake is van 
langs elkaar heen glijdende discussies of zelfs van verschillende 'waarheden' - 
in abstracto10 èn in de concrete uitkomst van concreet onderzoek in concrete 
zaken.11 In dit stadium van het betoog stellen wij ons op het standpunt dat 
overbrugbaarheid van verschillen - hoe moeilijk soms ook en hoe veeleisend in 
het debat - niet op voorhand aanwezig is doch moet worden nagestreefd. Dit 
stelt zekere eisen aan de presentatie door deskundigen van hun kennis. Het is 
echter de vraag of het simpelweg verwijzen naar een protocol of een ander 
type kennissysteem waarin beslissingen als het ware zijn 'voorgebakken' 
deskundigen kan ontslaan van de verplichting hun advies te motiveren. Wij 
neigen ertoe die vraag met "neen" te beantwoorden. In het hiernavolgende 
stukje wordt nader ingegaan op verschillende typen kennissystemen, en hoe zij 
in de praktijk gebruikt worden.  

5. Protocollering, kennissystemen en zelfregulering 

Het opstellen en hanteren van protocollen is een uitingsvorm van een algeme-
ner verschijnsel dat kan worden omschreven met de termen 'objectivering' en 
'professionalisering'. Medische en andere wetenschappen en takken van des-
kundigheid worden steeds ingewikkelder en gespecialiseerder. De handelingen 
van de professional variëren van zeer eenvoudig tot zeer ingewikkeld. Voor de 
behandeling van één 'zaak' (dit kan de operatie van een patiënt zijn, maar ook 
de verdediging van iemand die verdacht wordt van een ernstig strafbaar feit) 
zijn zowel zeer simpele routinehandelingen nodig als zeer gecompliceerde ana-
lyses en creatieve handelingen. De volgorde en het zorgvuldig uitvoeren van 
de verschillende deelactiviteiten is daarbij meestal essentieel. Bij een operatie 
is het beschikbaar hebben van de noodzakelijke operatiegereedschap even 
belangrijk als het verwijderen of opereren van een orgaan. Bij de verdediging 
van een verdachte is het in de gaten houden van een termijn zeker zo 
belangrijk als het opstellen van een goed pleidooi. 

'Objectiveringsvormen' zoals protocollering, kennissystemen en zelfregule-
ring binnen de beroepsgroep kunnen op een aantal wijzen gebruikt worden om 
complexiteit van het professioneel handelen te 'reduceren' en de professional in 
zijn keuzen te sturen. Dit type systemen (onder deze term vatten wij deze ob-
jectiveringsvormen samen) bevat een grote hoeveelheid kennis die niet alle 
deskundigen op elk gewenst moment paraat hebben. Vooral kennissystemen 
zijn op dit principe gebaseerd. Binnen de medische systemen is deze kennis 
van het type: als men de symptomen a, b en c bij een bepaalde patiënt aantreft 
                                                           
10 Zie D. Nelken, Are disputes between law and science resolvable? in J.F. Nijboer, 

C.R. Callen, N. Kwak (red.) Forensic expertise and the law of evidence, 
Amsterdam 1993, p. 104 e.v., die de onverzoenbaarheid van 'disputes' tussen recht 
en andere disciplines voor onoplosbaar houdt. 

11 Uitvoeriger: J.F. Nijboer, Forensische expertise, Arnhem 1990. 
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dan bestaat er een kans van ..% dat de patiënt lijdt aan ziekte x. Kennissyste-
men bieden overigens vaak nog meer: zij zeggen wat de beste handeling is in 
welke situatie. Zij zeggen bijvoorbeeld welke behandeling moet worden toege-
past bij welke diagnose, of zij zeggen welke onderzoeken moeten worden ge-
daan om een juiste diagnose te kunnen stellen. De handelingen van de profes-
sional worden stap voor stap begeleid. Bij (bij voorkeur) elke beslissing wor-
den mogelijke uitkomsten en kansen aangegeven. Daarmee wordt een hoop 
denk- en besliswerk van de gebruiker van het systeem overgenomen. Hetzelfde 
geldt voor protocollering: daarin wordt aangegeven welke handelingen in 
welke situatie moeten worden verricht, en welke factoren relevant zijn voor 
welke beslissing. Protocollen hebben een sterk 'procedureel' karakter. Zoals 
hierboven reeds werd geïllustreerd met het voorbeeld van de harttransplantatie-
zaken, kunnen protocollen ook 'vervuild' zijn: niet slechts medische maar ook 
budgettaire factoren worden erin opgenomen, en uiteindelijk is niet meer 
duidelijk welke argumenten bepalend voor een beslissing zijn geweest. 
Zelfregulering is een vorm van regelgeving waarin (beroeps)organisaties hun 
eigen handelen reguleren of de normen aangeven waaraan een bepaalde groep 
mensen (bijvoorbeeld leden van de organisatie) zich dienen te houden. Het 
komt ook voor dat zelfregulering tot stand komt in samenwerking tussen orga-
nisaties met het doel om hun onderlinge verhouding vorm te geven.12 Ook 
zelfregulering is een vorm van standaardisering en daarmee een objectivering 
van professioneel gedrag. Het vertoont derhalve soortgelijke kenmerken als 
protocollering en kennissystemen. 
 
De besproken systemen verschaffen op een systematische wijze kennis aan de 
gebruiker, reduceren complexiteit en sturen hen in hun keuzen en beslissingen. 
In deze zin kunnen zij van onschatbare waarde zijn voor een zorgvuldige en 
deskundige taakuitoefening. Effectief gebruik in de praktijk laat echter, zowel 
in de medische als in de juridische wereld, nogal eens te wensen over.13 Een 
struikelblok kan zijn dat het gebruik, in tegenstelling tot wat aanvankelijk werd 
gedacht, extra tijd in plaats van minder tijd vraagt. De ingewikkeldheid van 
gebruik van sommige systemen, en de geringe bereidheid die deskundigen heb-
ben om suggesties van buitenaf voor hun professioneel handelen te aanvaarden 
en op te volgen, kunnen tevens een optimaal gebruik belemmeren. 

Overigens blijken van de drie genoemde typen systemen de protocollen in 
termen van bruikbaarheid voor de professionals in kwestie nog het meeste 'suc-
ces' te hebben.14 Zij worden relatief het beste nageleefd. Eén van de oorzaken 
hiervan zou kunnen zijn dat zij dwingender zijn dan de andere soorten syste-

                                                           
12 Zie over diverse vormen van zelfregulering: M. Malsch, 1996a, a.w. 
13 Zie voor een overzicht van gebruik van de systemen in zowel de juridische als de 

medische wereld: M. Malsch, Uniformity of sentencing: The situation in a number 
of West-European countries, NSCR Working Document, 1996 (1996b). 

14 Zie M. Berg, 'Ze zijn allemaal dood ...': over kennissystemen in de medische prak-
tijk, voorvechters en critici, en het mysterieuze succes van onderzoeksprotocollen. 
In Kennis en Methode, 1994, 4, pp. 361-391; A. Stoop & M. Berg, Spiegels voor de 
arts: beslissingsondersteunende technieken en medische praktijken. In Gezondheid, 
1994, 4 pp. 265-278. 
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men, althans dwingender dan kennissystemen die alleen een ondersteunende 
funktie hebben. Zij leggen de gebruiker in een aantal situaties een dwingende 
verplichting op om op een bepaalde manier te handelen of te beslissen; als de 
gebruiker niet 'conform' handelt, heeft dat directe consequenties. Dit is niet het 
geval bij de kennissystemen, die alleen bepaalde kennis op een al dan niet sys-
tematische wijze aan de gebruiker presenteren.  

6. Tot besluit 

In steeds meer situaties worden deskundigen ingeschakeld. Ingewikkeld wordt 
het wanneer ook reeds bij het handelen van professionals politieke of budget-
taire argumenten een woordje mee gaan spreken, zoals in de in dit artikel be-
handelde casus het geval was. Een vergelijkbare situatie ontstaat als door de 
onmogelijkheid om wetgeving tot stand te brengen een onevenredig zwaar be-
roep op de rechter wordt gedaan, zoals bij euthanasie het geval is. Ook in dat 
geval lopen juridische, medisch/psychologische en politieke argumenten door 
elkaar, en komt het uiteindelijke resultaat te zwaar op de 'deskundigen' te leu-
nen. 

Protocollering lijkt op het eerste gezicht enige helderheid in deze wirwar te 
brengen (beslissingen kunnen op geëxpliciteerde gronden worden genomen), 
doch het bergt ook als het ware intrinsieke risico's in zich. Deze risico's liggen 
in het protocol zelf als het niet meer duidelijk is wat de eigenlijke grond voor 
een beslissing is (verwevenheid van verschillend geaarde argumenten); boven-
dien is het protocol op zichzelf een niet-democratisch document, als niet alle 
betrokkenen bij het opstellen ervan hun inbreng hebben gehad. De risico's lig-
gen tevens in het gebruik van het protocol, aangezien het gevaar bestaat dat de 
gebruikers ervan zich niet meer individueel verantwoordelijk voelen voor een 
beslissing; als zaken niet meer wezenlijk worden getoetst; als er een te grote 
routinematigheid in het professioneel handelen gaat ontstaan. Het is van belang 
dat allen die bij de hantering van protocollen zijn betrokken zich van de be-
doelde intrinsieke risico's bewust zijn. Remedies tegen routines door deskundi-
gen en tegen kritiekloze aanvaarding door beslissers zijn, als gezegd, gelegen 
in explicietheid, motiveringen en in het openstellen en openhouden van moge-
lijkheden als contra-expertise, second opinions et cetera. Deskundigen zijn im-
mers noodzakelijk maar tegelijkertijd gevaarlijk15 - maar dit geldt waarschijn-
lijk ook voor ons juristen. 
 
 

                                                           
15 Vrij naar W.L. Twining, Quain Professor of Jurisprudence at University College 

London. 
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Bijlage 1 
President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage 
 
Vonnis in Kort Geding van 31 augustus 1994, gewezen in de zaak met rol-
nummer 94/855. 
 
... 
 
1. De feiten 
 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter terechtzitting van 25 augustus 
1994 staat tussen partijen het volgende vast: 
 
- Eiser is een 43-jarige man met een terminaal hartlijden. Eiser is bij gedaagde 
verzekerd tegen ziektekosten. 
 
- Eiser is in de loop van 1993 via zijn cardioloog aangemeld bij het AZR 
(Academisch Ziekenhuis Rotterdam), zijnde één van de twee centra waar van 
overheidswege harttransplantaties mogen worden uitgevoerd. 
 
Van 3 januari tot en met 1 februari 1994 was eiser opgenomen op de afdeling 
cardiologie van het (met het AZR samenwerkende) St. Antonius Ziekenhuis te 
Nieuwegein, voor een screening in verband met een eventuele transplantatie. 
Op basis van dit onderzoek is eiser door het hartcentrum te Rotterdam afgewe-
zen voor de ingreep. Het transplantatieteam zag daartoe, als blijkt uit de brief 
van 14 februari 1994 van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, namelijk 
geen mogelijkheden in verband met een perifeer vaatlijden bij eiser. 
 
- Eiser, althans zijn behandelend specialist, heeft zich vervolgens voor een 
'second opinion' gewend tot het thoraxcentrum te Aalst (België). Dit centrum is 
na onderzoek tot de conclusie gekomen dat ondanks het perifeer vaatlijden 
transplantatie bij eiser wél verantwoord kan worden uitgevoerd (hetgeen met 
name blijkt uit de brieven van dit centrum van juni 1994), en dat de ingreep te-
vens de beoogde gezondheidswinst kan opleveren. 
 
Het centrum te Aalst is bereid de transplantatie bij eiser uit te voeren. 
 
- Gedaagde weigert echter de kosten verbonden aan een ingreep in België te 
vergoeden, blijkens de brief van 23 juni 1994 vanwege het feit dat het hartcen-
trum te Rotterdam (op grond van Nederlandse maatstaven) heeft geweigerd ei-
ser voor een transplantatie te accepteren, terwijl een ingreep in het buitenland 
krachtens de polisvoorwaarden niet vergoed hoeft te worden. 
 
- Indien een transplantatie - wegens gebrek aan financiële mogelijkheden - niet 
kan plaatsvinden, zal eiser waarschijnlijk op korte termijn overlijden. 
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2. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer 
 
2.1 Eiser vordert, zakelijk weergegeven, naast nevenvorderingen, gedaagde te 
veroordelen om ten behoeve van hem te vergoeden alle kosten welke verband 
houden met de harttransplantatie cum annexes, uit te voeren in Aalst (België), 
zulks op straffe van een dwangsom. 
 
Hij voert daartoe, samengevat, aan dat gedaagde onrechtmatig jegens hem han-
delt door de kosten van de ingreep in België niet aan hem te vergoeden. Het 
beroep door gedaagde op art. 3.1.7 van de polisvoorwaarden is volgens hem in 
strijd met de redelijkheid en billijkheid. 
 
2.2 Gedaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd. 
 
 
3. Beoordeling van het geschil 
 
3.1 De weigering door gedaagde de hoge kosten van de voor eiser zeer belang-
rijke ingreep te voldoen, vormt voor eiser, gelet ook op het feit dat zijn ziekte 
snel handelen vereist, een evident spoedeisend belang bij de onderhavige vor-
dering. 
 
3.2 Uit bovengemelde feiten blijkt een verschil van medisch inzicht tussen de 
betrokken Nederlandse en Belgische specialisten ten aanzien van de vraag of 
een harttransplantatie bij eiser verantwoord kan worden uitgevoerd. 
 
Vaststaat dat de twee harttransplantatiecentra in Nederland, het meergenoemde 
AZR en het AZU (Academisch Ziekenhuis Utrecht), nauw samenwerken en 
dezelfde beoordelingsmaatstaven (het 'Protocol Harttransp[lantatie') hanteren, 
waardoor zij in feite als één organisatie zijn aan te merken. Dat voor deze con-
centratie gekozen is moet worden gerespecteerd en zulks is - gelet op de pro-
blematiek van diverse aard waarvan bij een harttransplantatie sprake is - ook 
respectabel. 
 
Het gevolg is echter dat een 'second opinion' (een gangbare procedure in de 
medische wereld, waaraan in de brief van 14 februari 1994 ook wordt gerefe-
reerd) terzake de ingrijpende beslissing van het AZR voor eiser in Nederland 
feitelijk niet mogelijk is. 
 
3.3 Eiser was voor een 'second opinion' dus aangewezen op het buitenland. De 
deskundigheid van het door eiser in dit verband geconsulteerd thoraxcentrum 
te Aalst (België) wordt door gedaagde geenszins in twijfel getrokken. Integen-
deel, haar raadsman heeft ter terechtzitting verklaard dat indien hetzelfde insti-
tuut in Nederland gevestigd zou zijn, de kosten van de litigieuze ingreep 
zonder meer zouden worden vergoed. Niet aannemelijk is geworden dat de met 
een ingreep in Aalst gemoeide kosten significant afwijken van die van een 
ingreep in Nederland. 
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In het licht van deze specifieke omstandigheden kan gedaagde zich naar maat-
staven van redelijkheid en billijkheid niet beroepen op art. 3.1.7 van haar polis-
voorwaarden, in welke bepaling vergoeding van kosten voor een behandeling 
als de onderhavige in het buitenland in principe is uitgesloten. 
 
3.4 Hieraan doet niet af dat art. 3.1.7 van de polisvoorwaarden overeenstemt 
met het bepaalde in art. 20 van het Vergoedingenbesluit particulier 
verzekerden (KB van 27 maart 1986, Stb. 132, zoals gewijzigd bij besluit van 
20 november 1991, Stb. 590). Uit de toelichting op dit besluit blijkt immers dat 
daarmee wordt beoogd het verstrekkingenpakket aan particulieren zoveel 
mogelijk te laten aansluiten bij dat krachtens de Ziekenfondswet. Verder blijkt 
uit art. 9 lid 4 van de Ziekenfondswet jo. de Regeling hulp in het buitenland 
ziekenfondsverzekering (Stcr. 1988, 123) dat een ziekenfonds de mogelijkheid 
heeft om, indien nodig, een behandeling in het buitenland te vergoeden. Hieruit 
valt af te leiden dat het wettelijk stelsel niet in de weg staat aan vergoeding van 
in het buitenland gemaakte ziektekosten door een particuliere 
ziektekostenverzekeraar. 
 
3.5 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering van eiser kan worden 
toegewezen. Voor het opleggen van een dwangsom wordt geen aanleiding ge-
zien. Er wordt op vertrouwd dat gedaagde het vonnis zonder meer nakomt. 
 
Gedaagde zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de 
kosten van dit geding. 
 
 
4. De beslissing 
 
De President: 
 
Veroordeelt gedaagde om ten behoeve van eiser te vergoeden alle kosten 
welke verband houden met de harttransplantatie cum annexis uit te voeren in 
Aalst (België) in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis. 
 
Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, (...) 
 
Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.  
 
Aldus gewezen (...) 
 



 



Gerhard Anders 

U.S. Law and the Myth of ‘Authentic’ Indigenous Identity:  
Good Reasons for the Recognition of the Right of Self-Identification1  

 

Croatan and the ‘City upon the Hill’ 

At the very beginning of the British colonization of North America there was 
the possibility of two alternative stories. Britain was just one of the actors of 
the western colonial expansion, other colonizing powers like the Spanish and 
Portuguese have their own versions of the two stories. Due to my focus on the 
United States I will only tell the British version of these stories. 

The first story is about the very first British settlement on Roanoke Island. 
It was found deserted in August 1590. The only sign left by these settlers was 
the message ‘vanished to Croatan’. Later evidence showed that the English 
colonists had assimilated into the tribal structure of the surrounding Indian 
communities, which called themselves Croatans. Thus they did not vanish phy-
sically but they vanished from the map of the colonial power and could not 
play a role in the colonizing project anymore. They became Indians because 
their ties with Britain had virtually dissolved and the social context they lived 
in was native.2 

The second story is about the settlement of the Virginia Company that 
marks the first stage of the colonization of North America. These settlers suc-
ceded in the maintenance of their plantation and thus laid the foundation of the 
‘city upon the hill’. Unlike the settlers of Roanoke Island they conquered the 
Indians and shaped a world according to western thought. They erected a bor-
der between non-indian and indian and their successors eventually succeded in 
marginalizing the Natives on reservations. 

To state that the second story was the prevailing story does not mean that 
the first story vanished, one could say it vanished in the same way the settlers 
‘vanished’ to Croatan. Both stories still exist today, the first at the margin and 
the second in the center of power. In a legal context the first story is the notion 
of self-identification and the second story represents the demand for 
‘objective’ legal criteria. Today international law has the unique opportunity of 

                                                           
1 An earlier version of this paper was prepared for the privatissimum on indigenous 

peoples’ rights and legal pluralism at the University of Amsterdam in February 
1997. I would like to thank André Hoekema for comments and encouragement. 

2 The historical truth of this version is disputed, as a story, however, it is ‘true’. 
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developing and endorsing the right of self-definition. The recognition of this 
right would free the indigenous people from the oppressive and racist western 
legal categories that have dominated them since their ‘discovery’. 

I. Introduction 

In this paper I will argue in favour of the recognition of the right of self-defini-
tion in international law. The problems around the determination of the legiti-
mate boundaries of the identity of indigenous groups in the United States illus-
trate the flaws of ‘objective’ legal criteria in regard to indigenous identity.  

A right of self-identification in international law as it is laid down in art. 8 
of the UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples recognizes 
indigenous definitions of identity and avoids definitions that are based on 
racist western ideology. The implementation of this international right in the 
domestic legal orders would improve the legal position of indigenous peoples 
who claim recognition by the state. 

The collective identity of native or indigenous3 groups in the United States 
has been affected by the dominant society and its legal discourse. The 
influence of Federal Indian Law has led to multi-layered and complex 
collective identities of native communities that are in a constant process of 
transformation. An indigenous social group reacts to this external influence in 
the process of negotiating the boundaries of its collective identity. 

Federal Indian Law, however, denies the influence it has had on the forma-
tion of indigenous identity and nourishes the myth of an ‘authentic’ static and 
singular indigenous identity. Courts in the U.S. demand an authentic, singular 
and fixed collective identity when they have to determine the legal status of an 
indigenous group. Breaks and changes in tradition indicate a loss of indigenous 
identity for the courts. Consequently many native claims for the recognition as 
a tribe are bound to fail. 

I will draw on an example from the United States, the case of the Mashpee 
tribe, to demonstrate how the legal discourse in the U.S. fails to take the com-
plex and multi-layered collective identity of native groups into account. This 
myth of the static indianness not only denies the effects of the contact with the 
dominant society, it also deprives indigenous peoples  of a voice in the legal 
discourse. This doctrine therefore perpetuates the oppression of the indigenous 
peoples in the United States. 

Further I will argue that a right of self-definition will contribute to the 
emancipation of the indigenous peoples. I will evaluate the right of self-defini-
tion in international law and the role it ought to play in the domestic legal or-
ders. In my point of view the right of self-definition is the adequate instrument 
both to acknowledge the effects of the colonizing powers on the formation of 
indigenous identity and to give the indigenous peoples and their definitions of 
their identity a voice. 

                                                           
3 In the following I will use both terms synonymously. 
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II. The Law and Indigenous Identity 

In this chapter I attempt to describe how the legal discourse of the United 
States affected the indigenous group identities. In order to do so I will briefly 
describe the so-called integrative approach to the function of language in social 
contexts. In a second paragraph I indicate three important aspects that follow 
from this approach. Then follows a third paragraph that is devoted to the con-
cept of hybrid and multi-layered collective identity and the influence of the le-
gal discourse on the transformation of the identity of Indian4 groups in the 
U.S.. 

1. Language, Culture, and the Law 

In recent years scholarship in the social sciences emphasized the importance of 
language. Developments in linguistics influenced anthropology and legal so-
ciology. The so-called Critical Legal Studies movement draws heavily on the 
findings of linguistic philosophy and linguistic anthropology when revealing 
the relations of power and inequality that are produced and maintained by the 
legal discourse. The theories about the role of language in social contexts can 
be roughly divided into two groups: the traditional approach and the modern 
or, integrative, approach.5 

According to the traditional approach language and the social context are 
independent from each other. There are scholars who hold the view that lan-
guage reflects social contexts. For other scholars of this approach language is 
important because it serves as an instrument of affecting social ends. Despite 
this difference both groups of the traditional view share the view that language 
merely reflects social contexts. It is not more than a mirror of the social 
contexts it refers to.6 

The modern or integrative approach does not deny this referential function 
of language. The scholars of this approach, however, emphasize the formative 
effects of language. This means that language affects social contexts. It can 
produce specific social relations, for example, when there are three people in a 
room of whom one identifies himself as the teacher who is going to give a lec-
ture, then he produces a specific social context according to the integrative ap-
proach.7 

The language of the law has proved to be a perfect object to study the for-
mative effects of language on social contexts. Critical legal studies theorists 
have analyzed legal language and revealed the ideology behind the legal dis-
course. The legal discourse reproduces and maintains relations of inequality 
and oppression by the creation and use of categories as race, gender, and class. 

                                                           
4 I use this term for the sake of convenience to distinguish North American indige-

nous peoples from those in other parts of the world. 
5 For an overview see Mertz (1992): pp. 413-445.  
6 Mertz (1992): p. 417. 
7 Mertz (1992): pp. 421, 422 who gives another example. 
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The law, however, does not only serve as an instrument of oppression but is 
also used ‘by the very groups that have been the targets of these legally 
inscribed categories of difference and inequality’ an instrument of emanci-
pation and empowerment.8 

2. Race, Resistance, and Identity 

Having established the general theoretical framework I now will indicate three 
essential aspects that serve as a point of departure and reference: first, the 
racism of modern western legal thought; second, ‘marginality as a site of 
resistance’; third, narratives of identity. 

Fitzpatrick deconstructs the ‘mythology of modern law’ and reveals the 
paradoxes that form the foundation of western legal thinking. The universalist 
philosophy of Enlightenment and the practice of colonial expansion resemble 
the two faces of Janus that are inseperable and contradictory at the same time. 
He asserts that ‘The all-too-obvious contradiction between Enlightenment 
thought and practice is mythically resolved by the invention of racism.’ The 
differences between the races indicated European superiority and native 
inferiority. The natives lived in a state of primitivism without reason and the 
Europeans had to ‘civilize’ them.9 Modern western legal thinking is 
characterized by the application of a technique that achieves the exclusion of 
‘the other’ by inclusion of this very ‘other’: The ‘civilized’ discourse 
constructs the primitiveness and inferiority of ‘the other’10 by defining his 
identity, by giving him a name. This means that he becomes a part of this 
order. Yet it is the definition of his identity that actually excludes him from the 
‘civilized’ order because he is inferior ‘to the self-determining, disciplined and 
distinctly individual subjects’.11   

The hegemony of western ideology, however, is challenged by marginal-
ized groups. bell hooks identifies ‘marginality as a site of resistance’, where 
the assertion of the marginal position can strenghten the resistance against the 
center.12 It is the insistence on a own identity that challenges the center of 
power, marginality can only exist in relation  to the authority of the center of 
power. The rights discourse can be a useful instrument for groups who chal-
lenge the dominant discourse in order to pursue the realization of their goals. 
Marginalized groups consciously engage in the rights discourse to achieve the 
recognition of their distinct identities in spite of their awareness how this dis-
course is biased against them.13 

                                                           
8 Gooding (1994): p. 1188 with references. 
9 Fitzpatrick (1992): pp. 63-72. 
10 For example ‘The Indian’, ‘The African’ or in an earlier stage of british colonialism 

‘The Irish’. 
11 See Fitzpatrick (1992): pp. 130-133 who focuses on the role the definition of ‘the 

other’ plays in the subjugation of the modern subject.  
12 bell hooks (1990): pp. 341-343. 
13 See Hunt (1990): pp. 309-328. 
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Narratives are part of this counter-hegemonic discourse. According to 
Ewick and Silbey a narrative has three distinct features: first, a narrative refers 
to past events or characters; second, the events within the narrative are tempo-
rally ordered; and third, ‘the events and characters must be related to one 
another and to some overarching structure’. Some scholars assert that 
narratives are essential to human interaction and that narratives produce 
identity. Narratives are a means to incorporate different and often conflicting 
layers of identity in order to construct a coherent narrative of identity.14 
Marginalized groups, like Native Americans for example, incorporate the racist 
influences of the dominant society in their narratives of identity. In doing so 
they place these influences in another context and make them part of their 
story. 

3. Layered Indigenous Identities 

The concept of layered identity and the formative influence of the legal dis-
course on identity is very complex. Therefore it is appropriate to begin with a 
brief outline of the theoretical background. Then I will deal with two distinct 
factors that have influenced the trans-formation of collective identities of indi-
genous communities in the U.S. in order to place the Mashpee case in context. 
 
a) Law’s Influence 
A specific aspect of the culture of a social group is the collective identity of 
this group. Social groups or individuals have culturally specific procedures to 
define social identity. The identity of a social group is not static but in a con-
stant process of change and transformation. External factors are incorporated 
in the formation of identity through narratives that define the boundaries of 
identity.15 One of these external forces that contribute to the construction of 
identity is the legal discourse. 

The law affects the definition of identity in two ways. On the one hand, the 
law defines social identities in order to reproduce relations of inequality. On 
the other hand, the law is one of the social institutions that influence the trans/-
formation of collective identities. For example, the use of socially constructed 
categories in legal language such as male/female both contributes to the main-
tenance of the power relations between men and women and influences the 
way in which women define themselves. These two aspects are related to each 
other. The law influences the way in which women define themselves and this 
self-definition contributes to the maintenance of the existing power relations 
between men and women. The law, however, is also used by women them-
selves to achieve equality. Thus, although the law can be an instrument of op-
pression it can be used as well as a site of resistance. 
 
b) Layered Identities of Native Americans - ‘Indians’ and Treaties 

                                                           
14 See Ewick/Silbey (1995): pp. 198-200, with references. 
15 See Gooding (1994): p. 1186 with references. 
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After these general remarks I will describe two instances in which the legal 
discourse affected the transformation of American native identity. I will show 
how the category ‘Indian’ was constructed by the Europeans and used to main-
tain the oppression of the native peoples. Ironically this category created unity 
among the different indigenous peoples. The second example is the treaty 
rights genre. The European negotiators created organizational structures that 
suited them in the negotiations with the Natives. The influence of the dominant 
white society contributed to the layered form of indigenous identities. The two 
examples given as follows will illustrate how indigenous collective identities 
became multi-layered and hybrid16. 

The category ‘Indians’ is a European construction based on Cristobal 
Colon’s mistake who believed he had ‘discovered’ India. The natives them-
selves did not perceive themselves as one group but as distinct peoples who 
did not have much in common. Kline points out that the category ‘Indianness’ 
is the product of racist western ideology. This category has three aspects: first, 
the myth that Indians are inferior to Europeans; second, the myth of a 
homogenous indianness that denies cultural differences among the indigenous 
peoples; and, third, the myth of static indigenous culture across time.17 With 
this third myth I will deal in more detail in the following paragraph. Ironically, 
the racist category indianness as Kline describes it also contributed to the 
development of a ‘Pan-Indian or supratribal political community’.18     

The United States relied to a great extent on treaties when dealing with the 
indigenous populations they made contact with. Congress approved of 350 
treaties until 1871 when it abolished treaty making.19 With the signature of 
these treaties the indigenous peoples ‘gave up vast expanses of land in ex-
change for promises of independence and security in a more limited realm’.20 
The treaties were quite comprehensive and contained provisions ranging from 
restitutions for damages to services of the federal government and tolls.21   

Treaty making had three objectives: first, the justification of the occupation 
of native territories; second, the seperation of ‘Indians’ and ‘whites’; and, 

                                                           
16 The influence of the legal discourse on indigenous identities in the U.S. has many 

more aspects, for example the concept of the ‘tribe’ as the basic indigenous political 
unit that was introduced by the Indian Reorganization Act of 1934. The category 
‘Indian’ and the treaty rights genre only serve as examples for the influence of the 
legal discourse on indigenous identities. On the construction of the concept of the 
‘tribe’ see Goldberg-Ambrose (1994): pp. 1129-1133. 

17 Kline (1994): p. 455. 
18 See Goldberg-Ambrose (1994): pp. 1139-1145 on the historical development of the 

‘Pan-Indian and supratribal’ movement in the U.S.. 
19 ‘that hereafter no Indian nation or tribe within the territory of the United States 

shall be acknowledged or recognized as an independent nation, tribe or power with 
whom the United States may contract by treaty’, Abolition of Treaty Making, 
March 3, 1871 in: Prucha (1990): p. 136. 

20 Goldberg-Ambrose (1994): p. 1131. 
21 See for example the Treaty with the Choctaw Indians, September 27, 1830 in: 

Prucha (1990): pp. 53-58. 
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third, the reduction of differences between different indigenous groups.22 
These perceptions and constructions of outsiders had consequences for the 
identities of the indigenous groups that were parties to these treaties, first, 
definition of identity in terms of race, and, second, creation of a new 
organizational structure.  

With the treaties the legal discourse mapped a new form of identity onto 
indigenous communities. Gooding points out that this new form of identity fol-
lowed a logic of race unlike the indigenous construction of collective identity 
that followed a logic of place.23 Thus the legal discourse produced a second 
layer of indigenous identity in addition to the original form of identity. 

Another central feature of the treaties is the creation of new political units 
with a centralized leadership. For the sake of convenience the non-indigenous 
negotiators signed treaties with the representatives of Indian ‘nations’ or ‘con-
federations’. From the indigenous point of view these indigenous leaders could 
not represent their communities. Their roles were constructed by the treaties 
and often the names were inventions by the non-indigenous negotiators and 
included different indigenous groups that did not perceive themselves as politi-
cal entities.   

Gradually the indigenous individuals and communities identified them-
selves through the membership to these new forms of imposed identity and 
constructed a new narrative of their own identity. Since the 1960s the native 
Americans have used the treaties as tools for decolonization and treaty rights 
litigation has proved to be one of the most effective instruments in defending 
indigenous peoples’ rights in the U.S. and internationally.24 

III. Mashpee Tribe v. Seabury et al. 

Since the late 1960s indigenous groups have increasingly made use of the 
rights discourse. This was part of the political movement of Native Americans 
who demanded emancipation. One of these numerous cases is Mashpee Tribe 
v. New Seabury et al., 1978. The Mashpee Tribe had filed a land claim. But the 
Mashpee community had not been recognized as a tribe in any legal document. 
Therefore the court first had to determine the legitimate boundaries of the iden-
tity of the Mashpee before it could deal with the land claim.   

The court demanded a permanent and authentic identity. The indigenous 
groups had to prove the continual existence of a ‘tribal’ structure since the time 
of the first contact with non-indigenous people. The Mashpee case illustrates 
how the legal discourse in the U.S. denies any external influences in the 
trans/formation of indigenous identities and refuses to recognize indigenous 
forms of identification. It does so by nourishing the myth of static and 
authentic indianness. 

                                                           
22 See for example Gooding (1994): p. 1213 on the treaty making process in the 

Pacific Northwest. 
23 Gooding (1994): p. 1187. 
24 Gooding (1994): p. 1197. 
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1. The Legal Status of the ‘Tribe’ 

In Federal Indian Law the ‘tribe’ has been and continues to be the basic unit of 
political organization. Treaties were signed with ‘tribes’, the Federal Non-
Intercourse Act of 1790 was designed to ‘protect’ the ‘tribe’s’ ancestral land 
against illegal alienation. Most recently, the Indian Reorganization Act of 1934 
provided that the ‘tribe’ is the unit that possesses governmental powers over a 
reservation.25 
Since 1831 Federal Indian Law recognizes the inherent sovereignty of the In-
dian groups: In its famous decision in Cherokee Nation v. Georgia the Su-
preme Court acknowledged this inherent Indian sovereignty by the ‘domestic 
dependent nation’ status. Chief Justice Marshall defined this status in the fol-
lowing words: 

 
‘Tribes... can...be denominated domestic dependent nations. They occupy a 
territory to which we assert a title independent of their will, which must 
take effect in point of possession, when their right of possession ceases. 
Meanwhile, they are in a state of pupilage; their relation to the United 
States resembles that of a ward to his guardian. They look  to our govern-
ment for protection; rely upon its kindness and its power; appeal to it for 
relief to their wants; and adress the president as their great father.’26 

 
The Indian tribes or nations have inherent jurisdiction over internal affairs. 
They are, however, subject to ultimate federal authority. Congress and judicia-
ry both have been following an ambigious policy in regard to tribal sover-
eignty: sometimes protecting it and sometimes threatening it.27 For example, 
Supreme Court, on the one hand, abolished tribal criminal jurisdiction over 
non-Indians (Oliphant v. Suquamish Tribe 1978) and, on the other hand, 
strengthened the position of the tribal courts in regard to civil jurisdiction.28  

The status of a tribe can be very desirable for Indian groups. Within the of-
ten restrictive framework of Federal Indian Law they can control their own af-
fairs, exercise control over economic development, and reinforce their distinct 
cultural identity. Furthermore the tribal status brings with it the advantage of 
special rights, like tax exemptions and health and education benefits29.  

                                                           
25 Goldberg-Ambrose (1994): p. 1133. 
26 Quoted in Macklem (1993): p. 1317, note 23. 
27 See Goldberg-Ambrose (1994): p. 1126 who emphasizes the regulatory character of 

the statutes favouring tribal sovereignty. In her view legislation has served mainly 
to limit tribal sovereignty. 

28 Pommersheim  (1989): pp. 329-363 who holds a more balanced view in regard to 
tribal sovereignty than Goldberg-Ambrose. He stresses that Supreme Court not only 
limited tribal sovereignty but also has strenghtened tribal sovereignty on several oc-
casions. 

29 Goldberg-Ambrose (1994): p. 1126. 
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2. The Myth of Static Indianness 

The legal discourse in the United States denies the transformative influence the 
dominant society has had on the indigenous identities. It does so by maintain-
ing the myth of static indianness. Due to the focus of federal Indian law on the 
tribe as the basic native organizational unit every law-suit in which the legiti-
mate boundaries of the collective identity of an Indian group are at stake deals 
with two questions: first, whether the group claiming a treaty right or any other 
right is an Indian tribe and, second, whether this tribe is the same which alle-
gedly had been deprived of the right it is asserting.30 
In order to be recognized as a tribe a native group has to meet several require-
ments. The legal concept of the ‘tribe’ has been developed in case law. In the 
Montoya v. United States decision in 1901 the Supreme Court defined a tribe 
as a  

 
‘body of indians of the same or a similar race, united in a community under 
one leadership or government, and inhabiting a particular though some-
times ill-defined territory.’31 

 
In this definition we recognize the elements that were mapped onto indigenous 
identities in the process of colonization, the logic of race and the concepts of a 
central government and fixed territorial boundaries. Most recently, in United 
States v. Oregon in 1992 the court elaborated this definition and listed four cri-
teria that had to be fulfilled: first, ‘attributes of sovereignty’; second, recogni-
tion by the federal government; third, ‘legitimate procedures for establishing 
identity; fourth, ‘a continous, seperate, and cohesive Indian cultural or political 
community’.32 

These criteria correspond with those of the Bureau of Indian Affairs, laid 
down in the 25 Code of Federal Regulations 54 of 1978. Since the 1970s in-
dian groups had to be recognized by the United States in order to be 
recognized as Indian tribes by the courts. The regulations were a reaction by 
the government to the many unrecognized groups petitioning for federal 
recognition since the mid 1970s.33 

The fourth critera of a tribe demands the continuous existence of a distinct 
tribal identity. This is one aspect of the myth of static indianness. This means 
that any change in tradition or gap in the history of the group indicated the loss 
of a ‘tribal’ identity. Gooding characterizes this myth as follows: 

 
‘Changes from some singular, permanent, authentic, and original form of 
tribal organization indicate to the court breaks in tradition, and are often the 
basis for the court’s conclusion that a tribe’s identity has dissolved, is 
illegitimate, or is constructed on an arbitrary basis.’34  

                                                           
30 Gooding (1994): p. 1198. 
31 Quoted in Torres/Milun (1995): p. 130, note 4. 
32 In Gooding (1994): p. 1201; criteria quoted from Gooding.  
33 See Prucha (1984): pp. 1195, 1196. 
34 Gooding (1994): p. 1198. 
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Clifford’s influential account of the Mashpee case shows how the myth of 
static indianness only allows a specific form of identity and ignores the 
narratives of the Indian groups.   

3. The law-suit 

Clifford gives an account of Mashpee Tribe v. Seabury et al.35 and deals with 
the question wether the group calling itself the Mashpee tribe had maintained 
an indigenous identity. In August 1976 the Mashpee Wampanaog Tribal Coun-
cil, Inc., sued in federal court for possession of about 16.000 acres of land of 
the territory of the town of Mashpee in the state of Massachusetts. Before the 
land claim could be decided the court had to determine wether the Mashpee 
tribe was in fact an Indian tribe and wether it was the same tribe that had lost 
its lands in the mid-nineteenhth century. 

From 1869, when Mashpee was granted formal township status, till the 
1960s the government was almost exclusively in the hands of Indians. So there 
was agreement on the fact that before the 1960s Mashpee had been governed 
by Indians. The issue was whether these Indians had governed the community 
as an ‘Indian tribe’.  

For almost three centuries roughly three fourth of the inhabitants were In-
dian or other people of color. This changed in the 1960s and by 1970 more 
than two third of the population were whites and local government came in the 
hands of whites. The law suit was an attempt to reverse this development and 
to regain control of what had been an ‘Indian town’ until very recently. 

In court the two sides presented two different versions of the history of 
Mashpee. Each party had its own narrative of the identity of the community of 
Mashpee. On the one hand, the narrative of the dominant discourse that stated 
that there never had been an Indian tribe at Mashpee and, on the other hand, 
the story of a marginalized group challenging this view.  

 

The Defendants’ Version 
The defendants argued that there never had been an Indian tribe in Mashpee 
and that the inhabitants had been assimilated into American society. In the 
early sixteenth century the plague the colonists had brought with them struck 
the region that later became Massachusetts and the native population was 
severly diminshed. The surviving Indians of the area regrouped to form a 
community under the tutelage of a white farmer. Under the pressure of the 
hostile Puritan colonists they soon converted to Christianity.  

Under British colonial rule the community had the status of a ‘Plantation’, 
which meant that individuals had holdings of land and that all transfers of land 
had to be approved collectively. The plantation ,however, was governed by 
white ‘guardians’. Till the 1830s the lands were mainly held by proprietors as 

                                                           
35 Clifford (1988). 
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joint property and in 1870 the inhabitants eventually became full citizens of 
Massachusetts. 

According to the defendants’ version of Mashpee history the Indian 
inhabitants identified from early on with the new white society and lost any 
sense of a seperate tribal identity. For example, the district of Mashpee sent a 
contingent to fight in the American Revolutionary War against the British. 
They further asserted that due to the influx of Indians from other groups and 
blacks who intermarried with the local inhabitants the Mashpee community 
became a mixture of different Indian groups, whites, and blacks and other 
people of color.  

Because of joint property and restraints on the sale of land to outsiders the 
inhabitants were denied full citizenship. Since the 1840s the community was 
split between those who wanted to preserve the land restrictions and those who 
wanted to remove all restrictions on the sale of land to outsiders and achieve 
full citizenship. This controversy between ‘progressives’ and ‘traditionalists’ 
culminated in a hearing before the Massachusetts General Court in 1869 which 
gave a verdict in favour of the ‘progressives’. All restraints on land-sale rights 
were lifted and the inhabitants of Mashpee were granted full citizenship with 
the right to vote in state and federal elections.  

The defendants’ concluded that the inhabitants of Mashpee had been striv-
ing for assimilation into American society from the very beginning. According 
to them the individuals of Indian ancestry did not differ from other Americans 
with strong ethnic attachments like the Irish- or the Italo-Americans; actually 
there had never been an Indian tribe in Mashpee.36 

 

The Plaintiff’s Version 
The plaintiff told a different version of this story. According to this version of 
the history of Mashpee the indigenous community had succeded in the mainte-
nance of an indigenous identity despite the strong and numerous influences 
from the outside. They argued that the tribe as a unit of political organization 
did not exist before the contact with non-Indians and that the fact remained that 
there existed an Indian community in the area living on their traditional land.  

In regard to conversion the plaintiff pointed out that the response of the na-
tives to Christianity was far more complex than a simple either/or choice. Due 
to the pressure of the white colonists the Indians simply had no other choice 
than to convert. Conversion to Christianity in Mashpee was not merely a survi-
val strategy and the inhabitants incorporated the new belief in the collective 
identity. This explains why the community had always tried to keep control of 
the local church institutions. 
Further, the plaintiff argued that the plantation status and the proprietorship 
agreement, despite its paternalistic features, was an effective means in main-
taining a distinct collective identity. Intermarriage was not a sign of the loss of 

                                                           
36 Clifford (1988): pp. 294-301. 
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a distinct identity but the continuation of the indigenous tradition to allow open 
access to the group as long as the newcomers conformed to Indian ways.37  

The plaintiff pointed out that the Indian policy of the U.S. did not favor any 
tribal organizations and collective land; the maintenance of the restraints on 
land sales despite this policy of assimiliation and individualization was a sign 
of the distinct identity of Mashpee. The federal Indian policy did not change 
until the late 1920s when the Bureau of Indian Affairs favored tribal reorgani-
zation. The 1920s saw a revival of Indianness all over the United States. In 
Mashpee the Wampanoag Nation was founded with various ‘tribal’ institutions 
and a strong emphasis on cultural activities, like dances and powwows. This 
revival, as the revival in the 1970s, indicated that Indian identity was not van-
ished, only its forms kept changing. 

The plaintiff concluded that the external influences had always been affect-
ing the Mashpee community from the very first contact onwards. Therefore the 
Indian individual and collective identities became multi-layered; Assimiliation 
in the sense of an either/or choice could not account for the more complex 
forms of identity in Mashpee.38 

 
The Verdict  
Many witnesses of the town were heard in the forty-one days of testimony and 
the Mashpee Indians who were heard did not correspond with the stereotypes 
of Indians: many of them had graduated in college and held jobs as teachers or 
brokers and had the appearance of average Americans. Many of them had been 
away from Mashpee for several years. Most of them could not provide any ac-
counts of traditional rituals or myths or produce artifacts and wore ordinary 
clothes and no ‘traditional’ Indian regalia. The problem was whether a white 
jury would believe that people who did not correspond with the image of the 
‘noble savage’ or the ‘wrechted survivor’ were actually Indians with a distinct 
tribal organization. 

The judge asked the jury to decide wether the community of Mashpee had 
existed continuously as an Indian tribe between 1790, the year of the first 
Federal Non-Intercourse Act and August 1976, when the Tribal Council filed 
the claim. He determined several dates when legislation relevant to the land-
claim suit was enacted and decided that the Mashpee community had to be an 
Indian tribe on all these dates.39 The jury’s verdict was that there existed an 
Indian tribe in Mashpee only in 1834 and 1842 and that the people living in 
Mashpee did not continuously exist as a tribe. Consequently the judge 
dismissed the suit.40 

                                                           
37 remember ‘Croatan’ in this respect, the indigenous peoples did not define identity 

by race; whites could even become leaders of native groups. 
38 Clifford (1988): pp. 302-310. 
39 the dates were: (1) July 22, 1790, the enactment of the first Federal Non-Intercourse 

Act; (2) March 31, 1834, when Mashpee achieved district status; (3) March 3, 
1842, when land was partitioned to individuals; (4) June 23, 1869, the end of all 
alienation restraints; (5) May 28, 1870 incorporation of the Town of Mashpee; and 
(6) August 26, 1976, commencement of the law suit. 

40 Clifford (1988): pp. 333-336. 
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Clifford concludes that the Mashpees ‘were trapped by the stories that 
could be told about them’ and, one may add, by the stories that could not be 
told about them. In the trial the identity of Mashpee had to be either 
assimilated and vanished or surviving and resisting. The jury did not recognize 
that an Indian could be the Indian ‘Chief Flying Eagle’, an American citizen, a 
Christian and a baseball trainer at the same time.41 

4. The Judge’s Dilemma 

When addressing a law-suit one is inevitably confronted by the question how 
to decide the case at hand. In the case of the Mashpee Indians two narratives 
were presented to the judge. On the one hand, the story of the group that 
demands legal recognition and, on the other hand, the legal discourse that 
defines the identity of the marginalized group in terms of the dominant 
ideology. 

It is essential to be aware of the partiality of the supposedly neutral and ob-
jective legal discourse. I demonstrated that the legal discourse in the United 
States has constructed a specific form of indigenous identity. Categories such 
as race and centralized government have been mapped onto indigenous forms 
of identity. 

Since the linguistic turn in philosophy and the social sciences truth is no 
longer regarded as absolute and universal, Fitzpatrick speaks of ‘the West’s ar-
rogation to itself of truth as singular yet universal’.42 The truth of the narrative 
of identity of the Mashpee Indians differs from the ‘law’s truth’ about 
Mashpee identity. This postmodern approach to truth, however, does not 
relieve the judge and the jury43 from the necessity to come to a decision. The 
awareness of the relativity of the competing stories of identity poses a dilemma 
to the judge. He still has to decide which claim is right and thus in the language 
of the law valid or ‘true’. The mere fact that a group is marginalized does not 
automatically render its narrative more valid or true than the narratives of other 
groups. 

In the light of the relativity of the narratives’ truth it is necessary to trans-
cend a simple either/or choice that is by no means natural or logical and is 
itself a product of the dominant discourse. In my point of view the deadlock of 
a simple either/or choice can be overcome by emphasizing two aspects, those 
of recognition and context. 

                                                           
41 This is by no means restricted to natives, identity of individuals and groups is gen-

erally multi-layered; see e.g. Franck (1996): pp. 359-383, who argues in favour of 
multiple citizenship as a means of recognition for the self-definition of an indivi-
dual.   

42 Fitzpatrick (1992): p.30. 
43 In the Mashpee case the judge formulated the criteria by which the jury had to de-

cide the Mashpee claim. Therefore he played a decisive role in regard to the rejec-
tion of the Mashpees’ version of their history, the jury had a mere yes/no choice.  
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Taylor points out that the demand for recognition of their distinct identities 
is ‘one of the driving forces’ behind marginalized groups in politics.44 These 
groups consciously enter the arena of the legal discourse to negotiate the legit-
imate boundaries of their identities (see II.2). The only possibility to recognize 
the distinct identities of indigenous peoples that avoids the biased categories of 
the dominant discourse is to give them a voice within the legal discourse, that 
is to recognize indigenous forms of identification.  

Here comes the second aspect in focus, the call to consider the narratives 
‘in context’, that is ‘a call to consider structures of power in society that extend 
far beyond the particularities of a given situation’.45 In regard to the case of the 
Mashpee Indians two aspects of this consideration ‘in context’ have to be dis-
tinguished. On the one hand, ‘in context’ refers to the interpretative framework 
of the judge and, on the other hand, it refers to the specific context of the indi-
genous community of Mashpee.  

The legal philosopher Esser was the first to recognize the importance of the 
‘pre-understanding’46 of the judge.47 The specific social and cultural back-
ground of the judge influences his decisions.48 It forms the context of his in-
terpretation. So the pre-understanding of the judge in the Mashpee case was 
situated within the dominant or legal discourse of the United States. This con-
sideration ‘in context’ requires the courage to raise questions of the ‘self’ of 
the dominant discourse. If the court perceived the legal discourse as a narrative 
it would be compelled to consider the relation with the marginalized ‘other’.49 

In court the plaintiff tried to present the history of the Mashpee Indians in 
the context of the relation it has had with the dominant white society. I agree 
with Clifford’s and Torres’s finding that the court in the Mashpee case failed 
to recognize both the bias of the legal discourse against Native Americans and 
the indigenous forms of identification when it applied the legal category of the 
‘tribe’.50 The definition of a tribe as it was formulated, for example, in Mon-
toya v. United States could not account for the more complex and ambiguous 
form of the collective identity of the Mashpees. The acknowledgment of the 
calls for the recognition of indigenous identities and consideration ‘in context’ 
leads to the issue of a right of self-identification.  

                                                           
44 Taylor (1992): p. 25. 
45 Minow/Spelman (1991): pp. 247, 248. 
46 Esser borrows the term ‘pre-understanding’ or ‘Vorverstaendnis’ from the herme-

neutic philosopher Gadamer. 
47 The members of a jury have of course a specific ‘pre-understanding’ as well. 
48 Esser (1972): pp. 136-141. 
49 Compare Goodrich (1990): pp. 182, 183 who gives an account of the case of the 

Haida Indians in British Columbia were the court refused to take testimony that 
‘was extremly novel in legal turns. It took the form of symbolic dress, mythologies, 
masks and totem poles as well as the legends, stories, poems, songs and other forms 
of interpretation that such art and mythology implied.’ He concludes that ‘the court 
would not compare mythologies, it refused even to countenance the question of the 
‘other’, because to do so would raise questions of its ‘self, of the social and mythic 
construction of its own body, its social role and actions, its own clothes’. 

50 Clifford (1988): p. 336, Torres/Milun (1995): p. 129. 
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IV. The Right of Self-Identification 

The discussion on indigenous peoples’ rights in international law focuses on 
two issues: first, what are the rights of indigenous peoples and, second, what 
constitutes an indigenous people. The first question is about the legal status of 
indigenous peoples and the second question about the legitimate boundaries of 
their identity. Both issues are connected with each other. 

Therefore I will begin this section with a brief evaluation of the discussion 
in regard to the recognition of a right of self-determination for indigenous 
peoples. Then I will turn the issue of an objective definition of indigenous 
peoples. A third paragraph will deal with the right of self-identification as it is 
laid down in the UN Draft Declaration on Indigenous Peoples. A last 
paragraph will be devoted to an attempt to outline  possibilities to assess the 
indigenousness without applying ‘objective criteria’. 

1. The Challenge of State Sovereignty  

On the international level the main issue in regard to the legal status of indige-
nous peoples is the question whether they are entitled to the right of self-deter-
mination of peoples. I do not intend to enter the discussion among legal schol-
ars on this issue, I merely want to assess how the issue of rights of indigenous 
peoples is connected with the problem of a definition of indigenousness.  

Increasingly the authority of the state is challenged by national, tribal or 
ethnic entities who emphasize their difference and distinct identities. Some of 
these entities strive for secession and deny the legitimacy of the state. Northern 
Ireland, Chechenia, East Timor and Quebec are just a few current examples. 
Meanwhile the end of the century sees a growing interdependency between 
states. States associate with each other and give up parts of their sovereignty to 
supranational institutions.51 

When we turn to the issue of indigenous peoples’ rights we should bear in 
mind that to the states, who perceive of themselves as the center, the growing 
centrifugalism and centripetalism is often threatening.52 In international poli-
tics the indigenous groups assert prior sovereignty of indigenous peoples and 
their right of self-determination to which they are entitled as peoples. I will 
deal with the indigenous claims and evaluate the reasons of the states’ reluc-
tance to recognize these rights. 

The U.N. Working Group on Indigenous Populations which was establish-
ed as a response to increased awareness of the concerns of indigenous peoples 
became the forum where the controversy between indigenous peoples’ repre-

                                                           
51 Franck (1996): p. 360. 
52 For a decentered conception see Santos (1987): pp. 279-302 who develops a con-

cept of legal pluralism in terms of the intersection or ‘interlegality’ of different 
legal orders on the local, the state, and the international level. 
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sentatives and the states is taking place.53 Its task was the preparation of a draft 
declaration for the General Assembly. In the process of drafting54 the most 
disputed issue was whether indigenous peoples possess the right of self-
determination and inherent sovereignty over their land. 

The indigenous peoples’ representatives have been consistently asserting 
that 

 
‘The right of self-determination is fundamental to the enjoyment of all hu-
man  rights. From the right of self-determination flows the right to perma-
nent sovereignty over land - including aboriginal ancestral and historical 
lands - and other natural resources, the right to develop and maintain 
governing institutions, the right to life and physical integrity, way of life 
and religion.’55 

 
Government representatives so far have not shown much enthusiasm for the 
recognition of the right of self-determination for indigenous peoples. To them 
the legal recognition of this right implies the legalization of secession for indi-
genous groups within their territories. This position has to be seen in the 
context of the history of the right of national self-determination since the Sec-
ond World War. 

The UN Charter recognizes the principle of the right of self-determination 
of peoples in Art. 1 and Art. 55. This principle gradually developed into a right 
through the UN Declaration on the Granting of Independence  to Colonial 
Countries and Peoples, the ‘Friendly Relations Declaration’ Resolution 2625 
(XXIV), and several international agreements like the Covenants on Civil and 
Political Rights and Economic, Social and Cultural Rights. 

The right of self-determination of peoples has two elements: external self-
determination, including, the right of seccession and internal self-determina-
tion. The application of the right of external self-determination has been the 
exception in the history of international law since WW II. The reason is that 
states, which are the main subjects of international law, consider the integrity 
of territorial borders as essential to the maintenance of stability.56 

This explains why states hesitate to adress indigenous groups as peoples57, 
instead they prefer the term ‘indigenous populations’, and deliberately try to 
restrict the use of the term ‘self-determination’ to its internal aspect.    

                                                           
53 On the developments that led to the establishment of the Working Group and the 

history of the discussion on the right of self-determination in the Working Group 
see Iorns (1992): pp. 204-209. 

54 The Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is the first international 
document where the future beneficiaries are involved in the preparational phase. 

55 Joint Statement of Indigenous delegations at the Fifth Session of the Working 
Group; quoted in Burger/Hunt (1994): p. 412. 

56 Anaya (1990): pp. 323, 324 refers to this aspect of international law as a trend to-
ward ‘stability through pragmatism’.  

57 See e.g. Art. 1 para. 3 of the ILO Convention No. 169 that asserts that ‘The use of 
the term "peoples’ in this Convention shall not be construed as having any implica-
tions as regards the rights which may attach to the term under international law’. 
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2. A Definition of Indigenous Peoples 

In regard to a definition of indigenous peoples there have been several attempts 
to give a definition of indigenous peoples. They all contain objective and sub-
jective elements. The most widely accepted definition yet has been given by 
the Special Rapporteur for the UN Sub-Commission on the Prevention of Dis-
crimination and Protection of Minorities, Martinez Cobo:  
 

‘Indigenous Communities, peoples and nations are those which, having a 
historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that devel-
oped on their territories, consider themselves distinct from other sectors of 
the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They 
form at present non-dominant sectors of society and are determined to 
preserve, develop and transmit to future generations their ancestral 
territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence 
as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social 
institutions and legal systems.’58 

 
The definition contains several objective elements: race, culture, religion, 
history, language, pre-colonial links to a territory, and distinct from dominant 
society. The subjective element is self-perception of a common identity and the 
desire to maintain this identity. 

The indigenous peoples, however, have not generally accepted any objec-
tive definition, they insist on the right of self-identification.59 This means if a 
group perceives itself as being an indigenous people it is granted this legal sta-
tus. In the Working Group on Indigenous Rights the indigenous groups argued 
that it is ‘not for governments to determine who constituted a nation or a peo-
ple, since peoples were entitled to decide for themselves.’60 

Seen against the background I described in the previous paragraph this po-
sition is understandable. The national legal discourses have denied the colonial 
domination of indigenous peoples and refused to recognize indigenous defini-
tions of their identities. The consequence of this myth of static indianness is 
the failure of many claims of indigenous groups for recognition in the U.S. and 
elsewhere. Mashpee Tribe v. Seabury et al. illustrates how the myth of indige-
nous identity that is maintained by the dominant legal discourse reproduces a 
specific image of indigenous identity. 

3. The Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

At present the right of self-identification is only included in the Draft United 
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (hereinafter Draft 
                                                           
58 Martinez Cobo (1986) Study of the Problem of Discrimination against Indigenous 

populations, para. 379, UN ESCOR, UN Sub-Commission on Prevention of Dis-
crimination and Protection of Minorities, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/ 1986/7/Add. 4. 

59 Williams (1990): p. 660. 
60 Quoted in Corntassel/Hopkins Primeau (1995): p. 348. 
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Declaration). The Draft Declaration does not contain an objective definition of 
indigenous peoples. Art. 8 states that 
 

‘Indigenous peoples have the right to maintain and develop their distinct 
identities and characteristics, including the right to identify themselves as 
indigenous and to be recognized as such.’61 

 
One should be cautious, however, to draw the conclusion that the absence of 
an objective definition and the inclusion of a right of self-identification means 
the rejection of objective criteria in favour of the right of self-identification. 
The absence of an objective definition in the Draft Declaration has three 
reasons: first, rejection of an objective definition by several states; second, 
indigenous representatives and states could not reach an agreement on the 
definition; third, the indigenous representatives’ rejection of any objective 
definition. 

The first reason is that several states from Asia did not accept the proposed 
definition by Martinez Cobo. So China and India have refused the recogniton 
of any indigenous groups within their territiories. To them the concept of indi-
genous peoples is connected with Western colonization.62 This seems to sup-
port the view that the ommission of an objective definition in the Draft Decla-
ration is not an affirmation of the right of self-identification.   

Secondly, the representatives of indigenous peoples and the states which 
accepted Cobo’s definition could not reach agreement on a definition. So one 
could conclude that the decision not to include an objective definition in the 
Draft Declaration is only temporary and that the Declaration that will be pre-
sented to the General Assembly is going to include a definition of indigenous-
ness. This view is supported by a statement of the members of the Working 
group that Martinez Cobo’s definition ‘could be a useful working definition.’63 

These two arguments seem to support a restrictive interpretation of Art. 8. 
However there is the third reason, the continued insistence of the indigenous 
representatives on a right of self-identification. In their point of view it is ‘not 
for governments to determine who constituted a nation or a people, since 
peoples were entitled to decide for themselves.’ Furthermore, the policy of the 
Working Group in regard to the admission of indigenous peoples supports an 
extensive interpretation of Art. 8. The Working Group has been granting any 
group who defines itself as indigenous the status of an indigenous people. In 
my point of view these arguments provide sufficient support for an extensive 
interpretation of Art. 8 in the sense that the Draft Declaration endorses the 
right of self-identification. 

However, one has to be aware that the Draft Declaration is only a draft. 
There are good reasons to doubt wether the General Assembly will adopt the 
draft in the present form. And even if the draft will be adopted it will certainly 
                                                           
61 Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, International 

Legal Materials 34 (1995), 2: 541-555. 
62 Thornberry (1991): p. 378. 
63 Report of the Working Group on Indigenous Populations on its Second Session. 

U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/22 (1983). 
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take several years till the General Assembly votes on the Declaration. Further-
more the declaration will be a political statement by the states in the General 
Assembly and is not legally binding. Nevertheless, a declaration has a certain 
moral obligation for the states and the right of self-identification could become 
binding international law with the ratification of an International Covenant of 
the Rights of Indigenous Peoples.  

The recognition of an international right of self-identification would put 
some pressure on the United States’ courts to give up the myth of static and 
authentic indianness and to give indigenous forms of identity a voice in the 
law. A step like this would be a real attempt by the legal discourse in the Unit-
ed States to acknowledge the colonial past of the United States. 

V. ‘Definition without a definition’ - A Suggestion 

An indigenous representative may agree with the demand for the right of self-
identification as described in the previous section. The lawyer, however, will 
be troubled by the appearant arbitrariness of a purely subjective ‘definition’ of 
indigenousness. It is not possible to ignore this concern, but not out of the urge 
for objective criteria that would enable international lawyers to determine 
neatly wether a group is indigenous or not. The history of the application of the 
right of national self-determination sufficiently has illustrated that international 
law does not function in the way this ideal image suggests. Instead I would like 
to approach the question how the indigenousness of a group can be determined 
from a different angle. I will attempt to prove that the subjective criteria is not 
as arbitrary as it seems. In doing so I will deal with the substantive and proce-
dural aspects of a ‘definition without a definition’.  

First of all I want to emphazise that not every group that claims to be indi-
genous actually is indigenous. Fiss, for example, distinguishes mere groups by 
chance and social groups with a distinct identity. He refers to a social group as 
an ‘entity’, that means it is more than just the sum of its parts, it has a distinct 
existence and identity apart from its members.64  

To attempt to develop a definition of a social group that avoids culturally 
biased ‘objective’ legal categories implies a shift from the emphasis on institu-
tions and social structure to a concept of groupness as the shared 
understanding about the group’s collective identity. This understanding can 
only develop if there is a certain degree of interaction and interdependence 
between the members of the group. It certainly takes a certain period of time 
until a group developes a collective identity. 

The members have a sense of attachment to the group, their well-being de-
pends to a certain degree on the well-being of the group and vice versa.65 Spo-
ken in terms of interaction: by engaging in activities such as following rules 
and sharing specific values and beliefs they constitute the collective identity of 
the social group.   

                                                           
64 Fiss (1976): p. 148. 
65 Fiss (1976): p. 148. 
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Another important aspect in regard to the concept of social groups is the 
distinction between voluntary and involuntary groups. Under involuntary 
groups I understand groups whose members acknowledge the existence of so-
mething they have in common that is not to their disposition. An example for a 
voluntary group would be a sports-club and for an involuntary group a family. 
Some authors hold the view that factors that are not to the disposition of the 
group’s members contribute stronger to the formation of identity than in volun-
tary groups.66 

To state that emphasis should be put on the shared understanding about the 
groups’ identity does not mean that social structure and institutions are irrele-
vant. The shared understanding implies a common language and very often one 
will find a distinct social structure and institutions. However, contrary to an 
‘objective’ definition specific ‘indigenous’ institutions and social structure are 
no necessary conditions in order to be recognized as an indigenous people. 

Indigenous peoples or communities certainly are social groups with rather 
complex interaction. Individuals who belong to indigenous groups experience 
their indigenousness as something that is not to their disposition though they 
often choose whether to express their indigenous identity or to suppress it. 
Thus not every crowd in a bar that decides to ‘go native’ is an indigenous peo-
ple. I conclude that only involuntary social groups can develop a shared under-
standing about the group’s indigenous identity and therefore can claim a right 
of self-identification. 

In practice a domestic or international body confronted by a an indigenous 
claim for recognition should not ask wether there is an indigenous people ac-
cording to ‘objective’ criteria but wether there really is a group that perceives 
itself as an indigenous people. It would not violate the right of self-identifica-
tion to determine wether a person claiming to speak on behalf of an indigenous 
people is actually representing a group which perceives itself as indigenous.  

The activities that constitute the collective identity can be observed from 
the outside. The collective identity can be manifest in documents or other writ-
ten sources, in stories and myths that are passed on by word of mouth, and ri-
tuals the members take part in.67 It should be clear by now that these forms do 
not necessarily have to be ‘authentic’ or traditional.68 So indigenous identity 
could be expressed as well in regular meetings in a social club, elections and 
referenda, for example. 

From this follows the question how these forms of expression and the 
group’s shared understanding could be examined, the procedural aspect of the 
determination of a group’s indigenous identity. One could imagine a procedure 

                                                           
66 See Johnston (1995): pp. 183, 184 with references. 
67 Compare with Goodrich’s account of the Haida Indians. The court allowed testi-

mony that ‘was extremely novel in legal terms’, ranging from masks and totem 
poles to poems and songs. Goodrich (1990): pp. 182, 183. See also Schreiner’s 
account of the Australian Aboriginals where the court allowed the performance of 
the so-called ‘songlines’ as testimony. See her article in this journal. 

68 This denial of differentiating ‘authentic’ forms of expression from those that are not 
authentic corresponds with Schreiner’s refusal of the dualism perfect/imperfect in 
regard to the performance of rituals. See Schreiner (1997), p. 136. 
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for the recognition of indigenous peoples that is modeled after the Fact-
Finding Missions of the UN Commission on Human Rights, for example. 
Groups referring to a future Covenant on the Rights of Indigenous Peoples 
should submit a request for recognition and submit a report on their specific 
forms of expression of identity. The states, in turn, should have the possibility 
to comment a groups claim for recognition. Then the monitoring body could 
decide to send a fact-finding group to the claming group and examine wether 
this group actually perceives itself as indigenous. 

VI. Conclusions 

In section II, ‘The Law and Indigenous Identity’ I dealt with the dynamic rela-
tionship between legal discourse and indigenous identity in the United States. 
The law maintains the myth of a static, singular, and fixed indigenous identity. 
On the one hand, this denies the formative role the law played in the formation 
of the identities of indigenous groups in the U.S.. The myth of static indian-
ness, on the other hand, does not recognize the self-perception of indigenous 
groups. 

Section II describes a concrete example of the denial of indigenous forms 
of identity. In the case of the Mashpee Indians the court maintained the myth 
of static indianness and dismissed the claim of the Indian group for recognition 
as a tribe.  

In section III I argue that the international recognition of a right of self-
identification would both acknowledge the influence of the dominant societies 
and give the indigenous peoples a voice in international law. Further it would 
support indigenous forms of identity in the legal discourse of the U.S.A. and 
other countries with indigenous peoples within their territories. An internation-
al right of self-identification could influence the legal discourse in the United 
States and elsewhere to give up the myth of static and authentic indianness.  

Section IV deals with the implications of the recognition of the right of 
self-identification. The question is whether it is possible to determine the indi-
genousness of a social group without an ‘objective’ definition. A system 
modeled after existing international procedures for the implementation of 
human rights could be an instrument to determine wether a group actually 
identifies itself as indigenous. In my point of view self-perception is sufficient 
as a ‘definition’ of indigenousness. 

Maybe it is time for the law to vanish to Croatan. 
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Agnes Schreiner1 

De film Two Laws in een twilight zone 

In 1991 zag ik de film Two Laws voor het eerst, tien jaar nadat hij was uitge-
bracht. Het was tijdens het internationale congres van de Law and Society As-
sociation en de Research Committee on Sociology of Law in Amsterdam. Paul 
Bijvoet had de film met nog zo’n twintig andere video- en filmproducties uit-
gekozen voor een zogenaamde showcase waar men een film op eigen verzoek 
en gelegenheid kan gaan zien. Zijn selectie vertegenwoordigde een belangrijk 
deel van het kleine bestand aan etnografische en antropologische films die op 
een of andere wijze het recht tot thema hebben. Producties uit alle windstre-
ken.2  

Two Laws is een vierdelige film uit Australië, gemaakt door de Borroloola 
Aboriginal Community in samenwerking met Carolyn Strachan en Alessandro 
Cavadini. Niet alleen gaat het om vier afzonderlijke spoelen, maar ook om vier 
afzonderlijke verhaallijnen, alsof het zelfstandige hoofdstukken zijn. Elk deel 
draagt tenslotte een eigen titel: Police Times, Welfare Times, Struggle for Our 
Land en de laatste Living with Two Laws.  

Uit de korte omschrijving die de begeleidende brochure van Strachan en 
Cavadini biedt, is op te maken dat het eerste deel het Borroloola van de jaren 
dertig toont door middel van een gedramatiseerde reconstructie van een 
gebeurtenis in 1933. Het tweede deel schetst het leven in Borroloola onder de 
welzijnsvoorzieningen van de jaren vijftig. Over de band van de Aboriginals 
met hun land, de strijd om het land en de heilige plaatsen, en over de officiële 
eis die de Borroloola Aboriginals onder de Land Rights Act (Northern 
Territories, afgekort NT) van 1976 hebben ingediend, gaat het derde deel. Het 
vierde handelt over de beweging onder de Aboriginals om terug te gaan naar 
de oorspronkelijke gebieden en het opzetten van veebedrijven in die 
verafgelegen thuislanden. Op basis van deze informatie lijkt voor wie in 
rechtsonderwerpen is geïnteresseerd, deel 1 over politieoptreden misschien en 
deel 3 over recht op land zeker interessant. Met deze selectie gingen we bij een 
vertoning in de showcase van de conferentie aan de slag.3  

                                                           
1 Ik dank alle studenten die in het kader van het keuzevak rechtsantropologie be-

schrijvingen en synopsissen van de film Two Laws hebben gemaakt onder het noe-
men van een van hen, Christien van Meurs. Zij heeft op basis van het werk van col-
legastudenten haar eindwerkstuk aan deze film besteed.  

2 Zie bijlage met het overzicht van de films die in de showcase of ‘videotheek’ van 
het LSA & RCSL congres van 1991 aanwezig waren.  

3 Ook om tijdsredenen wilden we selecteren, want de film duurt bij elkaar genomen 2 
uur en 10 minuten.  
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Police Times viel door een - op het eerste gezicht - moeizame opbouw en 
verbrokkelde reconstructie van een geval van repressief politieoptreden tegen. 
Daarentegen zat Struggle for Our Land vol met interessante beelden. Daarom 
heb ik op het congres tijdens de plenaire bijeenkomst over visuele (rechts)an-
tropologie dit derde deel getoond, al was het alleen om de volgende scène. 

De Euro-Australische bomenkapper v. de Aboriginals 

Een Euro-Australiër is met een kapvergunning van de overheid maar tegen de 
zin van de Aboriginals bomen gaan omzagen. Hij wordt ter plekke door hen ter 
verantwoording geroepen. 
 

‘Do you recognise our law?’ vraagt een woordvoerder van de Aboriginals.  
‘What?’ reageert de Euro-Australiër.  
‘Do you recognise our law?’  
‘How do you mean, by recognise?’ vraagt de Euro-Australiër.  
‘By that what you are cutting there,..’ 
‘Yeah...’ 
‘Do you recognise?’  
‘Yeah but I’ve got a good excuse for to cut that...’  

 
De Euro-Australiër geeft daarop een uiteenzetting over de overheid die gerech-
tigd is hem een vergunning te verlenen waardoor hij op zijn beurt in zijn recht 
staat om de bomen te kappen. ‘To improve the land,’ voegt hij eraan toe. Maar 
de Aboriginal blijft vragen waarom de Euro-Australiër de rechten van de Abo-
riginals niet respecteert en geen toestemming aan ‘the Old People’ heeft ge-
vraagd. De Euro-Australiër is misnoegd, als hij de Aboriginal hoort volhouden 
dat die plaats, die de Aboriginals heilig noemen, de Aboriginals toebehoort. De 
bomenkapper denkt zijn gesprekspartner in de tang te hebben door hem te con-
fronteren met het feit dat het weiderecht dat de Aboriginals hebben - en blijk-
baar hebben aanvaard - door een eigenaar moet zijn verleend, dezelfde 
eigenaar die hem de kapvergunning heeft gegeven. Hoe kunnen de Aboriginals 
dan nog zeggen dat het land van hun is? 
 

‘The government gave us back the law that was taken before,’ antwoordt 
de Aboriginal onverstoord. 
‘Yeah...,’ zegt de Euro-Australiër om zijn aandacht te bewijzen. 
‘And that dreaming is still there from those days and we just want to get 
on.’ 
‘Can you prove that your grandfathers didn’t sell the land?’ 
 

De Euro-Australiër wil met de Aboriginal via diens vader, grootvader en over-
grootvader terug in de geschiedenis naar een moment dat de Aboriginal zou 
kunnen bewijzen dat zijn voorvaders het land niet verkocht hebben. 
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‘In the early day white man just came and took over without asking 
owner’, is het enige antwoord dat de Aboriginal geeft. 
De Euro-Australiër gooit het over een andere boeg en probeert de Aborigi-
nal nu mee de toekomst in te krijgen:  
‘Say, if I buy of you, land of you... if I buy land and your son or 
greatgrandson is chasing the land back. Who is going to pay my kid?’ 
De Aboriginal reageert:  
‘Say that again, ‘cause I don’t follow you.’  
Nieuwe pogingen om de Aboriginal op het spoor te krijgen van de Euro-
Australiër ten spijt commentarieert de Aboriginal: 
‘Well, you’re talking ways: European way.’ 
‘No, I’m talking the honestly way, the European, the Europeans way is all 
the same way!’ 
‘Our custom doesn’t go that way.’ 

 
Deze scène, die met de elfde minuut van dit filmdeel begint, is een prachtige 
binnenkomer. Met de vertoning van enkel deze episode hoeft rechtsantropolo-
gie verder weinig of geen moeite te doen om haar bestaan te rechtvaardigen. 
De scène laat zien hoe de moderne juridische denktrant, waarmee het westen 
vertrouwd is, in al zijn facetten stukloopt op een oorspronkelijke denkwijze - 
waarbij we voorzichtig moeten zijn met het woord ‘oorspronkelijk’. In het ge-
bruik van dit woord, evenals het woord ‘origineel’ trouwens, zou een poging 
van het westen verborgen kunnen liggen om deze andere denkwereld te annex-
eren en een plaats te geven in de geschiedenis, waardoor deze wereld als een 
beginfase ingelijfd wordt in de moderne ontwikkeling van het Australische 
continent.4  

De Aboriginal gewoonte, zo getuigt de Aboriginal in de film, heeft met de 
van oorsprong Europese denkwijze weinig affiniteit. Waarmee wel? In het ant-
woord op deze vraag ligt mijn belangrijkste reden om de film Two Laws te se-
lecteren. Want één ding is duidelijk. In hun verdere uiteenzettingen over hoe 
zij de band met land en heilige plaatsen zien, kunnen de Aboriginals niet zon-
der het woord ‘ceremonie’. In het onderzoek naar rechtsrituelen dat ik 
verrichtte en tijdens het congres in 1991 presenteerde, was ik nog niet eerder 
zo openlijk en inhoudelijk de link tussen recht en ritueel tegengekomen. Mijn 
veronderstelling dat in andere dan de westerse rechtsculturen het eerder over 
ceremonie en ceremonieel gaat dan over wet en juridisch denken had tot dan 
toe steun gekregen in de analyse van enkele geschilsbeslechtingen en 
afzonderlijke rituelen.5 Met Two Laws is er een film voorhanden die op het 

                                                           
4 Het oorspronkelijke evenals het primitieve of het ‘stenen tijdperk’ zijn constructies 

die het moderne denken nodig heeft om zich te onderscheiden en zichzelf te consti-
tueren (cf. The Mythology of Modern Law (1992) van Peter Fitzpatrick). We zijn 
snel geneigd te vergeten dat Aboriginals die nu uit de woestijn te voorschijn komen, 
onze tijdgenoten zijn (cf. Myers 1988). Ook de Maya’s en Inca’s bestaan, al is hun 
rijk vernietigd.  

5 Cf. Schreiner 1990: 81-87, 95-106, 108-110. De directe verbinding die Aboriginals 
leggen tussen recht en ritueel wordt ook gesignaleerd door Nancy Williams. De 
Yolngu Aboriginals gebruiken er één begrip voor, het begrip ‘rom’ (Williams 1987: 
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niveau van de verwantschap, de overerving, de eigendom en de bewijsvoering 
laat zien dat er een ceremoniële structuur of liever een ceremoniële figuur 
optreedt waar wij een rechtsfiguur verwachten.  

Niet het kadaster maar het ceremonieel kadreert 

Hoe sterk het woord ‘ceremony’ de verbinding legt tussen ‘law’ en ‘land’, 
blijkt uit de volgende uitleg die een Borroloola Aboriginal voor de camera in 
Struggle for our land geeft. 
 

"A lot of law is very strong, the Aborigines have. Which is called, that is 
ceremony, which is called ‘guaniwirri’. It is coming from Australia, maybe 
North Australia. (...) That ceremony is a very long story and is connected 
with land. A lot of Aborigines go by that law, we all go by that ceremony, 
every one of us, a lot of, every Aborigine go by that ceremony. There is 
only one law, Aborigines people have, which is in the ceremony and the 
ceremony is connected with the land, and the land itself will go by that 
law."  

 
De uiteenzetting is op het eerste gezicht aarzelend. Het lijkt alsof de Aboriginal 
moeite heeft met het Engels. Maar de spreker is een zelfbewuste volwassen 
man die niet onvoorbereid voor de camera verschijnt. De camera, de montage, 
de verhaallijn kortom de hele film is bovendien in handen van zijn eigen men-
sen. De Borroloola Aboriginals hebben de filmers Strachan en Cavadini alleen 
ingehuurd om door hen te worden ingewijd in de filmtechniek. De film is vol-
ledig hun eigen aboriginal kijk op de zaak. We moeten dus aannemen dat de 
spreker de Aboriginal law op de voor hem meest vertrouwde en begrijpelijke 
manier uiteenzet. De ‘law’ die de Aboriginals hebben, is ‘ceremony’, is een 
‘long story’, is verbonden met het ‘land’ en het ‘land’ is weer verbonden met 
de ‘law’. In een cirkelvormige redenering komen Aboriginal recht, ritueel en 
land op één lijn te staan. Ja, op één ‘songline’, dat wil zeggen ze bestaan als 
die merkwaardige rituele dichtvorm die de Aboriginals scanderen met het 
slagwerk van boemerangs of graafstokken en memoreren vanaf de gegeven 
partituur van het landschap dat zij doorkruisen.6 Het is dus letterlijk zoals de 
Aboriginal hierboven heeft gezegd: een ‘long story’. Dat is de kern. Hij zegt 
                                                           

108). Haar boek dat de titel Two Laws draagt, heeft overigens geen betrekking op 
de film noch op de Borroloola Aboriginals.  

6 De studie van ‘songlines’ wordt vanwege de dichterlijke, muzikale vorm door de 
sociale wetenschappen niet echt tot hun taak gerekend. Theodor Strehlow is met 
zijn Songs of Central Australia (1971) een uitzondering. Als fenomeen mogen de 
‘songlines’ in antropologische studies opduiken omdat er cultuur en identiteit aan 
kan worden ontleend, maar als mythe worden ze weggezet in de hoek van de ficties. 
Dat overkomt ook The Songlines (1987), het Australische reisboek van Bruce 
Chatwin, overigens met instemming van de auteur (Chatwin 1989: 64). Maar het is 
tot nu toe het enige boek dat ik ben tegengekomen, waarin de ‘songlines’ een voet 
aan de grond krijgen, en met Howard Morphy zou ik het tot verplichte literatuur 
voor antropologen willen maken (Morphy 1988: 20).  
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niet dat hij een heel omstandig verhaal nodig heeft om ons uit te leggen wat 
Aboriginal law is en dat hij nog maar net is begonnen om ons de eerste 
ingrediënten te onthullen. Het is zoals hij het zegt: het land is dus een lang 
verhaal, is dus een ‘songline’, is dus een ceremonie, is dus het recht of de 
krachtige (‘strong’) regel die elke Aboriginal volgt. Zelfs door zijn eigen 
verteltrant demonstreert deze Aboriginal informant ons hoe een ‘songline’ 
stapje voor stapje afgewerkt wordt.  

"These are the Gurdandji people, they claim their land" 

Telkens als in Struggle for our land een Aboriginal clan aan ons wordt voorge-
steld met de woorden ‘These are the so and so people...’7 en het gebied dat de 
clan opeist, op de kaart van Arnhemland (NT) wordt aangewezen, zet het 
groepje eisers gezamenlijk hun ‘songline’ in. Het is een soort neuriënd gezang 
dat - vast niet toevallig - veel weg heeft van de sound van het Australische 
blaasinstrument de didgeridoo, ondersteund door een klepperend geluid van 
hout in een galopachtig ritme. Van achter een lessenaar hoort de Aboriginal die 
voor rechter speelt, alle afzonderlijke claims aan. Het juridische gevecht om 
hun land brengen de Borroloola Aboriginals letterlijk ten tonele in een scène 
die niet alleen door het aantal claims lang duurt maar ook door het ritueel, dat 
telkens wordt ingezet. Want afgezien van de naam van de clan in het uitroepen 
van de zaak en het betreffende gebied bij het aanwijzen op de kaart verandert 
er immers weinig aan het tafereel.8  

Zowel deze bijzondere, toneelmatige manier van presenteren als de aan-
dacht voor het ritueel zijn aboriginal. Een stuk land, een ceremonie, een abori-
ginal gedachte (‘dreaming’) of een gebeurtenis wordt opgevoerd of te berde 
gebracht, en krijgt aandacht. Daardoor zijn al deze zaken aanwezig en dus deel 
van de werkelijkheid, wat op zichzelf ook weer om aandacht vraagt. En steeds 
is het ritueel er, het land, Aboriginal ‘law’ en Aboriginal ‘dreaming’, 
afwisselend of gelijktijdig, in een simpele of complexe uiteenzetting. 

De Borroloola Aboriginals doen niet aan het onderscheid tussen fictie en 
nonfictie, drama en documentaire, mythische verhalen uit het verleden en de 
werkelijke historie. Wat we te zien krijgen is presentatie die met presentie sa-
menvalt en andersom een presentie die met presentatie samenvalt. Met deze 

                                                           
7 We realiseren ons te weinig dat Australië een gebied bestrijkt dat veel groter is dan 

dat van Europa. Wanneer de kaart van Australië over die van Europa wordt gelegd 
dan valt het noorden van Australië samen met dat van Lapland en reikt het zuiden 
met Tasmanië tot de Sahara. Er zijn ook veel meer Aboriginal volken dan Europese 
volken. De Aboriginals die - voornamelijk in de jaren vijftig - verdreven of getrok-
ken zijn naar Borroloola, komen uit de verschillende binnenlanden van Arnhem-
land.  

8 Ook de ‘songlines’ zullen wat tekst en taal betreft verschillen. (Er zijn namelijk 
even veel, zo niet meer, Aboriginal talen als er Europese zijn - zie ook noot 7.) 
Maar voor ons ongeoefend oor zijn ze moeilijk te onderscheiden. Volgens Chatwin 
(1987: 119-120) herkennen en kennen de Aboriginals de melodie van de ‘songlines’ 
van elkaar, zoals wij wereldberoemde melodieën.  
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ontdekking komt het eerste deel van de film Police Times met zijn ‘gerecon-
strueerde gebeurtenis’ in een ander licht te staan.9 En hoe staat het met de an-
dere twee delen? Maar voor ik op deze lijn doorga, wil ik eerst stilstaan bij de 
zojuist geschetste rechtbankscène. Want in deze scène ligt de neerslag van een 
unieke ontwikkeling die het officiële Australische recht en de rechtspraktijk al-
daar doormaakt.10  

‘Land Rights Act’ (NT) van 1976 

De film Two Laws (1981) wordt uitgebracht op het moment dat verschillende 
Aboriginals in Northern Territories zogenaamde claimbooks opstellen om op 
basis van de Land Rights Act van 1976 hun land terug te eisen. Dat kan overi-
gens alleen voorzover hun land binnen kroondomeinen ligt. De federale staat 
Northern Territories was koploper in deze.11 De ontstaansgeschiedenis ligt bij 
de landrechtenbeweging uit de tweede helft van de jaren zestig, die een zaak 
begon tegen de mijnindustrie en de Commonwealth (Cth). De uitspraak in deze 
zaak Mirlirrpum v. Nabalco Pty & the Cth, ook wel de ‘Gove Land Rights 
Case’ genoemd, kwam in 1971. Rechter Blackburn vond in de toen bestaande 
wetgeving geen steun voor het standpunt van Woodward, de advocaat van de 
betreffende Aboriginals, en dus evenmin voor zijn getuige-deskundigen, de an-
tropologen Stanner en Berndt. De Gove Peninsula (NT) Aboriginals mochten 
dan zeggen dat ze ‘owners of the land’ zijn en in hun ‘recht’ staan om een door 
de overheid verstrekte mijnvergunning te weren, maar volgens het Euro-
Australische eigendomsrecht hebben de Aboriginals geen ‘eigendom’ met be-
trekking tot het omstreden gebied.12  

                                                           
9 Ook Van Meurs (1995: 2-3) wijst op de bijzondere omgang van de Aboriginals met 

geschiedenis: Aboriginals handelen en praten erover ‘in de tegenwoordige tijd’.  
10 Voor het onderstaande overzicht putte ik voor de beginfase uit twee bijzondere 

rechtsantropologische analyses die van Kenneth Maddock (1981) en Marc Gumbert 
(1981), en voor de jongste situatie uit drie congrespapers die van David Mardiros 
(1993, gepubl. in 1997), Peter Butt (1995, gepubl. in 1997) en Cathleen Sherry 
(1996), rechtsantropologisch even interessant.  

11 Als tweede komt South Australia, waar in 1981 de Pitjantjatjara Land Rights Act 
wordt aangenomen. In 1983 komt New South Wales met een Aboriginal Land 
Rights Act. Het is het jaar waarin de Aboriginal Land Inquiry plaatsvond, ingesteld 
door de toenmalige Labourregering ter voorbereiding van een algemene wettelijke 
regeling ten aanzien van de landrechten voor Aboriginals van heel Australië, de 
Commonwealth (Cth). De aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek werden 
getorpedeerd door een sterke lobby van de mijnindustrie en andere 
projectontwikkelaars (cf. o.a. Mardiros 1993: 7 nt 2).  

12 Blackburn baseerde zijn oordeel op de getuigenissen van Aboriginals zelf. Aborigi-
nals beschikken niet over het recht om anderen buiten te sluiten. Sterker nog, ze 
zeiden dat volgens traditioneel recht voedsel en land juist met anderen gedeeld 
moeten worden. Ook beschikken de Aboriginals naar hun zeggen niet over het recht 
om hun grond te vervreemden. Deze rechten worden daarentegen juist als 
eigenschappen van het eigenaarschap in Euro-Australische zin gezien. (Cf. 
Maddock 1981: 99; Gumbert 1981: 108-11; ook Sherry 1996: 4-7). Eenzelfde lot 
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De Aboriginals verloren de zaak, maar de regering stelde een Aboriginal 
Land Rights Commission in met Woodward als voorzitter om wetgeving voor 
te bereiden die in deze leemte in het recht zou kunnen voorzien. De Land 
Rights Act (1976) was het resultaat: an Act providing for the granting of tradi-
tional Aboriginal land aldus de ondertitel.13 Wat via het gevestigde eigen-
domsrecht niet lukte, zou op basis van de landrechtenwet wel een kans van sla-
gen hebben, mits de Aboriginals in staat zijn aan te tonen dat er een 
traditionele band tussen hen en het land bestaat. Want de weg tot het indienen 
van een claim staat, zoals Section 3(1) van de Land Rights Act bepaalt, alleen 
open voor een ‘local descent group of Aboriginals who - (a) have common 
spiritual affiliations to a site on the land, being affiliations that place the group 
under a primary spiritual responsibility for that site and for that land; and (b) 
are entitled by Aboriginal tradition to forage as of right over that land’. Het feit 
dat de Aboriginals hun ‘songline’ kennen en ritueel opvoeren, wordt door het 
recht als een belangrijk bewijs gezien voor het bestaan van zo’n band. Precies 
naar dit gegeven wijst de hierboven beschreven rechtbankscène uit de film, 
waarin Aboriginals hun ‘songline’ zingen bij wijze van claim. Ook het feit dat 
Aboriginals je mee kunnen voeren naar een bepaalde ceremoniële plek, naar 
een zogenaamde droomplaats die een ‘long story’ kent, kan voor het recht het 
bewijs leveren dat de traditionele band met het land daadwerkelijk bestaat.14  

Toch krijgen maar weinig Aboriginals die deze juridische weg volgen, de 
volledige zeggenschap over hun land terug, want eerder dan een ‘grant of free-
hold title’ wordt er een ‘lease hold with or without control of access’ (meestal 
weiderechten) gegeven of moeten ze genoegen nemen met een geldelijke com-
pensatie (soms in de vorm van aandelen) voor werkzaamheden van de vee-, 
mijn- en houtindustrie in hun gebied.15 Maar zelfs zover komen de meeste 
claims niet, althans niet zover dat heel het gebied waarop een claimbook be-
trekking heeft, wordt toegewezen. Slechts kleine stukken van het grondgebied 
halen het. En dat geldt ook voor de groep eisers: slechts enkelen uit de Abori-

                                                           
treft ook andere inheemsen in de wereld, zoals de Haida Indianen van British 
Columbia die hun zaak verloren tegen het houtindustriebedrijf Western Forest 
Products LtD (cf. Goodrich 1990: 183).  

13 De Act stelt daarbij ook een eigen rechtsgang in die loopt via Land Commissioners 
en Land Councils (cf. Maddock 1981: 90).  

14 Aan de droomplaatsen besteedt Struggle for Our Land eveneens de nodige aan-
dacht. De film begint zelfs met een opname van een ven of waterpoel waarin een 
forse pijpleiding steekt. Een tussentekst legt uit: "This waterhole is a rainbow snake 
dreaming place. In Aboriginal law this sacred place and the country for miles 
around it, is owned by the Gurdandji people. In European law it is leased by Mt. Isa 
Mines."  

 Omdat Struggle for Our Land zo dezelfde onderwerpen aansnijdt als een 
claimbook, zou de film op zichzelf als het claimbook van de Borroloola 
Aboriginals gezien kunnen worden, zij het met dit verschil dat de antropologen in 
deze film niet aan het woord komen. Zie noot 22.  

15 Mardiros 1993: 7 nt 2. Mardiros zet uiteen dat het omzeilen van een officiële erken-
ning van Aboriginal landrechten of titel door middel van de lease-politiek door een 
staat als Western Australia tot de enige politiek wordt verheven.  
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ginal populatie van het betreffende gebied komen in aanmerking, dat wil zeg-
gen worden ontvankelijk verklaard.  

De juristieke uitleg van de begrippen uit de definitie van het traditionele 
Aboriginal eigenaarschap van de Land Rights Act, maakt (zoals hieronder zal 
blijken) dat die Aboriginals die de betreffende traditionele wetten en rituelen 
volgens Aboriginal ‘law’ als bewijs kunnen overleggen, volgens het Euro-
Australisch recht niet als eisers mogen optreden en tegelijkertijd dat die Abori-
ginals die volgens Euro-Australisch recht als eiser mogen optreden, hun zaak 
niet kunnen winnen omdat zij niet degenen zijn die volgens Aboriginal ‘law’ 
de traditionele wetten en rituelen kunnen overleggen. Al bij leven leggen de 
Aboriginals de verantwoordelijkheid voor het traditionele erfgoed bij een 
relatieve buitenstaander, die de rol van ‘rituele manager’ op zich neemt.16 Zelf 
zijn ze niet gerechtigd om er zeggenschap over te voeren. Met het ontbreken 
van zeggenschap is hier letterlijk het niet-zeggen bedoeld, want zoals de 
Aboriginals stellen gaat het om een geheim dat niet mag worden uitgesproken.  

Naam en erfgoed die volgens de Europese civiele codes onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden zijn, wat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de erfrechtelij-
ke regel dat je je kinderen niet kunt onterven, worden naar Aboriginal gewoon-
te verdeeld over de ‘gidjan’ en ‘djunggaiji’ (rituele manager).17 De eerste heeft 
de totemistische naam; de tweede krijgt het fijne ervan te weten. Dit bijzonde-
re, duele Aboriginal systeem van opvoeding, inwijding en overerving dat via 
rituele managers loopt, valt buiten het door de Land Rights Act bepaalde 
blikveld van de juristen. Sinds het recht zich aan een ‘local descent group’ 
heeft gecommitteerd, gaat het in eerste instantie uit van een simpele afstam-
mingslijn, namelijk die van grootvader op vader, van vader op zoon. Echter als 
‘djunggaiji’ of ‘djungkayi’ (zoals de Borroloola Aboriginals in Two Laws 
schrijven) treden niet de eigen kinderen op maar kinderen van een zuster 
bijvoorbeeld. De geheimen en regels van de geboorteplek worden dus aan een 
ander in bewaring gegeven, die er als enige mededelingen over mag doen. De 
ander op zijn of haar beurt geeft de geheimen en regels van zijn of haar 
geboorteplek aan weer een ander in bewaring.18 Bij elkaar genomen - wat dus 

                                                           
16 De term ‘ritual manager’ kwam ik voornamelijk tegen bij Chatwin (1987: 29, 108-

109, 169, 287). Ik geef aan deze titel verre de voorkeur boven de gebruikelijke, 
meer functionele benaming als ‘manager’, ‘policemen’ of ‘worker’ (Maddock 
1981: 94). Zo’n rituele figuur bestaat ook bij de Trobrianders. Cf. Malinowski 
1926: 100-110 en mijn interpretatie in Tegenspel. Rituele aflossing van de wacht 
(Schreiner 1993).  

17 Cf. Maddock (1981: 93 nt 10) over de Aboriginals in het zuidelijk deel van Arn-
hemland. Bij de Warlpiri wordt het begrippenpaar ‘kirda’ en ‘kutungurlu’ gebruikt 
(Maddock 1981: 93; Chatwin 1987: 108), door Gumbert opgetekend als ‘gira’ en 
‘gurunulu’ (1981: 114-115). Volgens Maddock (1980: 150-151) gebruiken de 
Borroloola Aboriginals het begrip ‘nimaringgi’ in plaats van ‘gidjan’ als 
tegenhanger van het begrip ‘djunggaiji’.  

18 Het is niet helemaal juist om van geboorteplek te spreken. De plek waar je moeder 
je voor het eerst voelde bewegen in haar buik, wordt ‘jouw’ plek, dat wil zeggen 
dat je de naam krijgt van die totemistische voorouder die daar zijn of haar 
voetstappen heeft liggen. Voetstappen van de voorouders is een andere benaming 
voor ‘songline’. Of zoals Chatwin (1987: 2) het kernachtig bijeenzet: "[T]he 
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niet in het Euro-Australische recht past - stellen de Borroloola Aboriginals in 
Struggle for Our Land: "Everyone is an owner and a djungkayi. We are owners 
for our father’s country and djungkayi for our mother’s country. Djungkayi 
looks after the land for the owners and helps manage their ceremonies."  

Overigens heeft het recht niet op eigen houtje en gezag besloten tot de defi-
niëring van het traditionele Aboriginal eigenaarschap. Het heeft, zoals Mad-
dock en Gumbert aantonen, bij de opstelling van de Land Rights Act in de eer-
ste helft van de jaren zeventig op de deskundigheid van de antropologie ver-
trouwd. Het duele Aboriginal systeem viel destijds echter niet alleen buiten het 
blikveld van juristen, het viel ook buiten dat van antropologen.19 De antropo-
logie zat op de lijn van het ‘horde’-model van Radcliff-Brown, dat uitgaat van 
een rondtrekkende patrilineaire groep, die het grondgebied waarin leden van 
deze groep rondtrokken als economische basis heeft en die daarom en aldus 
een politieke, sociale eenheid zou vormen.20 Via de antropoloog Berndt, de 
getuigedeskundige van Woodward, kwam dit model in de Land Rigths Act 
terecht.21 Wat eerst een geavanceerde juridische stellingname was, blijkt voor 
de doorbraak van de nieuwere antropologische inzichten die de rol van de 
rituele manager benadrukken, een hindernis op te leveren. Slechts door telkens 
aan de weg te timmeren met nieuwe claims ondersteund door nieuwe 
antropologisch deskundigen en dankzij de juristieke reactie daarop met een 
ruimere invulling van de definitie van het Aboriginal traditionele eige-
naarschap, viel deze hindernis in afzonderlijke zaken te slechten.22 Totdat het 
                                                           

labyrinth of invisible pathways which meander all over Australia (...) are known to 
Europeans as ‘Dreaming-tracks’ or ‘Songlines’; to the Aboriginals as the 
‘Footprints of the Ancesters’ or ‘the Way of the Law’." 

19 ‘[T]he view had become widely accepted by antropologists that the land was owned 
by descent group totemically related to the land in male line.’ (Maddock 1981: 87)  

20 Cf. Gumbert 1981: 104-105. Een concept als het ‘horde’-model dient als bouwsteen 
om binnen een antropologisch begrippensysteem ‘community’ en ‘clan’ te 
definiëren. Het geeft een interne consistentie aan antropologisch onderzoek en voor 
de onderzoeker de mogelijkheid om er vervolgens rechten, plichten en 
bezitsverhoudingen aan te liëren. Overigens zal de ene antropoloog, zoals Meggitt, 
de band die een patrilineaire unit heeft met een bepaalde plaats als één element 
willen opvatten dat met andere elementen een ‘title’ vormt voor de patrilineaire 
clan of gemeenschap. De andere antropoloog, zoals Munn of Peterson, daarentegen 
zal binnen een bredere gemeenschap op zoek gaan naar een afzonderlijke lokale 
constellatie, waarbinnen mannen ‘ritual rights’ uitoefenen, om die een titel te 
verlenen. (Maddock 1981: 88-90) In zijn Paradigm Lost meent Gumbert met een 
beroep op Kuhn dat kritici van het horde-model, bijvoorbeeld Hiatt of Meggitt, met 
verdedigers, bijvoorbeeld Stanner of Birdsell, een strijd voeren die aan het einde 
van een paradigma optreedt. Het voorbije paradigma regeert dan tegen beter weten 
in enige tijd door.  

21 Gumbert 1981: 118 
22 Claimbook Warlpiri (1977-78) met rapportage van de antropologen Petterson, 

McConvell, Wild & Hagen, die het model van een patrilineaire groep, dus de oude 
lijn opnemen. Hun lijn werd vervolgens aangevuld met het advies van Stanner inge-
roepen door de betreffende Land Commissioner: de kurtungulu (rituele managers) 
te beschouwen als degenen die ‘have more a duty and obligation than a right’ en 
daarom buiten te sluiten. De Land Commissioner oordeelde overeenkomstig.  
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politieke tij keerde en de Labou-regering die de rechterlijke wapenfeiten in 
wetgeving wilde verzilveren, teruggefloten werd.23 

‘Native Title Act’ (Cth) van 1993 

De juridische arena werd onlangs door een verrassende wending opnieuw het 
strijdtoneel voor Aboriginal landrechten. Was de weg naar een algemeen Abo-
riginal Land Rights Act door de politiek van sommige staten geblokkeerd, via 
de internationale (om)weg kwam een algemeen Aboriginal recht weer boven-
aan op de politieke agenda van de federatie. In de zaak Mabo I (1988)24 ver-
klaarde de High Court van Australië met behulp van internationaal verdrags-
recht een statelijk regeling onverbindend. De regering van Queensland had in 
1985 een einde willen maken aan alle landclaims met betrekking tot de Murray 
Eilanden door bij wet met terugwerkende kracht te stellen dat de betreffende 
Meriam Aboriginals er geen aanspraak op hadden sinds de eilanden waren ge-
annexeerd, en ze meende niet te moeten voorzien in een compensatie voor de 
Aboriginals. Goedbeschouwd is deze wet een onteigeningsactie anno 1985. 
Volgens het bestaande Australische recht kan echter in geen geval eigendom 
worden verkregen zonder een geldige verkrijgingstitel (en dat betekent meestal 
dat er een gepaste betaling - ‘just compensation’ tegenover staat). Omdat hier 
blijkbaar voor de Aboriginals niet geldt wat in alle andere gevallen wel zou 
gelden, achtte de High Court de regeling in strijd met de Racial Discrimination 
                                                           
 Claimbook Utopia (1979) met de rapportage van de antropologen Hagen & Rowell 

die de kurtungulu probeerden op te nemen. Deze nieuwe lijn werd gesteund door 
het advies van Bell maar ondergraven door het advies van een tweede bijzitter, de 
antropoloog Samson: ‘the rights and interests of the kurtungulu are custodial (not 
rights of ownership)’. De Land Commissioner hield de vraag nadrukkelijk open of 
rituele managers onder de ‘local descent group’ vallen, maar besliste met 
betrekking tot deze rituele managers dat ‘having common spiritual affiliations’, 
zoals het onderzoeksmateriaal aandroeg, niet genoeg is voor ‘sharing primary 
spiritual responsabilities’ wat de definitie eveneens voorschrijft.  

 Claimbook Willowra (1980) met rapportage van de antropologen J. & P. Wafer die 
de complementaire rol van de kurtungulu benadrukten. Opnieuw vond dit standpunt 
steun bij Bell die de Land Commissioner bijstond. Het standpunt van Samson uit 
1979 werd ‘overruled’ door de getuigenis van de linguïst Hale, die de 
complementariteit bewees: "primacy of one or the other is meaningless, kirda and 
kurtungulu are jintangka (i.e. as one)". (Maddock 1981: 93-96)  

23 De anti-stemming in zake van de erkenning van Aboriginal landrechten is in som-
mige federale staten erg groot, zoals in Western Australia (wat hierboven al even 
bleek - zie noot 15 en wat straks opnieuw zal blijken - zie noot 31). Maar ook 
Queensland voelt weinig voor een erkenning, getuige haar ‘takeover’ van de Auru-
kun Aboriginal gemeenschap die door David en Judith MacDougall op film werd 
vastgelegd (MacDougall 1980). Cf. in het bijzonder de Mabo-zaken, die in de vol-
gende paragraaf aan de orde komen.  

24 In de naam voor dit arrest, dat in onderscheid met de latere uitspraak Mabo I wordt 
genoemd, wordt Eddie Mabo (1936-1992) geëerd. Hij was een van de vijf land-
rechtactivisten die de zaak bij de High Court aanspande. Hij overleed kort voor de 
tweede, de beroemste uitspraak (zie hierna).  
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Act (1975), een uitvloeisel van de International Convention on the Elimination 
of All Forms of Racial Discrimination (1965).25 

In Mabo II (1992) vervolgens werd uitgemaakt wat de aard is van de ‘tradi-
tional rights’ of aanspraken die de Meriam Aboriginals zouden hebben. De uit-
spraak maakte geschiedenis. Het is de zaak waarin de rechter een einde maakt 
aan de fictie dat Australië een terra nullius of niemandsland was.26 Het land 
was niet leeg en kon niet, zoals men tot dan toe niet zonder discriminatie vol-
hield, als leeg worden beschouwd.27 De High Court oordeelde dat er een ‘na-
tive title’ bestaat en dat deze is blijven bestaan ondanks de verwerving van de 
soevereiniteit door de Britse Kroon in 1788. De titel van de Kroon is, om zo te 
zeggen, belast met de titel van de ‘natives’.28 De Kroon heeft met de 
kolonisatie weliswaar het eigendomsrecht over de kolonie verworven en dus de 
mogelijkheid om over het gebied te beschikken, delen ervan te verkopen of te 
verpachten, maar als ze (nog) geen gebruik heeft gemaakt van een van deze 
opties dan is de ‘native title’ voor het verblijfsrecht van de Aboriginals op haar 
land (nog) niet vernietigd.  

De rechter hield er dus allereerst rekening mee dat de verblijfsrechten kun-
nen zijn opgehouden te bestaan door zuivere en strikte wetgeving (‘clear and 
plain’ moet de regeling zijn, dus niet zoals die van Queensland in de zaak 
Mabo I in strijd met de Racial Discrimination Act), vervolgens dat ze kunnen 
zijn ingeruild door andere rechten die de ‘native title’ niet verdragen (ermee 
‘inconsistent’ zijn, zoals in het geval van een verstrekte mijn- of 
weidevergunning) of dat ze zijn verloren gegaan door het niet-uitoefenen van 
het recht door de Aboriginals zelf. Onder deze laatste teloorgang vallen ook 
die gevallen waarin de Aboriginals niet kunnen aantonen dat ze een actuele 
traditionele band hebben met het betreffende grondgebied.29 In deze zin keren 
alle moeilijkheden terug, die onder de verschillende Land Rights Acts kwamen 
bovendrijven, de moeilijkheden namelijk om aan de omschrijving van een 
‘traditional ownership’ te voldoen. Het valt te verwachten dat er met de term 

                                                           
25 Cf. Sherry 1996: 7-10; Mardiros 1993; 8 nt 5; Butt 1995: 11. De greep naar interna-

tionale middelen komt voort uit het ontbreken van een Bill of Rights op het Austra-
lische continent (Sherry 1996: 9).  

26 Feitelijk is het een meerderheidsoordeel van zeven rechters die elk afzonderlijk met 
overwegingen komen. Hierdoor worden de onderlinge verschilpunten zichtbaar. 
Een levendige annotatorencultuur is het gevolg. 

27 Aboriginals zouden de grond niet bewerken, zich niet gesettled hebben en ook geen 
gevestigd rechtssysteem hebben ontwikkeld. Ze werden kortom te barbaars bevon-
den om door een gesettled ‘common law’-systeem te worden erkend. (Sherry 1996: 
2-4, 12; Butt 1995: 5)  

28 Sherry 1996:11 
29 Cf. Butt 1995: 6-9. Ook elders in de wereld rijst voor inheemsen de moeilijkheid 

om hun traditionele band aan te tonen. Zie de bijdrage van Gerhard Anders in dit 
nummer over de zaak Mashpee Tribe v. New Seaburg et al. (1978). De Mashpee 
Indianen zouden te weinig traditionalisme vertonen om als ‘tribe’ te worden erkend. 
Het meegroeien van de Indianen met hun tijd (het ‘transformeren’) wordt volgens 
de auteur door de juridische uitleg van wat een ‘tribe’ is, ontkent. Hij houdt daarom 
een pleidooi voor de zelfdefiniëring.  
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‘native title’ opnieuw een spanning ontstaat tussen juridisch hanteerbare 
begrippen en de antropologische opvattingen van de tijd.30 

Na de Mabo-uitspraak is er lichte paniek in Australië ontstaan. In hoeverre 
waren de Kroonactiviteiten van na 1975 in overeenstemming of juist in strijd 
met de Racial Discrimination Act? In hoeverre waren de ‘native titles’ of juist 
de andere titels vernietigd of nog van kracht? In hoeverre waren de moeizaam 
veroverde landrechten van de Aboriginals via leaseconstructies nu juist even-
zovele bewijzen voor het verlies van hun ‘native titles’? De federale regering 
antwoordde met de Native Title Act 1993,31 die in grote lijnen het arrest van de 
High Court sanctioneert en procedures biedt om een titel overeenkomstig te 
valideren of niet. Er lopen al verscheidene procedures.32  

History: their story 

Deze korte rechtsgeschiedenis van het Australische continent komt tot stilstand 
als we bij het moment van nu zijn beland. Het huidige moment is voor ons, of 
we nu jurist zijn of antropoloog, er echter altijd een van onzekerheid. Om te 
weten wat er nu is en wat er op het ogenblik daadwerkelijk geldt, zoeken we 
terug in de voorgeschiedenis naar aanleidingen voor de situatie van vandaag. 
Tegelijkertijd willen we voorbereid te zijn op wat er komen gaat en zullen we 
daarom de toekomst in blikken. We hangen aldus tussen twee tijden in. Ik kan 
voor mijzelf proberen het moment kleiner te maken door sneller informatie in 
te winnen, wat bijvoorbeeld mogelijk is door de naarstige bestudering van het 
gedane onderzoek of door de aansluiting bij Australische nieuwsgroepen op in-

                                                           
30 Sherry bijvoorbeeld neemt in het juridische doordenken al een voorschot. Ze zet 

uiteen hoe de ‘native title’ in feite een ontkenning is van het Aboriginal eigendoms-
recht. Zulke titels zijn volgens haar ‘human rights to property not legal rights’ 
(1996: 10). Dat betekent (als ik haar zo mag samenvatten) dat een officiële 
erkenning van een ‘native title’ onder het mes van de Racial Discrimination Act 
zou moeten komen te vervallen (1996: 15, 20 nt 99).  

31 Western Australia heeft op de valreep nog geprobeerd om de in november 1993 
aangenomen en op 1 januari 1994 in werking tredende Native Title Act buiten spel 
te zetten. Op 2 december 1993 nam de regering de Land (Title and Traditional 
Usage) Act (WA) 1993 aan waarin ze bepaalde dat alle ‘native titles’ in Western 
Australia bij deze waren vernietigd. De Mabo-zaak zou immers aan de regering de 
bevoegdheid tot het vernietigen van een ‘native title’ hebben gegeven. Deze 
statelijke wetgeving is echter in maart 1995 onverbindend verklaard omdat de staat 
zich een bevoegdheid toeëigende die alleen de federale regering toekomt (Butt 
1995: 16-20).  

32 De procedures die onlangs geheel doorlopen zijn, betroffen (de bevestiging van) ti-
tels die op het moment dat ze door de Kroon waren verleend, de ‘native titles’ had-
den vernietigd. De meeste zaken waarin de bevestiging van een ‘native title’ werd 
gezocht, zijn onder de oude wetgeving, zoals de Land Rights Act, gestart. Men 
houdt de procedures nu veelal op om de claims onder de Native Title Act in te kun-
nen dienen bij de National Native Title Tribunal, zoals de Wik Peoples v. Queens-
land. (Butt 1995: 20-26) Mij is (nog) niet bekend hoe het met de (‘native’) titels van 
de Borrooloola Aboriginals is gesteld.  
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ternet om automatisch en direct de meest actuele informatie over de Borroloola 
Aboriginals te ontvangen. Maar het moment blijft... waarin alles wat betekenis 
had respectievelijk krijgt, zijn bestaan niet meer heeft of nog niet heeft geves-
tigd. Het moment doet zich voor als iets waarvan de juridische of antropologi-
sche zingeving wordt weggezogen: de weg terug dan wel vooruit. Het is er, het 
is er voor even, maar oningevuld. Met Walter Benjamin33 zou ik juist aan dit 
minimale moment de mogelijkheid willen toekennen om te transformeren in 
een verlossend moment.  

Op het ogenblik dat onze zin- of betekenisverlening stokt, hebben de Abo-
riginals de kans om met hun eigen presentie en hun eigen verhaal door te bre-
ken. Ze gingen (en gaan) immers steeds schuil achter de juridische en antropo-
logische werkelijkheid van vandaag de dag.34 Laat ik me beperken tot hun Po-
lice Times, Welfare Times, Struggle for Our Land en Living with Two Laws. 
De Borroloola Aboriginals tonen ons, in het eerste filmdeel de harde lijn, de 
repressie van de ‘white fella’. Ze worden opgebracht, geslagen en 
gedeporteerd. Dat deel wordt afgewisseld met het verhaal van de softe lijn 
door het tonen van welzijnswerkers die de Aboriginal vrouwen prijzen als ze 
zich conformeren aan de restricties die gelden bij de zeep-, kleding- en 
voedseluitdeling. ‘Good girl,’ prijst een blanke Charitasmadame een volwassen 
Aboriginal vrouw die omringd door haar gezin met schone nagels en gekamd 
haar is aangetreden. Dit deel wordt afgewisseld met deel 3, dat hierboven al 
uitvoerig aan de orde was, over het contrast tussen ‘Aboriginal law’ en 
‘European law’. In deze delen wordt door het feit dat de Aboriginals hun 
verhaal voor de camera kracht bij zetten door de cruciale gebeurtenissen te 
ensceneren, alles geactualiseerd. De werkelijkheid, de geschiedenis en daarmee 
de objectiviteit krijgen geen kans om zich in zuivere vorm te installeren.35 
Of kan ik zeggen dat de werkelijkheid, de geschiedenis en daarmee de objec-
tiviteit op aboriginal wijze de kans krijgen om zich in hun gemetamorfoseerde 
vorm aan te dienen? Tegen de achtergrond van deze mogelijkheid is het in 
ieder geval niet aan te raden om de filmdelen in een historische lijn te plaatsen, 
waardoor het derde deel zo geïnterpreteerd wordt dat we zijn aangekomen bij 
een schets van de situatie, zoals die is ten tijde van het uitbrengen van de film. 
Het vierde deel zou dan als een soort apotheose gaan functioneren.  

Met het vierde deel stappen we echter in een andere tijdzone (als we daar 
met de andere delen al niet waren):  

Het is nacht, we zijn getuige van een ‘corroboree’. Beschilderd en 
opgetuigd brengen Aboriginals met dansen en zingen hun ceremonie, hun 
dreaming, hun law, hun land tot uitvoering. Ze zijn met vliegtuigjes en 
landrovers naar hun voorouderplaats gekomen ‘to learn their law’. We zien 

                                                           
33 Benjamin 1940: 260. 
34 Gumbert 1981: 110. 
35 Cf. ook Goodall (1992) over Aboriginals die de mazelenepidemie en de atoombom-

proeven in één gebeurtenis bijeenbrengen en aldus actualiseren (volgens onze tijd-
rekening viel de eerste direct na de Tweede Wereldoorlog, de tweede midden jaren 
vijftig) of cf. Borsboom (1996) die ons toevertrouwt dat hij er twintig jaar over 
heeft gedaan om een uitspraak uit de mond van een bevriende Aboriginal, namelijk 
‘I killed captain Cook’, in dit licht te begrijpen (1996: 36-38).  
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stukjes van een dodenherdenkingsceremonie, van een vrouwendreaming, van 
een genezingssongline, van een initiatierite op de plek waar ze hun kinderen 
leren om te gaan met het vee, zorg te dragen voor het land en het (door jacht of 
anderszins) verkregen voedsel onderling te delen. Ook leren ze de Europese 
technieken en apparaten te hanteren. De Borroloola Aboriginals hebben allang 
een methode gevonden om de westerse wereld te incorporeren, waarbij ze 
voortdurend hun eigen manier van leven weten te vinden. In Living with Two 
Laws demonstreren ze hoe de vliegtuigen, de elektrische gitaren, de landrovers 
onderdeel uitmaken van hun law, hun ceremonie, hun dreaming, hun land. 
Waarom ook niet? Zij lieten ons toch juist zien dat ze met dualiteiten weten te 
werken, met bijvoorbeeld die van de ‘gidjan’ en de ‘djungkayi’. Ik vrees met 
Chatwin dat ze aan deze moderne vindingen een dreaming zullen wijden.36 De 
meest actuele vindingen worden met de voorouderlijke vormen van Aboriginal 
weten opgenomen in een up to date ‘songline’.  
 
Maar, of ze wat hun landrechten betreft daarmee ook geholpen zullen zijn... 
 

                                                           
36 Chatwin (1987: 17). Onze ‘vrees’ vindt steun bij de etnografische films Trobriand 

Cricket: an ingenious response to colonialism (Leach & Kildea 1976) met de op-
name van het ritueel van de Trobianders dat het Britse cricketspel en het gemar-
cheer van Britse patrouilles incorporeerde, en Aeroplane Dance (Graham 1994) 
over Aboriginals die de lotgevallen van (de crew van) een Amerikaanse bommen-
werper in ‘songline’, in ‘dreaming’, in ceremoniële dans en objecten hebben 
omgezet. Beide films waren onlangs in het Amsterdamse Soeterijn te zien bij het 
antropologische filmfestival Beeld voor Beeld (5-8 juni 1997), georganiseerd door 
SAVAN. De films vormden tezamen het blok ‘Invention of tradition’.  
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Bijlage bij De film Two Laws in een twilight zone 
 
(Video)films for the showcase of the Law and Society Association & Research 
Committee on Sociology of Law Congress, Amsterdam 1991 selected by Paul 
Bijvoet 
 
A LA RECHERCHE DE LA JUSTICE (In search of justice) by Emile van 
Rouveroy van Nieuwaal. 1977-78, 1980. 52 min. French narration and subti-
tels. Several cases. Traditional courts and the Juge de Paix in N’Zara (= 
Sansanné Mango), Northern Togo. Distribution: Afrika-Studiecentrum, 
Postbus 9555, 2300 RB Leiden, Nederland. Telefax 31 71 273344. 
ADLIYE, THE ETHNOGRAPHY OF A RURAL LAW COURT by June 
Starr. 1967, 1968. Footage with voice-over of eleven cases heard in a rural dis-
trict civil and criminal court in a southwestern Anatolian Turkish court. Distri-
bution: Prof. dr. J. Starr, 1769 Park Blvd, Palo Alto, CA 94306, USA. Telefax 
1 415 328 7518. 
BEKOIDINTU, ANY HOUSE IS BETTER THAN MINE by Emile van Rou-
veroy van Nieuwaal. 1978, 1979. 34 min. One case. Traditional courtsessions. 
Ngam-ngam, Anufom, Northern Togo. Distribution: Afrika-Studiecentrum, 
Leiden (see above) 
BIRDS OF PASSAGE [A] [FROM BAKKIE TO HOGEZAND], NOG 
STEEDS ONDERWEG, TUSSEN BAKKIE EN HOGEZAND (Still on the 
move, between [Java, Indonesia,] [the village] Bakkie [in Suriname] and [the 
small town] Hogezand [in Nederland]) by Fons Grasveld. 1987. 50 min. Distri-
bution: Mannus Franken Stichting, Eikbosserweg 38, 1214 AJ Hilversum, Ne-
derland. Telefax 31 35 284261. 
BIRDS OF PASSAGE [B] by Louk Vreeswijk. 1989, 1990. 55 min. The life of 
Sri Lanka contract-housemaids in the Gulf States. Part of a longterm research 
project of the University of Leiden and the University of Colombo. Distribu-
tion: University of Leiden, ICA/SNWS, Postbus 9500, 2300 RA Leiden, 
Nederland. Telefax 31 71 273619. 
COURTS AND COUNCILS, DISPUTE SETTLEMENT IN INDIA by Ron 
Hess and Robert M. Hayden. 1981. 30 min. Distribution: University of Wis-
consin, South Asian Area Center, Mr. Adam Grotsky, 1236 Van Hise Hall, 
Madison, WI 53706, USA. Telefax 1 608 262 4747. 
DEAD END TRACK, BETWEEN MOÇAMBIQUE AND SOUTH-AFRICA 
by Jack Janssen. 1990. 50 min. The film crew travelled with an ex-Frelimo-
freedom-fighter over the railroad from the capital, Maputo, to the borderpost, 
Ressano Garcia, under the thread of the right-wing resistance movement 
Renamo. Distributor: Margaret Mead Productions, Van Hallstraat 52, 1051 HH 
Amsterdam, Nederland. Telefax 31 20 824 367. 
HARVEST FESTIVAL IN SAHU by Saskia Jouwersma, Leontien Visser and 
I Made Seraye. 1982, 1985. 90 min. Ladang-rice village Awer, Halmahera, 
Propinsi Maluku, Indonesia. Part of the Halmahera Research Project. Distribu-
tion: University of Leiden, ICA/SNWS (see above). 
IN THE SHADOW OF WAR, VILLAGE IN AFGHANISTAN by Joost Ver-
hey. 1987. 48 min. The village Kowri is under control of one of the resistance 
groups. Social life is affected by the war, illustrated by the events around the 
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second wedding of a villager. (Also an 84 min-version is available). Distribu-
tor: Margaret Mead Productions (see above). 
INDONESIA CALLING by Joris Ivens. 1946. 23 min. Australian dockers re-
fusal to handle cargo for Dutch ships heading for Indonesia as a protest against 
Dutch colonialism in the region.  
KARSPEL 2 by Ton Guiking and Steef Meyknecht. 1987, 1991. 73 min. In 
and out of control in a children’s home, in Amsterdam (Karspel 2 is the name 
of the institution). Distribution: NFI, Postbus 515, 1200 AM Hilversum, 
Nederland. Telefax 31 35 235 906. 
LORANG’S WAY by David & Judith MacDougall. 1974, 1979. 70 min. Law 
and dispute settlement among the Turkana of northwestern Kenya. 
MIDWIFERY AND THE LAW by Simon Fraser University 1990, 1991. 29 
min. It examines how midwifery initiatives in Canada have been hindered by 
the law, and how consumers and midwives are organizing to bring about the 
legalization of midwifery in Canada. Distribution: Dr. Brian Burtch, Simon 
Fraser University, Educational Telecommunications Projects, Bumaby, British 
Columbia, V5A 1S6, Canada. 
SHEREA, DISPUTE SETTLEMENT BY THE PARAMOUNT CHIEF NA 
TYA TYEKURA IN MANGO by Emile van Rouveroy van Nieuwaal and Els 
Baerends. 1970-71, 1975. 23 min. Distribution: Afrika-Studiecentrum, Leiden 
(see above) 
THE RETURN, AFGHAN REFUGEES AND THE FUTURE by Joost 
Verhey. 1989. 52 min. The film consists of three different stories about 
longing, sorrow, hope, fear and confusion. Distributor: Margaret Mead 
Productions (see above). 
THE SAKUDDEI by John Sheppard and Reimar Schefold. 1974. 52 min. 
Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat, Indonesia. (In 
the series Disappearing World, Granada TV, London) Information about distri-
bution: University of Leiden, ICA/SNWS (see above). 
A TOBELO MARRIAGE by Dirk Nijland, Jos Platenkamp, Lis Asinoellah 
and Frans Rijoly. 1982, 1985. 108 min. A meticulous documentary about the 
elaborate social process leading to marriage in Tobelo society (Halmahera, 
Propinksi Maluku, Indonesia). Distribution: University of Leiden, ICA/SNWS 
(see above). 
TWO LAWS by the Borroloola Aboriginal Community, Carolyn Strachan and 
Alessandro Cavadini. 1981. 2 h 10 min (in four parts of approximately 30 min 
each: Police Times, Welfare Times, Struggle four Our Land and Living with 
Two Laws) Borroloola, Northern Territory, Australia. Distributor: CON-Film-
verleih, Postfach 106545, D-2800 Bremen 1, Deutschland. Telex 246971. 
UN CRAPAUD DANS LA COUR (A toad in the courtyard) by Emile van 
Rouveroy van Nieuwaal and Els Baerends. 1977-78, 1979. 23 min. French 
narration and subtitles. Lifestory of a former paramountchief of the Anufòm in 
N’Zara (=Sansanné Mango) in Northern Togo. Distribution: Afrika-Studiecen-
trum (see above).  
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Controleregiems in de uitvoering van de Ziektewet 

R.J. van der Veen 

Bespreking van: E.C. Mudde, Ziek in de zin der wet. De interpretatie van ziekteverzuim 
door verzekeringsgeneeskundigen en rapporteurs. Proefschrift UvA, Sdu 1995 
(Sinzheimer Sociale Monografieën) X + 230 pp. + literatuur, ISBN 90 54 09 1037 
 
De uitvoering van regelgeving is nooit een mechanisch proces van regeltoepassing op 
individuele gevallen. Er moet altijd een stap genomen worden van de regel naar haar 
toepassing. Deze discretionaire ruimte van de uitvoerder varieert sterk van regeling tot 
regeling, maar is een onvermijdelijk gegeven in de dagelijkse praktijk van regeltoepas-
sing. Ook bij een tamelijk eenduidige en nauwkeurige regeling als bijvoorbeeld de Al-
gemene Kinderbijslagwet is er sprake van discretionaire ruimte en variatie in de gevals-
behandeling (zie: Minderhoud 1993). Het spreekt voor zich dat in regelingen waarin het 
oordeel van een professional vereist is voor de toepassing, bij voorbeeld artsen in de 
uitvoering van de Ziektewet en de Arbeidsongeschiktheidswetten, de discretionaire 
ruimte groot is en de variatie in de gevalsbehandeling groot kan zijn.  

Sinds het verschijnen van de inmiddels klassieke studie Street-level Bureaucracy 
van Lipsky (1980) heeft het onderzoek naar regeltoepassing en het gebruik van discre-
tionaire ruimte een hoge vlucht genomen. Zo ook in Nederland. Onder andere deze stu-
dies hebben de wetgever de ogen geopend voor het feit dat een doeltreffende en doel-
matige uitvoering van regelgeving in hoge mate afhankelijk is van het functioneren van 
uitvoeringsorganisaties en van de werkwijze van uitvoerders. Vanaf het eind van de ja-
ren tachtig heeft dit tot soms ingrijpende veranderingen in de regelgeving geleid. Het 
streven naar beheersing van het beroep op overheidsvoorzieningen is de belangrijkste 
motor achter dit proces van geleidelijke herziening. Door het aanscherpen van regelge-
ving, de herziening van de bestuurlijke structuur van bepaalde sectoren en de 
introductie van een zekere marktwerking binnen of in plaats van overheids-
voorzieningen tracht de wetgever de beheersbaarheid van het beroep op over-
heidsvoorzieningen te vergroten en de discretionaire ruimte in de uitvoering te 
verkleinen (zie: Aarts e.a. 1995). 

Deze geleidelijk herziening van de juridische en institutionele structuur van de mo-
derne Nederlandse verzorgingsstaat heeft onder andere geleid tot de (vrijwel volledige) 
afschaffing van de Ziektewet. Aan de vooravond van de afschaffing van de Ziektewet 
(m.i.v. 1 januari 1996) promoveerde in december 1995 Mudde op een proefschrift naar 
de uitvoering van de Ziektewet door verzekeringsgeneeskundigen en rapporteurs. Dit is 
het lot van steeds meer onderzoekers op het terrein van het sociale beleid. Vaak nog tij-
dens hun onderzoek vinden soms ingrijpende wijzigingen plaats in de regelgeving. Met 
betrekking tot het onderzoek van Mudde roept dit de boeiende vraag op of de door hem 
waargenomen uitvoeringspraktijk de afschaffing van de Ziektewet zal overleven en ook 
onder het nieuwe regime (het ziekteverzuimrisico is voor de verantwoordelijkheid van 
de werkgever gekomen die een doorbetalingsverplichting heeft van minimaal 70% van 
het loon en de Arbodiensten hebben de verzuimbegeleiding overgenomen) zal voortbe-
staan. Alvorens deze vraag aan de orde te stellen zal ik eerst een korte schets geven van 
de door Mudde beschreven uitvoeringspraktijk. 
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De Ziektewet laat de uitvoerders onvermijdelijk een omvangrijke beslissingsruimte 
omdat de medische beoordeling van het verzuim niet door de wetgever gereguleerd kan 
worden. De vraag is dan hoe uitvoerders in de praktijk deze beslissingsruimte inrichten. 
Omdat de medische diagnostiek een zekere mate van onzekerheid laat en ziektebeleving 
tot op zekere hoogte individueel bepaald is, kan het niet alleen professionele kennis zijn 
die wordt gebruikt om richting te geven aan de besluitvorming. Ook morele oordelen 
over cliënten blijken in vele verschillende uitvoeringspraktijken een rol te spelen in de 
besluitvorming over individuele gevallen. De vraag ten aanzien van de uitvoering van 
de Ziektewet wordt dan wat de verhouding is tussen medische en morele overwegingen, 
wat deze verhouding bepaalt en welke gevolgen deze vermenging van medische en mo-
rele oordelen voor cliënten hebben. 
 
Het onderzoek van Mudde is gebaseerd op observaties van huisbezoeken door rappor-
teurs en op spreekuurgesprekken en bedrijfsbezoeken door verzekeringsartsen. Bij het 
GAK en het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) zijn een 160-tal huisbezoeken, een 
kleine 600 (!) spreekuurgesprekken en 120 bedrijfsbezoeken geobserveerd. Daarnaast 
heeft de onderzoeker het overleg tussen verzekeringsartsen en rapporteurs over onge-
veer 250 verzekerden geobserveerd. In vier hoofdstukken doet hij gedetailleerd verslag 
over zijn observaties van respectievelijk de huisbezoeken, het overleg tussen rapporteur 
en verzekeringsarts, de spreekuurgesprekken en de bedrijfsbezoeken. 

Er bestaan belangrijke verschillen in de wijze waarop de uitvoering bij het GAK en 
het SFB is georganiseerd. Bij het GAK is sprake van samenwerking tussen artsen en 
werken rapporteurs, terwijl bij het SFB deze twee uitvoerders hun werkzaamheden in 
hoge mate geschieden uitvoeren. Het SFB kent evenmin de bedrijfsgebonden werkwijze 
die (een deel van) de uitvoering van het GAK kenmerkt (dat wil zeggen dat de verzeke-
ringsarts niet een willekeurige selectie cliënten ziet, maar de ziektewetcontrole verricht 
voor een beperkt aantal bedrijven). Een opvallend verschil in de resultaten van beide 
uitvoeringsstijlen is dat bij het GAK vaker tot gedeeltelijke werkhervatting wordt beslo-
ten dan bij het SFB, vooral wanneer er sprake is van een bedrijfsgebonden werkwijze. 
Mudde onderscheidt twee vormen van sociale controle die door de uitvoerders van de 
Ziektewet worden gehanteerd. Een medisch controleregiem en een sociaal-normatief 
controleregiem. In het eerste regiem staan (uiteraard) medische overwegingen centraal 
terwijl in het sociaal-normatieve controleregiem niet-medische beoordelingen van 
cliënten de belangrijkste rol spelen. Dit betreft beoordelingen van de cliënt in zijn of 
haar patiëntenrol (een adequate presentatie en verantwoord gedrag) en werknemersrol 
(motivatie, verzuimverleden). Deze beoordelingen blijken vervolgens in niet onbelang-
rijke mate gestuurd te worden door het sociaal krediet dat de uitvoerder toekent aan de 
cliënt.  Zoals ook uit ander onderzoek naar voren is gekomen is het krediet dat cliënten 
krijgen in hoge mate sociaal bepaald: jonge werknemers met een  lage opleiding, die 
eenvoudig en belastend werk in een vaak niet vaste arbeidsrelatie verrichten krijgen 
weinig krediet (p. 229). De uitvoerders zijn van mening dat juist dergelijke cliënten 
vaak onterecht een beroep doen op de Ziektewet.  

Hoewel Mudde lijkt te suggereren dat er sprake is van twee verschillende controle-
regiems (bijv. p. 222) , concludeer ik uit zijn onderzoek dat er in de praktijk geen 
sprake is van twee gescheiden regiems. Medische en sociaal-normatieve overwegingen 
spelen altijd beide een rol en krijgen afhankelijk van de cliënt, de omstandigheden en de 
uitvoerder een ander gewicht en een andere betekenis. Ook bij zeer duidelijke en 
alledaagse medische klachten spelen sociaal-normatieve overwegingen een rol, 
bijvoorbeeld in de mate waarin cliënten eigen verantwoordelijkheid krijgen toegekend 
in beslissingen over werkhervatting. Sociaal-normatieve overwegingen spelen bij alle 
betrokkenen een rol, bij artsen, rapporteurs en bedrijfsvertegenwoordigers, maar bij de 
laatste twee sterker dan bij de eerste. 
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Afhankelijk van het sociaal krediet en de beoordeling van de cliënt in zijn rol als 
patiënt en werknemer wordt een ander controleregiem gehanteerd. Naast de mate 
waarin een dergelijk regiem medisch of sociaal-normatief is, onderscheidt Mudde 4 
verschillende vormen die het sociaal-normatieve controle regiem kan aannemen: 
belonend (de cliënt krijgt een grote eigen verantwoordelijkheid toegekend), bestraffend 
(geringe eigen verantwoordelijkheid), beschermend (de belangen van de verzekerden 
staan voorop; dat zijn soms ook belangen in het kader van het recht op sociale 
zekerheid, recht op WW, WAO of VUT) en activerend (in mijn woorden: de belangen 
van de werkgever staan voorop).  

Zoals Mudde in mijn ogen de onderlinge verhouding tussen het medische en het so-
ciaal-normatieve controleregiem in zijn conclusies niet goed uitwerkt - terwijl het door 
hem verzamelde materiaal daar wel aanleiding toe biedt - blijven ook  de onderlinge 
verhoudingen tussen  de vier door hem onderscheiden ‘subtypen’ van het sociaal-nor-
matieve regiem onduidelijk. Er lijken twee dimensies achter deze vierdeling schuil te 
gaan: de inschatting van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en de belangen 
van de werknemer/werkgever. Deze dimensies hebben zowel een medisch als een 
sociaal-normatief karakter. Hoe deze dimensies op elkaar inwerken en zich verhouden 
tot de medische en sociaal-normatieve beoordeling blijft jammer genoeg onderbelicht. 
Mudde beschouwt ten slotte de normatieve praktijken van de uitvoerders niet zozeer als 
intentionele en bewuste beslissingsregels maar meer als routinematige en reflexieve le-
gitimeringsregels ten aanzien van het resultaat van de besluitvorming (p. 228). Hij wekt 
hiermee de suggestie dat besluiten niet door de normatieve praktijken gestuurd worden 
maar slechts gelegitimeerd. Dit lijkt mij een onjuiste conclusie. In zijn rijke en gedetail-
leerde weergave van de besluitvorming door verzekeringsartsen en rapporteurs heeft hij 
juist laten zien dat normatieve overwegingen, weliswaar op een diffuse wijze, de be-
sluitvorming wel degelijk sturen. 
 
Tot zover een korte schets van het onderzoek van Mudde. Een rijk en gedetailleerd on-
derzoek in de traditie van het uitvoeringsonderzoek. Het onderzoek legt op verantwoor-
de wijze wederom een uitvoeringspraktijk bloot die ons jammer genoeg niet voor grote 
verassingen stelt. De logica van de uitvoeringspraktijk die uit veel ander onderzoek 
reeds bekend was, wordt in dit onderzoek in grote lijnen bevestigd. Vernieuwender is 
Mudde’s notie van controleregiems, die ook op andere uitvoeringspraktijken dan die 
van Ziektewet toepasbaar lijkt. Zoals ik hiervoor al heb aangegeven heeft hij dit idee 
van verschillende controleregiems in mijn ogen onvoldoende uitgewerkt en biedt het 
door hem verzamelde materiaal voldoende mogelijkheden om tot een preciezere en 
consistentere uitwerking van de notie van controleregiems te komen. Nu wordt de lezer 
enigszins in verwarring achtergelaten door de veelheid aan typen controleregiems die 
Mudde ten tonele voert zonder dat hij de onderlinge verhoudingen tussen de diverse 
regiems goed uit werkt. 

Wat leert dit onderzoek ons nu over de toekomst van een geprivatiseerde 
Ziektewet? Mudde gaat op deze vraag in aan de hand van de praktijken die hij heeft 
waargenomen bij verzekeringsartsen die ‘bedrijfsgebonden’ werken. Deze werkwijze 
vertoont grote overeenkomsten met de werkwijze onder de geprivatiseerde Ziektewet. 
In de eerste plaats stelt Mudde dat de verzekeringsartsen in hun spreekkamer in 
toenemende mate met legitiem ziekteverzuim geconfronteerd worden ten gevolge van 
een toename van externe controle en een grotere terughoudendheid bij verzekerden (p. 
221). De uitvoeringspraktijken die zijn beschreven blijven echter ook in deze situatie 
bestaan, maar, zo stelt Mudde, de verzekeringsartsen die bedrijfsgebonden werken 
nemen in toenemende mate afstand van het perspectief van de verzekerden. Anders 
geformuleerd: de waargenomen controleregiems blijven bestaan, maar de nadruk zal 
verschuiven in de richting van een meer bestraffend en activerend regiem. Mudde 
verwacht dat deze verschuiving zich vooral voor zal doen ten aanzien van cliënten met 
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een gering sociaal krediet (p. 229). Omdat deze werknemers vaak in bedrijven werken 
waar de ontwikkeling van een sociaal-preventief verzuimbeleid1 moeilijk van de grond 
komt (p. 230), voltrekken de beoogde verbeteringen in werksituatie en 
arbeidsomstandigheden zich voor hen niet of nauwelijks. Mudde concludeert dan ook: 
“... de ontwikkelingen op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
(zullen) leiden tot een bevestiging en versterking van de sociale ongelijkheid in het 
domein van de arbeid en de sociale zekerheid.” (p. 230) 
 

                                                                 
1 Ook dat is een doel van de privatisering van de Ziektewet en de verplichte begelei-

ding door Arbodiensten. 



Hermine Wiersinga 

Een onvergetelijke mislukking 

Signalement: De taal zegt meer dan zij verantwoorden kan. Een keuze uit de verspreide 
rechtskundig-signifische geschriften van Mr. Jacob Israël de Haan, Verzameld en inge-
leid door Prof. Mr. G.C.J.J. van den Bergh, uitgave van Ars Aequi Libri, Nijmegen 
1994 (171 pp). Met bibliografie. 
 
De Haan beleeft - als rechtskundig auteur - een bescheiden revival. De postmodernige 
belangstelling voor taal, en voor de (meer)taligheid van het recht, heeft vast en zeker 
bijgedragen aan de uitgave van een keuze uit De Haans verspreide rechtskundig-signifi-
sche geschriften, verzorgd door G.C.J.J. van den Bergh.1 Daarmee heeft hij ons een 
dienst bewezen.  

Ten eerste wordt de lezer door Van den Bergh op aanstekelijke wijze ingewijd in de 
keuze van de geschriften. De inleider is geen kritiekloze dweper, integendeel. Hij 
spreekt over de "charlatannerie", de "opschepperij", het "ijdel vertoon van belezenheid" 
en het "gebrek aan theoretische consistentie" van De Haan. Diens werk op het gebied 
van de rechtstaal is "als geheel mislukt" (zie p. 52 en 53 - Inleiding). Een vernietigend 
oordeel dus van Van den Bergh, ware het niet dat - vaak nog dezelfde zin, in elk geval 
in één adem - lof volgt voor de "zeldzame juwelen", "scherpzinnige detail-waarnemin-
gen" en "briljante invallen".2 Van den Bergh neemt de lezer mee in zijn biografische en 
tekstuele omzwervingen in het werk van De Haan (ook diens leven behoort in zekere 
zin tot zijn 'werken'). Zijn interessante en onopgesmukte inleiding heeft een daarbij een 
opvallend intieme toon, naar mijn oordeel niet zozeer het gevolg van een levenslange 
liefde, maar eerder voortspruitend uit het karakter van De Haans werk. Het lijkt niet 
goed mogelijk De Haan anders dan als bondgenoot of vijand (of beiden tegelijk) te be-
schouwen. Je wordt als het ware gedwongen hem op de huid zitten, er is geen andere 
manier om hem te lezen, al is het maar vanwege de onregelmatigheden, de onverwachte 
verdichtingen en zwenkingen in de spirituele teksten. De klassieke methode om afstand 
te scheppen en te bewaren - de analyse met behulp van twee of drie steekwoorden, die 
een matrix kunnen bieden - brengt hier geen uitkomst; op afstand wordt het beeld dade-

                                                                 
1 Die het al zijn hele wetenschappelijke leven "niet kon laten" het werk van De Haan 

te bestuderen, zie van zijn hand Jacob Israël de Haans rechtstaalfilosofie: recht - 
taal - betekenis - verstandhouding, in: Tussen Recht en Geschiedenis. Bijdragen tot 
de Rechtsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw, Studiedag Tilburg 
1995, red. R. van den Berg, O.E. Tellegen-Couperus, W.J. Witteveen, Tilburg 
University Press 1996, pp 35-42. Deze bundel illustreert de belangstelling voor De 
Haan niet alleen bij de bekende taaljuristen Broekman en Van den Bergh maar ook 
bij anderen; de bundel wil daarbij niet alleen historici bekoren maar ook raken aan 
het actuele denken. 

2 In Karakters, tijdschrift over Literatuur en Recht, wijst Van den Bergh terecht op de 
beperkingen van het spreken en schrijven in het Nederlands: "Als Jacob Israel de 
Haan een Amerikaan geweest was, zou er, ondanks de mislukking van zijn streven, 
nu al een bibliotheek over zijn volgeschreven." 



136 Hermine Wiersinga 

lijk onscherp omdat tegenstrijdigheden elkaar naar het leven staan. Bij een normaal 
mens kan het vriezen of dooien - bij de Haan vriest én dooit het. Teksten van een derge-
lijk tegensprakelijk karakter roepen emoties op en dwingen vanwege het sterke profiel 
de lezer als het ware mee te buigen. Dit roept niet zelden naast spontaan plezier en flit-
sen van inzicht ook een zekere weerzin op - zeker bij hen die enthousiasme, impulsivi-
teit en intimiteit onprofessioneel achten, dus bij juristen en wetenschappers voor zover 
zij nu juist geconditioneerd zijn om niet meegesleept te worden door bevliegingen, en 
die trachten ingevingen gedoseerd tot zich te nemen. 

Geen gematigde receptie dus, ook niet bij tijdgenoten van De Haan (al was de tijd-
geest toen zeker geëxalteerder - "expressiever" - dan nu en hoog-idealistisch). Aan de 
door Van den Bergh opgemerkte charlatannerie hoeft dit niet te liggen (sommige 
oplichters hebben ook veel wetenschappelijke erkenning gevonden, zie het geval 
Freud). Mij lijkt het, dat er een directe samenhang bestaat tussen de vergetelheid, die 
De Haan vrijwel meteen na zijn mislukte gooi naar het hoogleraarschap ten deel viel, en 
de onmogelijkheid afstand te bewaren tot hem en/of zijn werk. Aan het aanwezig 
geronk kan men zich storen, aan de als rechtskundige kanttekeningen vermomde 
kwatrijnen moet men zich met huid en haar uitleveren, met minder lijkt de 
dichter/schrijver geen genoegen te nemen. Elke relativering is voor de lezing fataal. 
Daarom kan men zich bij dit werk ook eigenlijk geen uitbouw, geen ontwikkeling, geen 
vernieuwing van het gedachtengoed voorstellen - en is De Haan het prototype van de 
weinig flexibele auto-didact (en, als het geen schrijffout betreft in noot 60 op p xix, 
bepaald een anti-didact). 

Een tweede verdienste van Van den Bergh is uiteraard, dat hij de artikelen van de 
anti-didact De Haan heeft gebundeld en daarmee zijn werk ontsloten. Wij kunnen zelf 
lezen, hoe wordt gestreden over en tussen taal en verantwoording, taal en werkelijkheid, 
taal en bluf, taal en taal. De opstellen, chronologisch geordend, zijn geschreven in de 
periode 1909-1920. Dat geeft een beeld, niet zozeer van de ontwikkeling die De Haan 
doormaakte, als wel van de verwikkelingen die hem altijd omgaven - al vind ik wel, dat 
zijn toon gaandeweg barser en ongeduldiger wordt. Het eerste opstel is getiteld "Aan-
sprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar". Het opent met de vraag 'Is toereke-
ningsvatbaarheid een juridisch begrip?' - een vraag die wordt ontmaskerd als 
'misleidend gesteld'. De mens is totaal ontoerekeningsvatbaar - in zedelijk opzicht; 
maatschappelijk gesproken is het omgekeerde het geval. Omdat iedereen in de 
maatschappij leeft is iedereen toerekeningsvatbaar. De Haan herkent een praktisch 
probleem: het gaat in wezen om de vraag wie er de baas is van het spul. Wie bepaalt 
eigenlijk de inhoud van het vonnis, de jurist of de psychiater? Maar het probleem dat 
hem interesseert is niet het juiste antwoord, maar de juiste vraagstelling. Hij komt uit bij 
de noodzaak het drietal aan elkaar grenzende begrippen uit de titel te onderscheiden. In 
dit eerste essay zijn in een notedop verzameld de thema's die in die decennia telkens 
terugkeren, niet alleen bij De Haan3 maar bij de denkers over Recht en Werkelijkheid. 
Het scherp stellen van omschrijvingen, het formaliseren en ordenen van de problemen 
vindt plaats binnen de taal; die problemen liggen niet op voorhand in de taal besloten en 
zodoende breekt de empirie telkens binnen in die gesloten ordening. Maar de taal zelf 
kent ook problemen, want bezit niet (alleen) formele eigenschappen, maar ook een 
ongehoorde 'materiële' weerbarstigheid. In het volgende essay, Nieuwe 
rechtstaalphilosophie (1912), gaat De Haan daar voortvarend op in. Taal onvoldoende 
formeel? Dan gezocht naar een oplossing - geen verdunning, maar verdichting van taal 
naar symbool - waarbij de expressiewaarde hoger wordt, als het ware omgekeerd 
evenredig aan de tekendichtheid. In een formule kan, in stralende eenvoud, zoveel méer 
en zoveel korter en ook juister uitgedrukt worden, wat in woorden dubbelzinnige 
                                                                 
3 Al heeft De Haan zelf na genoemde ontmaskering van de vraag achter de vraag, de 

machtsvraag verder laten liggen, vergelijk ook xxiv. 
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breedsprakigheid vergt. Het mooist is dus de formule. In het recht, lijdend onder "de 
tyrannie van de taal",4 moet derhalve worden gezocht naar "Waardevolle woorden" met 
behulp van de rechtskundige significa. De vergelijking met een wiskundig systeem van 
beeldtaal en wiskundige symbolen ligt voor de hand; wiskundige escapades waren De 
Haan ook niet vreemd. Maar dan moet de lezer toch niet denken aan de enen en nullen 
van de huidige digitalisering. Eerder neigen de Significi (ook bijvoorbeeld de 
wiskundige Brouwer, waarmee De Haan goed bevriend was) naar kabbalistiek. 
Enerzijds is een aspect van de "Waarde" van het rechtswoord de gebruikswaarde - en 
voor het met geduld en precisie vijlen aan scherpe(re) omschrijvingen, willen ook 
juristen wel warmlopen. Maar andere aspecten lijken gaandeweg voor De Haan de 
overhand te nemen. Hij zegt elders: "iedere beteekenis van ieder woord wordt bepaald 
door het geheele zieleleven van den spreker. Hieruit volgt: hetzelfde woord heeft nooit 
dezelfde beteekenis voor twee verschillende menschen. En: hetzelfde woord heeft nooit 
tweemaal dezelfde beteekenis voor denzelfden mensch" (p 67). "Wat wij noodig hebben 
is niet wetenschap, maar wijsheid", vervolgt De Haan. Het is inmiddels 1917, de 
schrijver heeft geen doorwrochte voortzettingen van eerder geponeerde stellingen 
gepubliceerd maar maakt verdere omzwervingen in de etymologie, de wijsbegeerte, 
dichterschap en taalmystiek, mystiek die aansluit bij het hierboven geciteerde 
subjectivisme, oscillerend naar uiterste objectiviteit, waarin het woord het ding is, teken 
samenvalt met het betekende; goddelijke of magische substantie is.5 

Van braafheid zal De Haan wel nooit worden beticht, en bij de lezer, althans bij 
mij, is intussen het vermoeden ontstaan, dat hij het op een bepaald moment zo 
felbegeerde professorschap al spoedig zelf maar alvast op voorhand de nek om heeft 
gedraaid, omdat zijn ongedurigheid hem alweer voortdreef. Genoeg was voor hem 
misschien al de gedachte dat hij een serieuze, maar miskende kandidaat was (of dit 
overigens reëel was is de vraag, hijzelf schijnt er zo over gedacht te hebben); de virtuele 
werkelijkheid moest vooral niet omgezet worden in een alledaagse invuloefening. De 
Haan, in de eerste en de laatste plaats een Dichter, raakt dan ook lijkt mij niet per 
ongeluk op allerlei zijsporen - voor hem zijn ze hoofdzaak. 

In 1919 vertrekt De Haan naar Jeruzalem en de rest van zijn leven zal hij vooral 
talmudische studies verrichten. Uit de besproken bundel blijkt al duidelijk zijn grote be-
langstelling en kennis van het hebreeuws en de Talmud, bijvoorbeeld in het opstel "Taal 
en rechtswetenschap" (pp 40-43).  Zo'n (te) kleine exercitie is bijzonder boeiend en 
maakt dat je met instemming de verzuchting leest van De Haan, in 1918: "Het is wel 
jammer, dat kennis van Talmud bij Nederlandsche rechtsgeleerden niet grooter is" (p. 
138). Je weet wel niet precies waarom (zoals wel vaker bij De Haan), maar hier wil je 
wel meer van lezen. Dat geldt overigens de hele bundel: vooral aanstekelijk, en aanbe-
volen voor iedereen die worstelt met de weerbarstigheid van de taal. 
 

                                                                 
4 Uit de intreerede van H. Hijmans, Recht der Werkelijkheid, waaraan De Haan 

meermalen refereert. 
5 Vgl. ook xxxv. 
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