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Rechtssociologie als sociologie van aanspreken 

Roel Pieterman 

In deze bijdrage1 geef ik een aanzet tot de ontwikkeling van de sociologie van 
aanspreken als theoretisch perspectief binnen de rechtssociologie. De inspira-
tiebronnen voor de sociologie van aanspreken liggen meer in de sociologie dan 
in de antropologie. Daardoor ontstaan verschillen met benaderingen die onder 
de noemer van het rechtspluralisme bekend staan. Van de sociologische theo-
rieën vormt de structuratietheorie van Anthony Giddens (1984 en 1993) de 
voornaamste inspiratiebron.2 Daardoor ontstaan verschillen met benaderingen 
die op het werk van andere auteurs – bijvoorbeeld Foucault of Luhmann – zijn 
georiënteerd. Daarbij is het natuurlijk zo, dat ‘de’ sociaal-wetenschappelijke 
bestudering van het recht als internationale en interdisciplinaire activiteit in de 
focus op ‘het recht’ toch een zekere mate van eenheid kent. Belangrijke in-
zichten uit verschillende rechtssociologische benaderingen komen daarom ook 
in de sociologie van aanspreken naar voren. Voor zover verschillende 
inzichten geïncorporeerd kunnen worden, zonder dat de noodzakelijke 
theoretische eenheid daardoor geweld wordt aangedaan, is een eclectische 
benadering immers toe te juichen.  

Vanuit Giddens’ theoretische perspectief verenig ik in de sociologie van 
aanspreken inzichten uit de systeemtheorie van Luhmann en Teubner en uit het 
rechtspluralisme. De systeemtheorie beklemtoont dat het recht in de samenle-

                                                           
1  De redactie heeft op 29 januari 1998 een discussiemiddag georganiseerd waar mede over deze 

tekst werd gediscussieerd. Ik dank de redactie daarvoor alsmede voor het feit dat mij vervol-
gens is verzocht om de gemaakte opmerkingen in een aangepaste versie te verwerken. De aan-
gevoerde punten zal ik bespreken in een Naschrift bij dit artikel. In de hoofdtekst zal ik door 
middel van een noot aangeven dat ik op het desbetreffende punt nader in zal gaan. In twee ge-
vallen heb ik besloten tot een aanpassing van de oorspronkelijke tekst. Allereerst geef ik, op 
aanraden van Rob Schwitters, een meer bescheiden formulering van de ‘pretenties’ van dit ar-
tikel. Verdere uitwerking is vanzelfsprekend noodzakelijk. In dat verband wil ik wijzen op de 
twee teksten die ik heb geschreven voor de cursus Inleiding Rechtssociologie en die te vinden 
zijn in mijn Dubbelzinnig Recht; rechtssociologische inzichten in het omgaan met conflicten in 
de moderne samenleving (Rotterdam 1998). Ten tweede heb ik een passage aangepast, waar ik 
inga op De sociale werking van recht en de wijze waarop Griffiths daar met het rechtsbegrip 
omgaat (zie verderop bij noot 8).  

2  In mijn bespreking van het werk van het Amherst Seminar (1995) bleek dat Giddens ook voor 
de rechtssociologen die daarbij betrokken waren, een belangrijke inspiratiebron is. Dat geldt 
overigens ook voor het werk van Bourdieu die vergelijkbare inzichten naar voren heeft ge-
bracht in zijn theorie over sociale praktijken (1977 en 1992). Die bespreking bood geen gele-
genheid om mijn eigen opvattingen uiteen te zetten. Dat doe ik in deze bijdrage. NB. Fons 
Strijbosch wees mij terecht op het belang van het artikel ‘Why Law Does Not Behave’ (1983) 
van Franz von Benda-Beckmann, die daarin expliciet werkt vanuit het structuratieperspectief 
van Giddens. In het Naschrift ga ik hier verder op in. 
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ving als een op zichzelf staand systeem met een eigen, bijzondere, interne sys-
teemcode opgevat moet worden. Deze visie komt in de definitie van recht bin-
nen de sociologie van aanspreken tot uitdrukking. Die definitie luidt kort ge-
zegd: ‘Recht is de verzameling van expliciete, normatieve ordeningsprocessen 
die door of vanwege de staat onderhouden of ondersteund worden’. De staat is 
dan ‘dat complexe geheel van sociaal-culturele verbanden, dat binnen een be-
paald gebied de beschikking heeft over de voornaamste geweldsmiddelen en 
dat door de bevolking over het algemeen als legitiem erkend wordt’.3  

Het rechtspluralisme beklemtoont dat historisch gegroeide samenlevings-
verbanden hun eigen normatieve ordening hebben. Deze ordening wordt pri-
mair als eigen beschouwd; dat die eigenheid begrensd is, wordt daar als kantte-
kening bij genoteerd. Het overheidsrecht is in de rechtspluralistische optiek 
slechts één begrenzende factor onder vele andere. Of dit recht hegemonisch 
van aard is of als invloedsfactor nauwelijks enige waarde heeft, is daarmee een 
open, empirische vraag geworden. Door de analytische aandacht te richten op 
sociale praktijken – sociaal-culturele verbanden waarin mensen (delen van) 
hun alledaagse leven leiden – worden deze inzichten van het rechtspluralisme 
in de sociologie van aanspreken geïncorporeerd.  

Vanuit de theoretische discussies die over de rechtssociologie gevoerd 
worden, lijkt deze combinatie van inzichten vreemd en wellicht zelfs in strijd 
met de noodzaak van theoretische consistentie. Naast het overnemen van de 
inzichten is er echter ook sprake van de kritische vragen die aan de 
systeemtheorie en het rechtspluralisme gesteld worden. De kritiek leidt tot een 
zodanige kwalificatie van de overgenomen inzichten, dat zij inpasbaar zijn 
binnen de sociologie van aanspreken.4  

Ik bespreek hierna eerst de kritiek op de systeemtheorie. Deze benadering 
geeft de handelende mens geen adequate theoretische positie. Vervolgens ga ik 
in op kritische vragen die door Tamanaha aan het rechtspluralisme gesteld zijn 
en waarop nog geen of onvoldoende antwoord gegeven is. Omdat de kritiek op 
de systeemtheorie veel minder controversieel is dan die op het rechtspluralisme 
zal ik het eerste kort en het tweede uitgebreid weergeven. In aansluiting op de 
kritiek zal ik de hoofdlijnen van de sociologie van aanspreken uiteenzetten. Ik 
geef daarbij aan welke belangrijke vragen vanuit deze benadering in rechtsso-
ciologisch onderzoek gesteld moeten worden. Als belangrijke doelstelling 
geldt dat het theoretisch perspectief zo breed mogelijk is. Daartoe worden 
inzichten uit de rechtssociologie en de sociologie van sociale problemen in het 
proceskarakter van de ontwikkeling en behandeling van geschillen in één 
model verenigd. Ik rond af met een korte conclusie.  

                                                           
3  Vergelijk in mijn Dubbelzinnig Recht (1998: 52-3). 
4  NB. Vanwege de redactie is door Fons Strijbosch kritiek geleverd op deze werkwijze. Daarbij 

werd naar voren gebracht dat de presentatie van de eigen ideeën ook kan zonder voorafgaande 
kritische bespreking van systeemtheorie en rechtspluralisme. In zekere zin is dat juist, maar ik 
leg in het Naschrift uit waarom ik ervoor kies om bij de oorspronkelijke opzet te blijven.  
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Kritiek op de systeemtheorie 

De systeemtheorie van Luhmann, die door hemzelf en door Teubner nader is 
uitgewerkt tot een rechtssociologisch paradigma, heeft in Nederland veel aan-
dacht gekregen. Zo werd najaar 1991 in Leiden een symposium gehouden over 
de ideeën van Teubner (zie Huls en Stout 1992). Wilthagen (1992) heeft aan 
die ideeën later een artikel gewijd. Blom en Timmermans (1993) deden een 
poging om Luhmanns visie op het recht te verduidelijken. Ook in De Sociale 
Werking van Recht heeft de systeemtheorie een plaats gekregen (Huls 1996). 
Behalve Blankenburgs commentaar (1984) op Teubners vroege ideeën is mij 
geen rechtstreekse Nederlandse kritiek bekend. De hier geformuleerde kritiek 
sluit aan bij de discussies die Luhmann en Teubner in het internationale dis-
cours gevoerd hebben (vgl. Kargl 1990 en 1991, Rottleuthner 1989a en 1989b, 
Nahamowitz 1990 en 1992, Luhmann 1990 en 1991, Smith 1991 en Teubner 
1984 en 1989). 

Het gaat om twee punten: om de afwezigheid van de actor als belangrijke 
theoretische component en om de extreme opvatting van de autonomie van het 
rechtssysteem. In het reïficerend taalgebruik komen deze punten voortdurend 
naar voren. Zo schrijft Teubner in zijn opstel over ‘Substantive and Reflexive 
Elements in Modern Law’: ‘Instead of taking over regulatory responsibility for 
the outcome of social processes, reflexive law restricts itself to the installation, 
correction and redefinition of democratic self-regulatory mechanisms’ (1983: 
239; mijn cursivering). Essentieel in dit citaat zijn ook de zelf-regulerende 
mechanismen; deze verwijzen enerzijds naar het ontbreken van actoren in de 
theorie en anderzijds naar het autopoietisch karakter van systemen.  

Luhmann werkt het systeemperspectief uit in Die soziologische Beobach-
tung des Rechts (1986). Daarin noemt hij het recht als ‘einer der vielen Berei-
che, in denen gesellschaftliche Kommunikation nicht nur abläuft, sondern ex-
tensiv über sich selbst kommuniziert’. Het resultaat is een ‘Kulturgut’ dat door 
complexiteit ‘intransparant’ is. Niettemin laat dit fenomeen zich ‘mit Hilfe 
einer Theorie selbstreferentieller autopoietischer Systeme einsichtig machen’ 
(1986: 11). Zulke systemen hebben een viertal hoofdkenmerken. Zij zijn, aller-
eerst, wat betreft hun reproductie operationeel gesloten, maar zij zijn tegelijk 
open naar de omgeving in die zin, dat ‘diese Reproduktion nur in einer Umwelt 
und nur unter kontinuierlicher irritation und Störung durch die Umwelt stattfin-
den kann’. Onder de reproductieve geslotenheid van deze systemen moeten we 
niet hun isolement of hun onafhankelijkheid verstaan, ‘sondern die Selbstregu-
lierung seiner Abhängigkeiten und seiner Unabhängigkeiten’ (1986: 14). 

Voor zelfrefentiële systemen geldt, ten tweede, dat zij zichzelf ‘beobachten 
und beschreiben (...) Sie führen ihre eigene Einheit als ‘Identität’ in das System 
wieder ein, und zwar als Identität in Differenz zur Umwelt des Systems’. Een 
derde kenmerk is dat de eigen identiteit als tautologie wordt bezien: ‘Für ihre 
Selbstbestimmung steht ihnen nur die Differenz zu ihrer Umwelt zur 
Verfügung (...) So ist für das Rechtssystem Recht, was für das Rechtssystem 
Recht ist’ (1986: 14-15). Verderop merkt Luhmann in het kader van juridische 
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argumentaties in dit verband op: ‘Das System selbst ist (...) darauf angewiesen, 
daß es das Begründen selbst nicht zu begründen hat’ (1986: 36). Het vierde 
hoofdkenmerk is dat dergelijke systemen altijd ‘interne Paradoxien’ voortbren-
gen. Dat is met name het geval wanneer de eigen, identiteit verlenende binaire 
code op zichzelf wordt toegepast. Binnen het rechtssysteem is het moeilijk om 
de vraag te beantwoorden of de eigen code – recht tegenover onrecht – met 
recht of juist onterecht is ingevoerd (1986: 15-16). 

Verderop in Luhmanns tekst is er een paragraaf die begint met de 
uitspraak: ‘Die Programme und die Argumente, die das Rechtssystem steuern, 
bilden Erwartungen in bezug auf rechtlich richtiges Verhalten’ (1986: 38). De 
vraag is natuurlijk hoe dat wekken van verwachtingen, systeemtheoretisch 
gesproken, in zijn werk gaat. De tekst gaat op deze vraag niet in. Interessant is 
daarbij het gebruik van het begrip Erwartungen. Dit lijkt een begrip dat typisch 
hoort bij actoren, die in Luhmanns benadering voorkomen als ‘psychische 
systemen’. De vraag is dan, meer specifiek, hoe sociale systemen als het recht 
effecten teweeg kunnen brengen in psychische systemen. We stuiten we hier 
op een hoofdprobleem voor de systeemtheorie: hoe is communicatie tussen 
systemen mogelijk wanneer ieder sociaal systeem de omgeving slecht kan 
begrijpen in termen van de eigen, unieke binaire code? 

In Luhmanns Ecological Communication (1989) komt dit probleem even-
eens duidelijk naar voren. Opnieuw blijken verwachtingen een centrale rol te 
spelen. Luhmann wijst als een sociale functie van recht aan dat het moet 
zorgen voor ‘stable expectations in the case of disappointment’. Verder wordt 
gesteld : ‘T[he] binary coding of the legal system creates the assurance that if a 
person is in the right then the force of the law is behind him or her’. Over de 
communicatie tussen systemen en hun omgeving wordt nu iets meer gezegd: 
‘Cognition is required both for the system’s environmental orientation as well 
as for its own orientation (...) The system operates completely “open” for 
environmental conditions and their possible change. In other words, it can 
learn’ (1989: 64).  

Het probleem is dit: hoe kan deze systeemtheorie nu theoretisch duidelijk 
maken dat systemen met elkaar communiceren, wanneer zij alleen maar in ter-
men van hun eigen, unieke binaire code – goed en kwaad voor het recht; 
kosten en baten voor de economie – kunnen communiceren. Luhmanns keus 
voor woorden die naar deze communicatie verwijzen, maakt duidelijk dat dit 
probleem niet goed oplosbaar is. Hij spreekt in het Duits over Irritation und 
Störung en in het Engels over noise. Maar er zijn ook uitspraken te noteren die 
expliciet naar het probleem verwijzen: ‘[T]he legal system cannot import or 
export what is legal or what is not. It tells only itself and not the rest of society 
(its social environment) what is legal or not in any case’ (1989: 64; mijn cursi-
vering). Blom en Timmermans merken in dezelfde zin op ‘dat de normatieve 
structuren met behulp waarvan het recht zijn normerende activiteiten stuurt, 
enkel en alleen door het rechtssysteem zelf worden geconstitueerd. Het rechts-
systeem kan geen rechtsnormen importeren; ze moet die autonoom tot stand 
brengen’ (1993: 65; mijn cursivering). Maar als het rechtssysteem geen rechts-
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normen kan importeren én ze niet kan exporteren, welke theoretisch plausibele 
mogelijkheden tot sociale werking van recht blijven er dan nog over?  

De aangesneden problemen behoren tot vraagstukken die het discours van 
filosofen en sociologen vanaf het begin hebben geplaagd. Enerzijds is dat het 
vraagstuk van de verhouding van individu en samenleving; anderzijds dat van 
het onderscheid en de verhouding tussen het objectieve en het subjectieve. Een 
van de oplossingen voor deze problematiek is de structuratietheorie van Gid-
dens. In deze theorie worden ‘structuur’ en ‘actor’ op één lijn gezet en in el-
kaars verlengde geplaatst. Ze zijn niet los van elkaar te begrijpen. Giddens vat 
dit in het concept duality of structure. De structurele eigenschappen van 
sociale systemen, zegt Giddens, ‘do not exist outside of action but are 
chronically implicated in its production and reproduction’ (1984: 374). 
Structuren zijn voor hem zowel ‘medium’ als ‘uitkomst’ van handelen. Hij 
bedoelt daarmee dat structuren enerzijds (beschrijvende) modellen van 
handelen zijn en anderzijds (voorschrijvende) modellen voor handelen. Hier 
komt duidelijk een dynamische visie op sociaal handelen tot uitdrukking. 
Wanneer mensen handelen, spelen de voorstellingen die zij omtrent de 
structurele context van de handelingssituatie hebben, als model voor handelen 
een belangrijke sturende rol. Niettemin is het concrete handelen zelf 
vervolgens de maatstaf waaraan structuren – maar nu in hun beschrijvende 
aard als model van handelen – getoetst worden. Tussen model voor handelen 
en model van handelen staat altijd weer de handelende mens. In deze 
benadering is de mogelijkheid van zeer autonome systemen theoretisch goed te 
verwoorden. Door de gelijkwaardige positie van de actor wordt die autonomie 
echter een kwestie van empirische variatie. Tegelijk is via het handelen van de 
actoren de communicatie tussen systemen te begrijpen.  

Kritiek op het rechtspluralisme 

Brian Tamanaha leverde in 1993 in een artikel in het Journal of Law and Soci-
ety fel kritiek op het rechtspluralisme. Hij nam de fundamenten van deze bena-
dering onder vuur en verklaarde ze voor onhoudbaar. Zijn kritische vragen zijn 
nog niet overtuigend beantwoord. Tamanaha wijst zelf reeds op de ‘real possi-
bility that any attempt to pierce the legal pluralism balloon will pass ignored’ 
(1993: 202). Deze voorspelling is, voor zover ik kan nagaan, grotendeels uitge-
komen. Via Sociofile – een CD-Rom met gegevens van 1600 sociaal-weten-
schappelijke tijdschriften – kon ik de inhoud van de belangrijkste rechtssocio-
logische tijdschriften raadplegen. Daarin komt de naam Tamanaha in geen en-
kele titel of samenvatting voor.5 Een rechtstreekse repliek in een tijdschrift is er 
na 1993 dus niet verschenen. Daarbuiten verwijst Griffiths – één van de voor-
naamste gekritiseerde auteurs – in De sociale werking van recht wel terloops 
naar de kritiek, maar hij gaat er nergens op in.  

                                                           
5  Ik zocht in de zomer van 1997 in de toen meest recente versie. 
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Ik heb bij mijn speurronde slechts twee artikelen kunnen vinden, waar de 
auteur wel ingaat op Tamanaha’s kritiek. De auteurs van deze artikelen zijn 
Keebet en Franz von Benda-Beckmann. In haar noot over het rechtspluralisme 
(De sociale werking van recht, 1996: 744-5) gaat Keebet von Benda-
Beckmann er kort op in. In zijn openingsartikel in het International Yearbook 
for Legal Anthropology (Vol. 9, 1997, 1-42) richt Franz von Benda-Beckmann 
kritische opmerkingen aan Tamanaha’s adres. Ik geef Tamanaha’s kritiek hier 
op hoofdlijnen weer en ga in op de gegeven reacties. Tevens verwijs ik naar 
De sociale werking van recht van Griffiths en de oratie van Strijbosch (1993). 
Zo probeer ik duidelijk te maken waarom ik van mening ben, dat de door 
Tamanaha gestelde vragen fundamentele problemen inhouden en nog steeds 
beantwoord moeten worden.  

Tamanaha verwijt de rechtspluralisten in hoofdzaak het volgende: 1. hun 
rechtsbegrip is problematisch,6 2. hun vijandbeeld van het juridisch centralisme 
is dubieus, en 3. hun aanspraak op neutrale, empirisch-wetenschappelijke 
benadering is onhoudbaar. Ik bespreek hieronder eerst het eerste punt en 
vervolgens het tweede en derde in combinatie. Deze twee punten zijn immers 
twee zijden van een medaille: het juridisch centralisme is een ideologie en een 
illusie, die door de objectieve empirische blik van het rechtspluralisme 
ontmaskerd wordt.  

Volgens Tamanaha is het rechtspluralistische rechtsbegrip inconsistent, 
omdat het tegelijk het juridische en het niet-juridische omvat. Hij citeert Merry 
in haar overzichtsartikel: ‘Recent work defines ‘legal system’ broadly to in-
clude the system of courts and judges supported by the state as well as non-le-
gal forms of normative ordering’ (Tamanaha 1993: 193; Merry 1988: 870). Hij 
laat zien dat de rechtspluralisten duidelijk op de hoogte zijn van dit probleem, 
dat hij later terugvoert op de omschrijving van recht die Malinowski in Crime 
and Custom in Savage Society gaf: ‘The rules of law stand out from the rest in 
that they are felt and regarded as the obligations of one person and the rightful 
claims of another’ (zie Tamanaha 1993: 200). 

Naar aanleiding van deze omschrijving haalt hij Moore (1978: 220) aan, 
die klaagt dat deze zo breed is dat rechtsantropologie niet meer onderscheiden 
kan worden van ‘a study of the obligatory aspect of all social relationships’. 
Wie alle ‘lawlike phenomena’ in moderne, complexe samenlevingen onder de 
noemer recht brengt, loopt volgens haar het gevaar om verwarring te zaaien. 
Het is in dergelijke samenlevingen volgens haar beter om het conventionele 
onderscheid tussen ‘rules potentially enforceable by the government, and rules 
enforceable by other organizations or agencies’ aan te houden. Het begrip recht 
wordt dan gereserveerd voor de eerste categorie regels (Moore 1978: 17-8). 

                                                           
6  Opmerkelijk zijn de parallellen tussen Tamanaha’s kritiek op de definitie van recht en de kri-

tiek van Paul Minderhoud (1996, 182-3) op het voorstel van F. en K. von Benda-Beckmann 
(1994) om het begrip sociale zekerheid ruim op te vatten. Ook in dat – overigens zeer interes-
sante – voorstel gaat het om een bestrijding van een exclusieve relatie tussen sociale zekerheid 
en overheid. 
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De verwarring waar Moore op doelt, speelt Merry duidelijk parten. Dat 
geldt voor allen die ‘the core credo of legal pluralism’ (Tamanaha 1993: 193) 
aanhangen: de stelling dat de staat geen monopolie op het recht heeft. Het werk 
van Griffiths levert een goed voorbeeld. De kritiek die ik eerder op zijn rechts-
begrip uitte (Pieterman 1993: 14 e.v.), blijft onverminderd van kracht. De titel 
van de bundel, die ook de titel is van Griffiths’ slotartikel – De sociale werking 
van recht – wordt onzinnig wanneer we recht in de door Griffiths aangeprezen 
ruime, rechtspluralistische betekenis lezen. Zonneklaar wordt hier met ‘recht’ 
gedoeld op het recht vanwege de overheid. Griffiths spreekt ook wel over ‘de 
sociale werking van wetgeving’ (1996c: 494), maar daarbij verwijst hij onmid-
dellijk naar rechtsregels. De context maakt duidelijk dat ook hier de overheid 
de auteur van die regels is. Vanuit zijn rechtspluralistisch perspectief zou wet-
geving echter ook expliciete regelgeving buiten de staat om moeten omvatten.  

Deze problematiek speelt een hoofdrol in de oratie van Strijbosch. Aan de 
grenzen van het rechtspluralisme onderkent Strijbosch expliciet dat ‘het lastig 
[is] onderscheid te vinden tussen recht en sociale regulering’ (1993: 4). Hij 
noemt de volgende criteria: 1. regels moeten relatief sterk geïnstitutionaliseerd 
zijn, 2. ze moeten bij voorkeur van sancties voorzien zijn, en 3. ze moeten bij 
voorkeur door een externe instantie worden toegepast. In zijn betoog richt hij 
zich naar eigen zeggen op regels onder migranten, die aan het eerste criterium 
voldoen. Later plaatst hij daarbij zelf belangrijke kritische kanttekeningen, 
waarmee hij de mate van institutionalisering sterk relativeert (1993: 13-4). Hij 
stelt zelfs vast dat het er ‘in het algemeen gesproken [op lijkt] dat migrantenre-
gels … slechts zwak geïnstitutionaliseerd zijn’ (1993: 16). Hoewel Strijbosch 
het probleem expliciet onder ogen ziet, gaat hij niet zover zich af te vragen of 
en in welke gevallen het begrip ‘migrantenrecht’ – dat voorkomt in de onderti-
tel van zijn oratie – binnen zijn rechtspluralistische benadering terecht gebruikt 
wordt. 

Bij Strijbosch zien we zo een keuzeprobleem dat volgens Tamanaha karak-
teristiek is voor het rechtspluralisme. Iedereen erkent dat een adequaat rechts-
begrip niet voorbij kan gaan aan het verschijnsel van institutionalisering van 
normen. Doordat men zich zo nadrukkelijk van de koppeling tussen recht en 
staat afkeert, richt men zich aan het andere uiterste van het spectrum op feitelij-
ke regelmatigheden in het handelen van mensen. Volgens Tamanaha (1993: 
205-211) is het onmogelijk om beide – geïnstitutionaliseerde regels en 
feitelijke regelmaat – in één consistent begrip onder te brengen. Hij beroept 
zich daarbij op het gezag van Ehrlich7 die een fundamenteel onderscheid 
maakte tussen ‘rules of conduct’ – regels die concrete gedragspatronen 
beschrijven – en ‘norms of decision’ – expliciet geformuleerde en geldig 
verklaarde afspraken (1993: 209).  

Ik wil de bespreking over het rechtspluralistische rechtsbegrip besluiten 
met de constatering dat de problemen, die daaromtrent rijzen, er toe lijken te 

                                                           
7  Ehrlich is met zijn boek over de Grundlegung der Soziologie des rechts uit 1913 en het daarin 

ontwikkelde begrip ‘levend recht’ voor de rechtspluralisten een belangrijke inspiratiebron. 
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leiden, dat formele definities of minder formele maar toch duidelijke 
omschrijvingen vermeden worden. In De sociale werking van recht gaat 
Griffiths zelfs zover dat hij uit de problemen rond een deugdelijke wetenschap-
pelijke definitie van recht de conclusie trekt dat we er goed aan doen ‘‘recht’ 
als zodanig niet meer te beschouwen als object noch als centraal theoretisch 
begrip van de rechtssociologie’ (1996b: 61).8 Ook Franz von Benda-Beckmann 
(1997) geeft in zijn uitvoerige betoog over het rechtspluralisme nergens een 
duidelijke formulering van wat recht volgens hem is. Zolang een duidelijke 
omschrijving ontbreekt en zeker wanneer wordt voorgesteld om helemaal van 
het begrip recht af te zien, dringt de vraag zich op wat de waarde van de naam 
van ons vakgebied – rechtssociologie – nog is. Deze zorg lezen we in een 
verzuchting van Govaert van den Bergh: 

 
‘Misschien ben ik een oude zeur en zijn we dat punt allang voorbij. Waar in 
de rechtsantropologie het woord ‘recht’ wordt afgeschaft en vervangen 
door ‘sociale controle’, is de identiteit van het vak immers feitelijk allang 
losgelaten. Wellicht onvermijdelijk, maar mij gaat het toch aan het hart’ 
(1996: 104). 

 
Het tweede en derde punt van Tamanaha’s kritiek betreffen het juridisch cen-
tralisme en de aanspraak een werkelijk empirische – in plaats van ideologische 
– benadering te zijn. Juridisch centralisme is volgens Griffiths het ‘ideeëncom-
plex’ dat inhoudt, ‘dat het recht van de staat elk ander ‘recht’ uitsluit (er is 
niets anders dat ‘recht’ genoemd kan worden), dat dit recht uniform is voor alle 
personen en dat het geadministreerd wordt door een enkelvoudig stelsel van 
staatsinstellingen’. Dit ideeëncomplex is volgens Griffiths in het algemeen niet 
slechts een normatief ideaal, maar pretendeert ook ‘de juridische werkelijkheid 
te beschrijven’ (1996b: 58). Het ideeëncomplex drukt de ideologie van de 
suprematie van de staat uit, maar door in te zien dat de bijbehorende pretentie 
niet meer dan een illusie is, kunnen we ons aan de werking van de ideologie 
onttrekken en de werkelijkheid van het rechtspluralisme onderkennen. In de 
woorden van Franz von Benda-Beckmann: 
 

‘The definitions [of law] which couple law directly to the state (the sover-
eign, the monopoly of legitimate violence, legitimate sanctioning) logically 
exclude the possibility of legal pluralism and are based on ideology. 
Claims to sovereignty, to the exclusiveness of state law and the monopoly 
of legitimate violence are normative constructions, but such claims can 
also be made for non-state normative orders’ (1997: 16). 

 
Tamanaha gelooft niet dat juridisch centralisme bestaat. Er zijn volgens hem 
weinig of geen juristen en zeker geen sociale wetenschappers wier opvattingen 

                                                           
8  NB. In het Naschrift bij dit artikel ga ik verder in op dit voorstel van Griffiths. 
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op deze manier adequaat samengevat kunnen worden.9 Hij concludeert uitein-
delijk: ‘It would appear that legal pluralists have created a fearsome, hege-
monic opponent – legal centralism – in order to inflate the significance of their 
conception of legal pluralism’ (1993: 197). Terecht merkt Tamanaha bo-
vendien op dat alle definities van recht ideologische implicaties en effecten 
hebben. Vanuit een intern juridisch perspectief kan volgens hem het rechtsplu-
ralisme opgevat worden als ‘an ideological construct foisted upon us by legal 
pluralists who want to bring down state law’ (1993: 196).  

Keebet von Benda-Beckmann bepaalt haar reactie op Tamanaha naar aan-
leiding van deze uitspraak. Volgens haar keert hij zich tegen de sterke en de 
zwakke variant van het rechtspluralisme. Met dat laatste heeft hij volgens haar 
wel gelijk, maar doet hij geen nieuwe constatering. Met zijn verzet tegen sterk 
rechtspluralisme heeft hij echter geen gelijk: ‘Sterk rechtspluralisme ademt 
[volgens Tamanaha] een anti-statelijke ideologie, als zou inheems recht per de-
finitie goed zijn, en is daarom niet bruikbaar. Daarmee zet hij de empirische 
vraag of, waar en onder welke omstandigheden andere normatieve stelsels dan 
het statelijk recht een rol spelen buiten de deur’ (1996: 744).  

Deze kritiek is niet terecht. Bij Tamanaha valt niet te lezen dat het rechts-
pluralisme een anti-statelijke ideologie is. Wel zegt hij – zoals we hiervoor za-
gen – dat alle rechtsbegrippen ideologische implicaties hebben en dat het 
vanuit het ‘internal state law perspective’ volkomen gerechtvaardigd is om te 
betogen dat ‘legal pluralism is an ideological construct foisted upon us by legal 
pluralists who want to bring down state law’ (1993: 196). Maar, zelfs als haar 
interpretatie wel een juiste weergave Van Tamanaha’s uitspraak zou zijn, dan 
nog zie ik niet hoe de tweede uitspraak daar logisch uit volgt. In ieder geval 
blijkt uit Tamanaha’s artikel dat hij de empirische vragen juist niet buiten de 
deur zet. Hij meent daarentegen: ‘what should be an open and sometimes 
pressing question – to what extent is state law really involved in maintaining 
societal normative ordering? – is seldom directly posed by legal pluralists’ 
(1993: 210).10  

Tamanaha kiest dus zelf voor een rechtsbegrip gekoppeld aan de staat. In 
het voetspoor van Moore stelt hij dat die opvatting in de moderne samenlevin-
gen de conventie is: ‘the state law model is our paradigm for what the concept 
“law” means’ (Tamanaha 1993: 201). Het is op dit punt dat Franz von Benda-
Beckmann zich rechtstreeks tegen Tamanaha keert.11 Ook deze valt ten prooi 
aan de ‘state-law ideology’. Door als a priori stelling van deze definitie uit te 
                                                           
9  Er zijn bijvoorbeeld juristen die zich richten op de functie van recht als ‘kritische discussie’ 

(vgl. Peters 1993).  
10  Deze stelling acht ik overigens niet aannemelijk. Tamanaha geeft er ook geen argumenten bij 

of voorbeelden van. Wel zegt hij in de bijbehorende voetnoot: ‘We should not see the state le-
gal system as an institution involved in maintaining normative order. It often does more than 
that and less than that. We should view it as a socially-constructed power-yielding apparatus, 
then observe what this apparatus does’ (1993: 216-7; noot 81). Expliciet stelt Tamanaha hier 
(een variant van) de door Keebet von Benda-Beckmann genoemde empirische vraag.  

11  NB. Ik heb hierboven (zie noot 2) al aangegeven dat Franz von Benda-Beckmann in zijn arti-
kel ‘Why law Does Not Behave’ veel duidelijker en overtuigender is dan in het hier besproken 
artikel. Zie het Naschrift.  
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gaan, komt Tamanaha volgens Franz von Benda-Beckmann niet eens meer toe 
aan een afgewogen oordeel en is er bijgevolg sprake van ‘downright rejection 
of legal pluralism conceptualisations’ (1997: 17).12 Twee andere punten van te-
genkritiek volgen. Tamanaha kan of wil wetenschappelijke begrippen niet als 
analytische typen opvatten en zijn benadering dwingt hem om culturele homo-
geniteit aan te nemen. 

Ook deze kritiek is niet te rijmen met lezing van Tamanaha’s artikel. Er is 
bij hem geen sprake van een ‘downright rejection’ van het rechtspluralisme; 
die verwerping is juist het onderwerp van het hele artikel. Ook neemt hij geen 
a prioristisch standpunt in. Hij signaleert wat in feite steeds weer als centraal 
model van ons aller denken over recht naar voren komt. Wat betekent ‘recht’ 
in De sociale werking van recht anders dan ‘recht van de staat’? Waar komt 
het idee vandaan dat het bij recht moet gaan om institutionalisering van 
normen en om externe sanctionering? Is de hardnekkigheid waarmee het 
juridisch centralisme als vijandbeeld wordt opgeroepen, niet een uitdrukking 
van een eigen, mythisch geloof in het voortbestaan van het negentiende-
eeuwse legalistische systeemdenken?  

Het artikel is een uitvoerige en systematische kritiek op het rechtspluralis-
me. Van enige noodzaak voor Tamanaha om vanuit zijn opvatting aan te 
nemen dat er binnen het territoir van een staat sprake is van culturele 
homogeniteit, is in zijn betoog niets te vinden. Integendeel, hij gaat daar juist 
niet van uit. Bovendien, als de logische conclusie van Franz von Benda-
Beckmann wel opgaat, dan constateert hij in feite dat er sprake is van een 
interne tegenstrijdigheid. Maar daarvoor moet hij wel argumenten aanvoeren.  

Uit zijn betoog (F. von Benda-Beckmann 1997: 17) meen ik de volgende 
redenering te kunnen reconstrueren: 
1. Tamanaha kiest voor een definitorische koppeling van recht en staat;  
2. Daardoor bekeert hij zich tot het juridisch centralisme;  
3. Juridisch centralisme is een ideologie; 
4. Deze ideologie staat ten dienste van machtige actoren binnen de staat;  
5. Deze actoren eisen voor hun recht de hegemonie op;  
6. Zij streven dus naar culturele homogeniteit;  
7. Omdat Tamanaha ‘settles for what the more powerful technicians of the 

dominant legal order have provided for him conceptually’, vereenzelvigt hij 
zich met dit streven; 

8. Omdat Tamanaha zodoende ‘retracts from scientific ambition’ moet hij het 
streven naar culturele homogeniteit zien als feitelijk gerealiseerde homoge-
niteit.  

 

                                                           
12  De vraag dringt zich op hoe het mogelijk is dat Sally Falk Moore, die in het rechtspluralisme 

zo’n fundamentele positie bekleedt, eveneens gevangen is in het juridisch centralisme met z’n 
culturele homogeniteit? Zij stelt in Law as Process (1978: 17) immers zelf dat het voor analy-
ses in moderne samenlevingen de voorkeur verdient om het conventionele rechtsbegrip te ge-
bruiken! 
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Hoewel op de gehele redenering kritiek mogelijk is,13 lijkt mij vooral de laatste 
stap problematisch vanuit rechtspluralistisch perspectief. Komt deze immers 
niet neer op de aanvaarding van de illusie van het juridisch centralisme? Wan-
neer rechtspluralisten het juridisch centralisme niet als beschrijving van de 
sociaal-culturele werkelijkheid aanvaarden, dan impliceert een streven naar ho-
mogeniteit toch niet dat die homogeniteit daadwerkelijk bestaat? 

Later in zijn artikel formuleert Franz von Benda-Beckmann de volgende 
stelling: ‘Taking the specific state-legal ideology as the point of departure, a 
concept of legal-pluralism is logically excluded’ (1997: 20). Omdat hij niet van 
een eenvoudige definitorische koppeling van staat en recht uitgaat, maar van 
een specifieke staat-recht ideologie, is deze stelling meer aanvaardbaar. Hij 
stelt in dit verband verder: 

 
‘The crucial question in the legal pluralism debate is not whether some 
vague exotic customs should be called ‘law’, but whether normative and in-
stitutional orders that clearly provide an organizational framework for po-
litical, social and economic relations and transactions can be called law 
independent from their recognition as law by the legal order of the state. If 
it is denied, it is because this is not accepted, because it cannot be accept-
ed, because law is coupled to the state’s monopoly of legitimate violence or 
state sovereignty’ (1997: 21). 

 
Het gebruik van het woord ‘can’ – herhaald in ‘cannot be accepted’ – verraadt 
mijns inziens de verwarring van de analytische vraag of het begrip recht in we-
tenschappelijke analyses ook religie of gewoonte kan omvatten, met de politie-
ke vraag of een dergelijk ruim rechtsbegrip vanuit pretenties van staatsalmacht 
aanvaardbaar is.  

Deze verwarring verwondert temeer omdat Franz von Benda-Beckmann 
even verderop de vraag stelt of analytische concepten niet-politiek zijn. Hij 
antwoordt: ‘An analytical approach is different from ideological or religious 
points of view; different from the views shared and propounded by the domi-
nant legal ideology, but different also from those of the champions of tradi-
tional law or the rights of indigenous peoples’ (1997: 22). Wie op deze manier 
aangeeft dat analytische begripsvorming los moet staan van ideologische 

                                                           
13  Redeneerstappen 1, 2 en 3 komen we tegen in de uitspraak ‘The definitions which couple law 

directly to the state logically exclude the possibility of legal pluralism and are based on ideol-
ogy’ (1997: 16). Maar betekent deze stelling? Als de uitspraak puur op begripsniveau bedoeld 
zou zijn, is zij weinig interessant. Zij expliciteert dan, dat wie recht aan staat koppelt buiten de 
staat om niet van recht kan spreken. Gezien de context betekent de uitspraak echter een ver-
oordeling – van juridisch centralisme – en strekt zij dus verder dan het begripsniveau. Maar 
dan betekent zij: wie recht en staat koppelt, bekeert zich ongeacht de wijze waarop dat gebeurt 
tot het juridisch centralisme en ontkent noodzakelijk het feit dat buiten de staat om gezagheb-
bende normering van handelen bestaat. Zoals hierboven bleek, volgt hieruit verder nog de 
noodzakelijke aanname van culturele homogeniteit. Ik vind dit onaannemelijke beweringen die 
niet gedaan kunnen worden zonder een uitvoerige logische afleiding van premisse naar 
conclusie. Dit temeer daar Tamanaha duidelijk maakt het inzicht te delen dat buiten de staat 
om allerlei vormen van gezaghebbende normering van handelen bestaan. 
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standpunten, kan een definitorische koppeling van recht en staat niet om 
politieke redenen afwijzen.  

Tamanaha  (1993: 198-9) merkt terecht op dat het tegen de achtergrond van 
de overvloed aan sociaal-wetenschappelijke perspectieven moeilijk te begrij-
pen is, dat rechtspluralisten aanspraak maken op de enig juiste definitie van 
recht. Waarom wordt Tamanaha’s stelling, dat alle begrippen ideologische 
implicaties hebben, niet erkend? Wanneer dat erkend wordt, kan men enerzijds 
zeggen: ‘richt uw begrippen in zoals dat voor uw onderzoek het meest 
werkzaam is’, en daaraan toevoegen: ‘behoed u zoveel mogelijk tegen de 
ideologische implicaties die aan uw definities kleven’. 

Samenvattend meen ik te kunnen stellen dat Tamanaha’s kritiek in hoofd-
zaak overtuigend is. Zijn kritiek is bijna geheel zonder reactie gebleven en de 
reacties van Franz en Keebet von Benda-Beckmann geven geen antwoord op 
de gestelde vragen. Onder verwijzing naar de grondbeginselen van het 
rechtspluralisme wordt Tamanaha’s betoog terzijde geschoven. Maar, waar 
juist die grondbeginselen ter discussie worden gesteld, kan dat geen adequaat 
antwoord zijn.  

Er blijven tenminste twee kritische vragen over waarop de aanhangers van 
het rechtspluralisme moeten antwoorden. Dat is allereerst de vraag waarom zij 
een benadering van het begrip recht voorstaan die regelmatig tot verwarring 
leidt omtrent de grenzen van het juridische en het niet-juridische?14 Daarbij 
lijkt een ongewenst gevolg te zijn dat het begrip recht in onbruik raakt, zodat 
de identiteit van de rechtssociologie als discipline ongewis wordt. De tweede 
vraag die op antwoord wacht, betreft het idee van juridisch centralisme. Is dit 
idee meer dan een imaginair vijandbeeld dat de eigen opvatting meer plausibel 
moet maken? Zou dat aangetoond zijn, dan volgt de vraag waarom iedere aan 
de staat gekoppelde definitie van recht noodzakelijk een omarming van juri-
disch centralisme inhoudt. Tenslotte volgt de vraag waarom juridisch centralis-
me dwingt tot het standpunt dat de onder het recht vallende gemeenschap(pen) 
cultureel homogeen zijn.15  

Ondanks deze kritiek blijft de onmisbare inspiratie van het rechtspluralisme 
liggen in het pleidooi voor de expliciete erkenning van en empirische aandacht 
                                                           
14  Het is waar dat, zoals Franz von Benda-Beckmann opmerkt (1997: 21), een definitie op basis 

van een begripsmatige koppeling van staat en recht ook niet ‘unambiguous’ zal zijn. Maar dat 
is vooral een probleem van operationele aard: Welk fenomeen telt in dit onderzoek wel/niet als 
recht? Het probleem voor het rechtspluralisme is veel ernstiger. Zoals uit De sociale werking 
van recht blijkt, betreft het probleem direct de consistentie van het begrip.  

15  Ook voor het rechtspluralisme zelf is dit een wezenlijk belangrijke vraag. Vooral in die variant 
van het rechtspluralisme waarin het begrip semi-autonoom sociaal veld een belangrijke rol 
speelt – dus bijvoorbeeld in de invloedrijke variant van John Griffiths – ligt het gevaar van 
reïficatie van ‘het veld’ altijd op de loer. In Moores eigen, formele omschrijving (1978: 55-8) 
is het ‘het veld’ zelf dat de regels voortbrengt en handhaaft. Dat zij de actoren niet vergeet – 
zoals nauwkeurige lezing van haar artikel duidelijk maakt – blijft helaas buiten deze begrips-
omschrijving. Bij Griffiths (1996c: 505) lezen we in de paragraaf over het activeren van de 
relevante actor: ‘Een van de belangrijkste redenen om het recht niet te mobiliseren ligt in de 
zware sancties die lokale SASV’s op leden die extern recht bij interne gelegenheden betrekken 
toepassen’. Ook is er sprake van ‘uitsluiting van deelname aan interacties die door het veld 
beheerst worden’.  
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voor normatieve ordeningsprocessen die buiten het recht aangewezen kunnen 
worden. Deze inspiratie is ook buiten het recht vruchtbaar. Franz en Keebet 
von Benda-Beckmann (1994 en 1997) hebben vanuit deze inspiratie niet alleen 
‘sociale zekerheid’ maar ook ‘eigendom’ een bredere inhoud en relevantie ge-
geven dan gebruikelijk is. Dit pleidooi is tweeledig en beide aspecten zijn van 
groot belang. Enerzijds is er een empirisch-wetenschappelijke component die 
wordt uitgedrukt in de stelling: er is normatieve ordening buiten de staat, zoda-
nig dat het recht meer of minder invloedrijk is. Anderzijds is er een normatief-
politieke component die wordt uitgedrukt in de stelling: als empirische weten-
schappers moeten wij alle ordeningsprocessen op neutrale wijze in onze ana-
lyse betrekken; wij moeten er daarbij vooral voor zorgen rechtsnormen niet a 
priori als de enige of de meest aanvaardbare normen te beschouwen.  

Deze inzichten kennen overigens voorlopers in de ontwikkeling van de so-
ciale wetenschappen. Het klassieke begrip ‘institutie’ – dat omschreven kan 
worden als min of meer vaste patronen van denken, voelen en doen – is duide-
lijk herkenbaar in Moores concept van het semi-autonome sociale veld. In de 
structuratietheorie komen we in deze zin het begrip ‘sociale praktijk’ tegen. 
Als kern van instituties wordt eigenlijk altijd gewezen op een specifieke set 
van waarden en normen. In Moores termen wordt dit gespecificeerd tot 
handelingsregels. Zij expliciteert in haar begrip dat dergelijke regels interne 
handhavingsmechanismen nodig hebben. Voor de oproep van het rechts-
pluralisme om een normatieve stellingname te vermijden, geldt eveneens dat er 
een toepasselijk klassiek begrip bestaat: waarde(rings)vrijheid.16  De discussie 
over de vraag of waarde(rings)vrijheid een realiseerbare doelstelling is, die 
vanaf het begin van deze eeuw door sociale wetenschappers bij vlagen met 
zeer hoge intensiteit gevoerd is, zien we rond het rechtspluralisme terug in de 
discussie over definitie van recht.  

Sociologie van aanspreken17 

De sociologie van aanspreken richt de aandacht op sociale praktijken. Het gaat 
daarbij vooral om de normatieve ordeningsprocessen die onderdeel uitmaken 
van de reproductie van de routines van het alledaagse leven. In dit perspectief 
is een gezin evengoed een sociale praktijk als een bedrijf, het contact tussen 
een overheidsorgaan en burgers evengoed als een rechtbank. Om de aandacht 
te richten op de normatieve ordeningsprocessen zijn de volgende twee 
begrippen nodig: aanspraak en aanspreken. Onder aanspraak versta ik een 
legitiem geachte gedragsverwachting ten opzichte van anderen tot wie men in 

                                                           
16  Vergelijk voor beide begrippen het werk van A.C. Zijderveld, met name De samenleving als 

schouwspel (1987) en Sociologie als cultuurwetenschap (1983). 
17  NB. Met name rond deze paragraaf heeft Rob Schwitters mij diverse vragen voorgelegd. Ik ga 

daar in het Naschrift op in. Aanvullend kan ik opmerken dat ik de inzichten die hierna volgen, 
heb uitgewerkt in twee teksten voor het onderwijs in de rechtssociologie. Zie met name Deel I 
van ‘Rechtssociologische inzichten’ (Dubbelzinnig Recht 1998: 77-106).  
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een sociale betrekking staat. Het impliciet of expliciet inbrengen van zo’n 
verwachting – i.c. ‘aanspraak maken op’ – kan aanleiding geven tot een proces 
van aanspreken. Aanspreken is het normatieve aspect van interactie, dus 
handelen voor zover het gericht is op de verwerkelijking of ontkenning van 
aanspraken. Het gaat om een interactieproces waarbij verschillende actoren 
betrokken zijn. Immers: de realisering van de claim van de een is afhankelijk 
van de actualisering van de verplichting door de ander.  
Het eerste dat nader uitgewerkt moet worden, is het onderscheid tussen impli-
ciete en expliciete aanspraken. Dat hangt direct samen met het onderscheid tus-
sen het praktische en het discursieve bewustzijn. Ons handelen is grotendeels 
routine. We weten wat we (moeten) doen. Giddens favoriete voorbeeld is de 
wijze waarop wij spreken. Hebben wij een taal eenmaal leren spreken, dan 
brengen we in onze gesprekken in die taal een nagenoeg oneindig aantal uit-
spraken onder woorden. Dat gaat ‘als vanzelf’, maar dat betekent niet dat alles 
kan. We weten heel goed wanneer een fout gemaakt wordt. Volgens Giddens 
gebruiken we in dergelijke – relatief probleemloze – omstandigheden ons prak-
tische bewustzijn. Dit bewustzijn omvat wat we van de wereld (menen te) we-
ten. Deze kennis helpt ons te handelen ‘zonder erbij na te denken’.  

Deze niet-bewuste kennis is voor ons direct toegankelijk, wanneer we ons 
afvragen: ‘Waarom doe ik wat ik doe?’. De directe toegankelijkheid betekent 
overigens niet dat antwoord geven een eenvoudige zaak is. Misschien bereiken 
we – ondanks of dankzij moeizame discussie met anderen – geen (voor alle be-
trokkenen) overtuigend antwoord. Zulke kritische vragen stellen we onszelf – 
of anderen – eigenlijk alleen in situaties die we op een of andere manier als 
problematisch ervaren. Zodra we de redenen voor ons handelen expliciet heb-
ben gemaakt, behoren deze expliciete formuleringen tot ons discursieve be-
wustzijn. Dit discursieve bewustzijn gebruiken we dus om de wereld expliciet 
te begrijpen. In die zin is dit bewustzijn meestal slechts indirect op handelen 
betrokken. We zetten het in ons handelen alleen dan direct in, wanneer ons 
praktische bewustzijn tekort schiet: wanneer we niet (zonder erbij na te 
denken) weten wat we moeten doen. Uit de ‘snelheid’ van onze routine raken 
we dan in de ‘traagheid’ van beschouwing en analyse.18  

Ons discursieve bewustzijn bouwen wij op met onze reflexieve vermogens. 
Vanzelfsprekend is ons vermogen om ons in taal uit te drukken een cruciale 
factor. Belangrijk is te beseffen dat we nooit volledig reflexief kunnen hande-
len; ons handelen zou dan volledig tot stilstand komen. Onze reflexiviteit 
wordt immers geactiveerd wanneer elementen uit de handelingscontext ter 
discussie worden gesteld. We staken dan het oorspronkelijke handelen en we 
richten ons vervolgens tot die problematische elementen die om reflectie 
                                                           
18  De psycholoog Epstein heeft overigens laten zien dat dit onderscheid, dat bij Giddens terug-

gaat op het filosofische werk van Wittgenstein, in psychologisch onderzoek op parallelle wijze 
aangetoond is. In zijn bespreking van ontwikkelingen in de psychologie maakt Epstein onder-
scheid tussen ons ‘experiential’ en ons ‘rational’ bewustzijn. Hij maakt daarbij de volgende na-
dere onderscheidingen: ‘affective – logical; more rapid processing – slower processing; ori-
ented toward immediate action – oriented toward delayed action; more crudely differentiated 
and integrated – more highly differentiated and integrated’ (1994: 711).  



Rechtssociologie als sociologie van aanspreken 15 

vragen. Maar in ons reflecterend handelen, gaan we toch weer grotendeels te 
werk ‘zonder erbij na te denken’. Bij een discussie over de vraag of een 
bepaalde taalhandeling correct is, breken we wel het oorspronkelijke gesprek 
af, maar gaan we niet opeens een andere taal spreken. Pas wanneer het 
opgeworpen probleem opgelost of (voorlopig?) terzijde gesteld is, kunnen we 
het oorspronkelijke gesprek hervatten. Inzicht in deze sequentie is van groot 
belang voor rechtssociologische analyses.  
In onze handelingsroutines komen talloze aanspraken naar voren, waarvan we 
ons ‘niet bewust’ zijn. Wie op vanzelfsprekende toon tot een ander zegt: 
‘Schenk jij even koffie voor mij in’, zegt daarmee: ‘Ik mag deze vraag (op 
deze manier!) aan jou stellen’ en ‘Ik mag verwachten dat jij positief op mijn 
vraag (opdracht!) reageert’. Schenkt de ander zonder meer de koffie in, dan 
zijn beide aanspraken gehonoreerd en komt het impliciete aanspreken – op dit 
punt – tot een einde. Expliciete aanspraken worden in interacties uitdrukkelijk 
verwoord. Een baas die tegen haar ondergeschikte zegt: ‘Je hoort zulke 
beslissingen aan mij over te laten’, geeft een normatieve grens aan in de 
handelingsvrijheid van de ander. Als de ondergeschikte antwoordt: ‘Tot nu toe 
liet je mij die beslissingen wel nemen’, geeft hij daarmee aan de naar voren 
gebrachte aanspraak niet zonder meer te willen aanvaarden. Het aanspreken 
kan expliciet voortgezet worden en eindigen in een wederzijdse afspraak over 
of een eenzijdige afkondiging van het soort beslissingen dat de baas voortaan 
zelf zal nemen. Het expliciete aanspreken kan hier ook stoppen – of beter: 
opgeschort worden. De eerstvolgende keer dat de ondergeschikte weer een van 
‘zulke beslissingen’ neemt, geeft hij daarmee impliciet aan bij zijn op de 
gewoonte gebaseerde aanspraak te blijven. Hoewel deze aanspraak impliciet is, 
zal er waarschijnlijk expliciet over nagedacht zijn. Is een routine eenmaal ter 
discussie gesteld, zodat expliciet aanspreken heeft plaatsgevonden, dan is het 
in het vervolg moeilijk om de vanzelfsprekendheid te herstellen. Ook als de 
uitkomst van het aanspreken een expliciete bevestiging van de routine is, zal 
het daarna niet echt meer ‘als vanouds’ zijn. Het feit dat de routine ter 
discussie gesteld is, heeft het besef tot gevolg dat het opnieuw kan gebeuren.19 

Het tweede dat besproken moet worden, is de vraag: ‘Waarop berust een 
aanspraak?’. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het hierboven be-
sproken onderscheid. Zolang een aanspraak probleemloos ingebed ligt in de 
routines van het alledaagse leven is op deze vraag door de betrokkenen zelf 
geen expliciet antwoord gegeven. Waarop berust de aanspraak van ouders op 
de gehoorzaamheid van hun jonge kinderen? Waarop berust de aanspraak van 
collega’s om elkaar om advies te kunnen vragen? Waarop berust de aanspraak 
van een vreemdeling om een ander de weg te vragen? Pas als iemand de vraag 
naar het waarom stelt en de vraag niet zonder meer genegeerd kan worden, 
ontstaat de noodzaak om een antwoord te formuleren. Hier hebben we te 
maken met een instantie die Giddens omschrijft als het formuleren van een – 
                                                           
19  Zo hangt de visie van ‘recht als kritische discussie’ voor Peters samen met het ‘onaf’-zijn van 

de samenleving, met de onzekerheid van de toekomst en met het omstreden karakter van de 
werkelijkheid (1993: p. 224-5).  
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tot nog toe – impliciete regel. Zo’n formulering is volgens hem altijd een 
interpretatie. Zeker wanneer het, zoals hier, gaat om een normatieve regel is de 
vraag wat de regel is, nauwelijks los te maken van de vraag wat de regel moet 
zijn. De mate waarin in de desbetreffende handelingscontext sprake is van 
verschillende posities en belangen zal bepalen of er snel een ondubbelzinnig 
antwoord gegeven kan worden, dan wel of er een altijd omstreden kwestie 
geboren is. 
Er zijn situaties waarin betrokken actoren in staat zijn om relatief snel en een-
voudig een expliciete grondslag voor de aanspraak te formuleren. Waarop be-
rust de aanspraak van de douanebeambte om in mijn koffer te mogen kijken? 
Waarop berust de aanspraak van de docent om een cijfer te mogen vaststellen 
voor het tentamen van de student? Waarop berust de aanspraak van de 
voorman om bepaalde medewerkers werkopdrachten te geven? In al deze 
gevallen bestaan er formele documenten waarvan de legitimiteit ‘vaststaat’. In 
het normale geval is er niet sprake van één bepaling in één document waarop 
een aanspraak berust, maar van een stelsel van bepalingen en documenten.20  

Wanneer iemand gevraagd wordt een verklaring voor zijn gedrag te geven, 
is hij daartoe in staat ook al handelde hij vanuit zijn praktische bewustzijn. Het 
geven van zo’n verklaring brengt het handelen, zoals gezegd, op het niveau 
van het discursieve bewustzijn. Het geven van normatieve verklaring doen we 
dus met behulp van onze reflexiviteit, zoals dat ook geldt voor het geven van 
technisch-utilitaire verklaringen. De vraag is steeds of een gegeven verklaring 
(voldoende) bevredigend is in de ogen van degenen die om een verklaring 
vroegen. In concrete gevallen zullen normatieve en technisch-utilitaire 
verklaringen vaak tegelijk een rol spelen. Normen hebben immers vaak 
nuttigheidsoverwegingen mede als grondslag. Bij analyses van het 
moderniseringsproces wordt zelfs nogal eens ‘geklaagd’ dat effectiviteit de 
ultieme norm is geworden.21  

Bij de analyse van aanspraken en aanspreken gaat het om normatieve 
grondslagen van het handelen. Omdat het hier een cruciaal aspect van het soci-
ale leven betreft, zijn er nogal wat begrippen beschikbaar. Elk van deze begrip-
pen – zoals recht, regel, norm, verplichting, beginsel, traditie of gewoonte – 
heeft in verschillende disciplines en voor verschillende schrijvers een specifie-

                                                           
20  De situatie in de normatieve context van aanspreken is vergelijkbaar met die van de status van 

een wetenschappelijk paradigma. Zo’n paradigma is op te vatten als een samenstel van waar-
heidsaanspraken, waarvan sommige zeer centraal zijn en andere meer perifeer. Perifere waar-
heidsaanspraken, die meestal een meer specifiek en beperkt karakter hebben, worden makke-
lijker opgegeven, dan de meer algemene centrale aanspraken. Voor zover paradigmastrijd, zo-
als Kuhn doet, als sociaal conflict wordt opgevat, kan ook die strijd mede als een proces van 
aanspreken geanalyseerd worden.  

21  Vergelijk de stelling van Zijderveld (1987) dat het moderniseringsproces gekenmerkt wordt 
door de overwoekering van substantiële of waarderationaliteit door functionele rationaliteit. 
Bij zijn bespreking van de rationalisering van het moderne handelen zegt Gellner: ‘Such a 
[rational] language, by its clear specification of ends and means, will in the end only permit the 
characterization of actions in a way which ensures that clearly identified ends are attained by 
means selected for their optimal effectiveness, and for nothing else’ (1983: 21; mijn cursi-
vering).  
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ke betekenis. Daarop hoeven wij – zeker in deze context – niet in te gaan. Het 
is voldoende om in te zien dat iemand, gevraagd naar het normatieve waarom 
van een concrete aanspraak in een concrete situatie, uit dit hele arsenaal kan 
putten. ‘Ik heb daar recht op.’ ‘Dat is hier de gewoonte.’ ‘Ik beroep me op het 
vertrouwensbeginsel.’ Dergelijke antwoorden en combinaties daarvan kunnen 
gegeven worden.  

Een aanspraak is dus altijd concreet: ‘Ik mag hier en nu dit doen of laten’. 
De normatieve grondslag voor een aanspraak is altijd algemener van aard. De 
uitspraak: ‘Omdat ik daar nu zin in heb’, is in een proces van aanspreken geen 
aanvaardbare verklaring, zolang daarachter niet de norm schuilgaat: ‘Ik mag in 
dit soort situaties doen waar ik zin in heb’. Het is in deze benadering dus niet 
juist om een aanspraak gelijk te stellen aan een regel, een recht of een gewoon-
te. Deze laatsten hebben een algemeen karakter en kunnen in vele 
verschillende situaties van toepassing zijn. Een proces van aanspreken dat zich 
richt op één aanspraak gaat dus over een tweeledige vraag: ‘Bestaat regel, 
recht, gewoonte X?’ en ‘Is X in dit geval van toepassing?’.22  

De sociologie van aanspreken is dus tegelijkertijd gericht op concrete situ-
aties waarin mensen in hun handelen wederzijds aanspraken tot uitdrukking 
brengen en op de structurele context van die situaties. Belangrijk is daarbij dat 
structuren volgens Giddens twee samenhangende verschijningsvormen hebben. 
Ze bestaan als voorstellingen met een mentale status in de menselijke geest en 
ze bestaan in de concrete gevolgen van die voorstellingen in het handelen. In 
deze dubbele verschijningsvorm zien we duidelijk de duality of structure terug. 
De concrete aanspraak in een tijd/ruimtelijk specifieke handeling is op te 
vatten als een concretisering van een structurerende factor, waarvan bij de 
desbetreffende actoren voorstellingen aanwezig zijn. Zulke voorstellingen 
betreffen bepaalde routines of bepaalde expliciete regels en deze zijn van 
belang voor de (normatieve) verwachtingen die actoren in concrete situaties 
koesteren. Het specifieke en het algemene zijn dus altijd tegelijk aanwezig. De 
concrete aanspraak X van actor A in situatie S moet in dit perspectief dus altijd 
begrepen worden in relatie tot regels en gewoonten die op uiteenlopende 
situaties van toepassing zijn.  

Essentieel voor de analyse van aanspreken is het onderscheid tussen interne 
en externe structurerende factoren. Menselijk handelen ligt ingebed in sociale 
praktijken, die vanuit een bepaald gezichtspunt zinvol te onderscheiden zijn 
van andere praktijken. Zulke praktijken hebben hun eigen routines en hun 
eigen structuren, maar zij staan nooit (geheel) los van andere praktijken en 

                                                           
22  Ik wil in dit verband graag wijzen op het taalfilosofische werk van John R. Searle over de in-

stitutionele grondslag van onze samenleving. De kerngedachte in The Construction of Social 
Reality (1993) is dat de kern van instituties is weer te geven in de algemene formule: ‘X telt als 
Y in context C’. Het favoriete voorbeeld van Searle is geld: ‘Stukjes papier zoals dit tellen als 
geld in de Verenigde Staten’. Bij aanspreken gaat het erom of handeling X in context C ‘telt 
als’ legitiem. NB. De vragen die Rob Schwitters mij stelt, maken duidelijk dat de relatie tussen 
regels en aanspraken niet eenvoudig te verhelderen is. Ik zou hier willen stellen: regels, 
rechten en gewoontes kunnen dienen als algemene normatieve legitimering voor aanspraken in 
concrete situaties. 
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structuren.23 Vanuit het inzicht in de duality of structure moet het intern-extern 
onderscheid overigens gerelativeerd worden. Ook externe structuren zijn 
immers in het handelen binnen de sociale praktijk aanwezig.  

Niettemin is het onderscheid van groot belang voor de sociologie van aan-
spreken omdat het recht, vanuit de sociale praktijken van het alledaagse leven 
bezien, als een externe structuur moet worden opgevat. Tegelijk wordt 
duidelijk dat het recht ook het product is van handelende mensen in bepaalde 
sociale praktijken, en dus ook grotendeels voortkomt uit geroutiniseerd 
handelen. De reflexieve productie van recht is dus geroutiniseerd. Natuurlijk 
kunnen deze routines op zich weer geproblematiseerd en reflexief overdacht 
worden. Dat is bijvoorbeeld wat rechtstheoretici en rechtssociologen doen.  

Sociale praktijken zijn wat de betrokken actoren ervan maken. Anders ge-
zegd: het handelen van actoren maakt praktijken tot wat zij zijn. Ik wil hier 
spreken van ‘reproductieve autonomie’. Met dit begrip kan zowel het systeem-
theoretisch idee van autopoiese als het rechtspluralistische inzicht in de semi-
autonomie van sociale velden verhelderd worden. Autopoiese duidt ook op de 
reproductieve autonomie van systemen. Maar, omdat de systeemtheorie geen 
overtuigend antwoord geeft op de vraag hoe systemen elkaar beïnvloeden, 
wordt de reproductieve autonomie verabsoluteerd tot een volledige, zelf-refe-
rentiële autonomie. Vanuit het structuratieperspectief ontsnappen we aan dit 
probleem, doordat sociale praktijken worden opgevat als het product van 
knowledgeable agents: actoren die kennis dragen van interne en externe struc-
turen. Veranderingen in externe structuren – bijvoorbeeld die van de economie 
– kunnen via de kennis die actoren daarvan hebben doorwerken in interne 
praktijken – bijvoorbeeld die van het recht. Op deze manier hebben we een 
theoretische grondslag voor het inzicht dat de autonomie van sociale velden 
altijd in zekere mate beperkt is.  

Tegelijkertijd, echter, onderstreept het begrip reproductieve autonomie de 
geslotenheid en eigenheid van sociale praktijken. De beperkingen daarvan 
worden onderkend en als empirische variabele opgevat. Sommige praktijken 
slagen er immers veel beter dan andere in om de eigen handelings-
werkelijkheid af te schermen van invloed van buiten af. Het omzetten van 
exclusieve systeemcodes is nu ook niet langer een raadsel. Actoren zijn in staat 
tot reflexieve afstand van hun handelingsroutines en kunnen een discours 
binnen de ene code dus opschorten om een discours in een andere code te 
voeren. Dit kan gezien worden als een poging van actoren binnen een bepaalde 
praktijk om overeenstemming te bereiken omtrent de voorstellingen over de 
structurele effecten een andere praktijk. Het resultaat van deze pogingen kan 
vervolgens in de interne reproductie van de eigen praktijk opgenomen worden.  

Reproductieve autonomie wijst op het feit dat – om met de metafoor van 
eigendom te spreken – sociale praktijken ‘zijn van’ degenen die ze maken. 
Vanuit het structuratieperspectief zijn er dan twee manieren om invloed uit te 

                                                           
23  In plaats van Giddens’ begrip ‘sociale praktijk’ kan men met Moore ook spreken van semi-

autonoom sociaal veld.  
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oefenen op de reproductie van praktijken, dat wil zeggen: op het handelen van 
mensen in hun alledaagse leven. De directe manier is meedoen: actor worden 
en dus medeproducent. In veel gevallen kunnen of willen degenen, die invloed 
wensen, niet voor deze manier kiezen. Zij kiezen dan voor de indirecte manier: 
het veranderen van de structurele context waarin mensen hun praktijken 
reproduceren. Veranderingen in recht veranderen de context waarin mensen 
aanspraken maken en elkaar aanspreken. In een reactieve benadering zoals de 
individual rights strategy blijft deze invloed nadrukkelijk op afstand. In een 
proactieve benadering kan het recht in de vorm van een overheidsorgaan 
sociale praktijken veel actiever binnendringen, zoals boeven, vissers en boeren 
aan den lijven hebben ondervonden. Natuurlijk wordt die context ook door tal 
van andere veranderingen beïnvloed, maar in de rechtssociologie gaat de 
analytische aandacht altijd uit naar het recht. Welke andere factoren van belang 
zijn, is iets dat van de concrete onderzoeksvraag afhangt. 

Wanneer recht zo wordt opgevat als het product van specifieke actoren in 
specifieke praktijken, dan is het onderscheid tussen intern en extern voor die 
productie opnieuw van belang. Juridische actoren kunnen het recht veranderen 
vanuit (vooral) interne redenen, bijvoorbeeld wanneer men in het ‘systeem’ 
van het recht een inconsistentie meent te moeten wegnemen. Ook externe 
redenen kunnen de oorzaak van verandering zijn, bijvoorbeeld wanneer keer 
op keer blijkt dat de standaard reactie in de samenleving niet werkt. Verande-
ring van wetgeving, jurisprudentie of van richtlijnen in een 
overheidsbureaucratie kan dan het gevolg zijn. In dit laatste geval zien we ‘de 
invloed’ van de samenleving op het recht zeer direct. Interne verandering kan 
echter ook vanuit externe invloed geanalyseerd worden, bijvoorbeeld door de 
vraag te stellen waarom juist nu dit probleem gesignaleerd wordt en er juist 
deze oplossing voor gekozen wordt.  

De sociologie van aanspreken stelt altijd de reproductie van sociale praktij-
ken centraal in de analyse, die zich richt op interne en externe structuren. De 
aandacht kan uitgaan naar specifiek juridische praktijken, zoals rechtbanken, 
advocatenkantoren of het parlement. De aandacht kan evengoed uitgaan naar 
niet-juridische praktijken. In deze benadering kan zowel de sociale werking 
van recht bestudeerd worden als de sociale productie van recht. Een keus voor 
de ene of de andere benadering hoeft niet gemaakt te worden. In veel gevallen 
zal juist de combinatie, de wisselwerking van recht en samenleving, interessant 
zijn. Hier ligt vruchtbare samenwerking met de politieke sociologie en de soci-
ologie van sociale problemen voor de hand. Van daaruit is de invloed van de 
samenleving op wetgeving en beleid onderzocht, terwijl veel 
rechtssociologisch onderzoek juist geconcentreerd is op de invloed van het 
recht op de samenleving.  
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Belangrijke vragen in de sociologie van aanspreken 

Reproductie van sociale praktijken houdt onvermijdelijk de reproductie van de 
normatieve orde van die praktijken in. Kenmerkend voor normatieve orde-
ningsprocessen, is dat mensen in hun handelen concrete aanspraken tot 
uitdrukking brengen. Deze aanspraken verwijzen impliciet of expliciet naar 
meer algemene structurele factoren, die bekend staan als normen, regels, 
rechten of gewoonten. Vanuit die visie lijken mij voor de rechtssociologie 
vooral de volgende vragen interessant.  

Is een aanspraak hecht ingebed in de routine van een sociale praktijk? In 
dat geval is de aanspraak niet geproblematiseerd en wordt zij normaal gespro-
ken in het handelen door allen gehonoreerd. Voor een analyse lijken dit wel-
licht niet de meest interessante aanspraken, maar zij zijn voor een goed inzicht 
in de desbetreffende praktijk wel van groot belang. De waarden en normen die 
in de meest vanzelfsprekende aanspraken tot uitdrukking komen, behoren tot 
de fundamentele structuren en zijn het moeilijkst ter discussie te stellen. 

Wordt een aanspraak bestreden? Ook al ligt een aanspraak besloten in de 
routine, toch kan zij natuurlijk bestreden worden. De vraag rijst dan of de als 
legitimering aangevoerde normatieve regel(s) als zodanig bestreden worden of 
dat het opgeworpen probleem beperkt is tot de toepasselijkheid van deze re-
gel(s) in het specifieke geval. In dit verband moet ook gevraagd worden of de 
bestreden aanspraak betrekking heeft op centrale of op perifere regels van de 
praktijk. Perifere normen, die minder hecht in de routines verankerd liggen, 
zijn eenvoudiger te veranderen dan centrale waarden. 

Blijft het aanspreken impliciet? Wie uit een gewoonte breekt, kan daarmee 
aangeven van een bestaande verplichting af te willen. De secretaresse die altijd 
de koffiekopjes heeft afgewassen, kan de vuile kopjes op een gegeven moment 
gewoon laten staan en afwachten wat er gebeurt. Neemt een ander deze taak 
vervolgens waar en ontstaat daaruit een nieuw patroon, dan ontstaat – zonder 
dat er een woord gewisseld is – een nieuwe routine waarin de aanspraken an-
ders verdeeld zijn. Belangrijke processen van aanspreken die in de rechtssocio-
logie bestudeerd worden, verlopen echter via het gebruik van argumenten en 
bevinden zich dus op het niveau van het discursieve bewustzijn. Toch mag het 
meer impliciete of niet-talige aspect van aanspreken niet over het hoofd gezien 
worden, ook niet in formele juridische procedures. Militair geweld in het kader 
van een oorlog moet evenzeer als een aspect van het proces van aanspreken be-
schouwd worden als de gesprekken aan de onderhandelingstafel.  

Wiens aanspraak wordt bestreden en wie bestrijdt de aanspraak? Voor een 
goede analyse van processen van aanspreken is het noodzakelijk om de 
verhoudingen tussen de direct betrokkenen te kennen. Is het geschil het enige 
dat de betrokkenen verbindt of zijn zij ingebed in een netwerk van relaties? 
Over welke persoonlijke capaciteiten en andere hulpbronnen beschikken de 
actoren? In veel gevallen spelen ook de relaties tot anderen en de 
verhoudingen tussen die anderen een belangrijke rol. Is het een routine 
aanspraak van een dominante actor met goede connecties die bestreden wordt 
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of een op verandering gerichte aanspraak van een zwakke actor die van 
niemand steun hoeft te verwachten?  

Blijft het aanspreken binnen de eigen sociale praktijk? De vraag is altijd of 
actoren onderling uit hun problemen komen of dat zij de hulp van een derde 
inroepen. Ook in het laatste geval kan het gaan om een actor die tot de eigen 
sociale praktijk behoort, zodat het aanspreken intern blijft. Raakt een externe 
derde bij het aanspreken betrokken, en wordt van deze een gezaghebbende uit-
spraak verwacht, dan verandert er iets fundamenteels. Het aanspreken ver-
plaatst zich dan – ten dele – naar buiten de sociale praktijk waar het probleem 
is ontstaan. Dat betekent dat de interventie van de externe derde een externe 
uitkomst is. Wat die uitkomst binnen de oorspronkelijke sociale praktijk bete-
kent, is iets waar de actoren van die praktijk – gegeven hun reproductieve 
autonomie – vervolgens alsnog zelf over moeten beslissen. Dat betekent dat na 
afronding van een proces van extern aanspreken alsnog het interne proces van 
aanspreken hervat of voortgezet moet worden. Daarbij kan de externe uitkomst 
als een nieuw ‘argument’ worden ingezet.24 Dit inzicht geldt ook voor de 
street-level bureaucrat die met een cliënt een afspraak maakt en deze daarna in 
de eigen organisatie nog aanvaard moet zien te krijgen. 

Hoe sterk is de reproductieve autonomie van de sociale praktijk? Aanspre-
ken vindt in eerste instantie vrijwel altijd plaats binnen een sociale praktijk. De 
vraag is hoe autonoom de interne normatieve ordening is of, omgekeerd, hoe 
eenvoudig externe normerende invloeden binnen kunnen dringen. Vier 
omstandigheden zijn in hoofdzaak van belang. Allereerst is dat of de sociale 
praktijk een open of gesloten karakter heeft. Kan iedereen lid worden of is 
toetreding beperkt en sterk gereguleerd? Maar ook: kan iedereen uittreden of is 
de exit optie eigenlijk geen optie? In samenhang daarmee is vervolgens de 
publieke zichtbaarheid van de praktijk van belang: kan ‘iedereen’ ‘zien’ wat er 
in een praktijk gebeurt of is men in staat het interne doen en laten ‘geheim’ te 
houden? Een derde belangrijke factor is de mate van culturele homogeniteit. 
Aanspreken verloopt langs andere patronen wanneer de actoren van een sociale 
praktijk een gemeenschap met een krachtig conscience collective vormen, dan 
wanneer de situatie als anomisch omschreven kan worden. In aansluiting 
hierop is het de vraag in welke mate de interne verhoudingen door 
machtsgelijkheid gekenmerkt worden.  

Wat is de afstand tussen de partijen die elkaar aanspreken? De afhanke-
lijkheidsketens die mensen aan elkaar verbinden, omspannen steeds grotere 
tijd/ ruimtelijke afstanden. Voor het maken van aanspraken en het proces van 
aanspreken leveren dergelijke afstanden bijzondere problemen op. Aanspreken 
wordt moeilijker naarmate mensen in geografisch, cultureel, sociaal, politiek of 
economisch opzicht op grotere afstand van elkaar staan. Integrerende 
instituties zijn van groot belang voor mensen om elkaar met succes aan te 
kunnen spreken. Bestaande instituties, zoals rechtbanken of internationale 
organen, zullen ervan overtuigd moeten worden nieuwe integrerende rollen op 

                                                           
24  De zaak ligt natuurlijk anders wanneer de derde partij het gegeven oordeel zelf executeert.  
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zich te nemen. Nieuwe instituties moeten wellicht gecreëerd worden. Te 
denken valt hier onder andere aan internationale problemen van economische 
ontwikkeling of milieurisico’s.  

Is het aanspreken individueel of collectief van aard? De vraag is hier hoe 
ruim de kring van betrokkenen is. Is er sprake van een conflict waarin een 
(zeer) klein aantal direct betrokkenen tegenover elkaar staat of hebben we 
daarnaast te maken met grote groepen actief betrokkenen? In dat laatste geval 
is het meteen de vraag hoe georganiseerd deze groepen zijn.25 Staan er alleen 
een arts en een patiënt tegenover elkaar? Is er strijd tussen een ziekenhuis-
organisatie en een lokale patiëntengroep? Gaat het om een kwestie waarover 
de KNMG en een landelijke patiëntenvereniging van mening verschillen? Is de 
publieke opinie gemobiliseerd? Zijn er kamervragen gesteld? Al dergelijke 
zaken zijn van direct belang voor de dynamiek van processen van aanspreken.  

Beroept iemand zich bij het aanspreken op interne of externe regels of ge-
woonten? Leidt een aanspraak tot discussie dan zullen de elkaar aansprekende 
partijen argumenten moeten geven. Die argumenten kunnen zij ontlenen aan 
normen, rechten, beginselen, etc. De overtuigingskracht van een beroep daarop 
hangt sterk af van de mate waarin zij intern aanvaard zijn. Is een regel intern 
aanvaard, dan zal een beroep daarop in beginsel overtuigend zijn. De discussie 
spitst zich in dat geval toe op de toepasselijkheid in het specifieke geval. Is het 
echter een regel van externe oorsprong, zonder dat er als sprake is van interne 
aanvaarding, dan ligt het voor de hand om de regel zelf óók ter discussie te 
stellen. Zeker in iets complexere situaties zal het geen zaak van of/of maar van 
en/en zijn, zoals het tevens zo is dat naast normatieve ook technisch-utilitaire 
regels als argument kunnen worden ingezet. Maar ook dan blijft het belangrijk 
dit onderscheid in het oog te houden.  

Is er voor het aanspreken een vocabulaire of ideologie en een handelings-
repertoire voorhanden? Wanneer rond bepaalde zaken in de samenleving dui-
delijke waarderende opvattingen bestaan, dan is het relatief eenvoudig om in 
die sfeer problemen te benoemen en dat zo te doen dat anderen meteen begrij-
pen waarover het gaat. Wie kon van ‘ongewenste intimiteiten’ een probleem 
maken, toen dit begrip en de daarbij behorende afkeurende stellingname nog 
niet ontwikkeld waren? Binnen het recht maakt het bijvoorbeeld veel uit of er 
vanuit wetgeving of jurisprudentie direct toepasselijke regels zijn gesteld. 
Maar ook als die er zijn, is het nog maar de vraag in hoeverre er sprake is van 
een doorontwikkeld leerstuk.26 Daarnaast is het van belang of er in verband met 

                                                           
25  Onder de drie voorwaarden voor succesvolle geschilregulering die Dahrendorf (1959: 206-40) 

noemt, speelt het georganiseerd zijn van de antagonistische groepen een voorname rol. Zonder 
organisatie van partijen is het vrijwel onmogelijk om het geschil te focussen op een hanteer-
baar aantal voldoende duidelijke punten. De twee andere voorwaarden zijn: wederzijdse er-
kenning van het recht van spreken van de opponent en dito instemming met enkele funda-
mentele (procedurele) spelregels. Dahrendorf wijst er ook op dat het van groot belang is of de-
zelfde groepen óók in andere contexten als geschilpartijen tegenover elkaar staan.  

26  Macaulay (1979) klaagt bijvoorbeeld over de wijze waarop lokale advocaten en rechters met 
het consumentenrecht omgaan. Tijdens zijn onderzoek was dit echter ‘nieuw recht’ dat nog 
moest uitkristalliseren in dogmatische standaarden.  
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zulke oordelen duidelijk voorgeschreven manieren van aanspreken zijn. Wordt 
het ontslag van een of meer werknemers door de collega’s meteen als ‘zet’ in 
het kader van de klassenstrijd gezien, dan kan er alleen maar gereageerd wor-
den door het werk neer te leggen. Misschien bekijkt men het echter meer als 
een zakelijke kwestie, die wel uitgelegd moet worden maar waarover ook te 
praten valt. Rondom de ongewenste intimiteiten zijn organisaties weliswaar 
volop bezig om gedragscodes, klachtprocedures en commissies in het leven te 
roepen, maar van een historisch ontwikkeld en geroutiniseerd repertoire als bij 
de klassenstrijd is nog lang geen sprake. Wie overweegt te klagen zal waar-
schijnlijk eerst uitvoerig overleggen met intimi onder collega’s, vrienden en 
familie.27 

Juridische conflicten en sociale problemen28 

In hun belangrijke artikel over de transformatie van geschillen zeggen 
Felstiner, Abel en Sarat ‘disputes are not things: they are sociale constructs. 
Their shapes reflect whatever definition the observer gives to the concept’ 
(1981: 631-2). Hun analytisch transformatieschema maakt duidelijk dat 
geschillen hun specifieke vorm en inhoud krijgen door het sociale handelen 
van mensen.29 Deze benadering sluit goed aan bij de sociologie van sociale 
problemen. In ‘Some Aspects of a Theory of Social Problems’ zeggen Fuller 
en Myers: 
 

‘If the people are not problem-conscious, they will not behave as if there 
were a problem. They will not debate the condition as a problem nor will 
they organize to do anything about it. Social problems are what people 
think they are’ (1941a: 25). 

 
Fuller en Myers definiëren een sociaal probleem als ‘a condition which is an 
actual or imagined deviation from some social norm cherished by a consider-
able number of persons’ (1941a: 25). Sociale problemen kennen twee 
vereisten: een objectief bestaande situatie gekoppeld aan de notie dat deze 
situatie een probleem is. De notie dat er sprake is van een probleem vereist zelf 
weer twee zaken: ‘[1] the awareness or definition of certain people that the 
condition, situation, or event is inimical to their best interests, and [2] a 
consciousness that something must be done about it’ (1941a: 25). In een later 
artikel, ‘The natural History of a Social problem’, blijkt de parallel met de 
transformatiegedachte van zeggen Felstiner, Abel en Sarat nog duidelijker. 
                                                           
27  Zie Verkruisen (1993) over deze belangrijke fase in de ontwikkeling van veel geschillen.  
28  NB. Albert Klijn merkte naar aanleiding van deze paragraaf op dat mijn voorstel wat hem 

betreft niet leidt tot vragen die hij voorheen met behulp van andere inzichten nog niet kon 
stellen. John Griffiths meent in dezelfde lijn dat deze paragraaf laat zien dat mijn voorstel uit-
eindelijk niets anders oplevert dan een variant van de litigation theory. Zie het Naschrift voor 
mijn reactie.  

29  Zie Verkruisen (1996) voor een overzicht van wat hij noemt de theorie van geschilprocessen.  
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Daarin beklemtonen Fuller en Myers dat een sociaal probleem moet worden 
opgevat ‘as always being in a dynamic state of “becoming” [and passing] 
through the natural history stages of awareness, policy determination, and 
reform’ (1941b: 321). 

De grote verdienste van het onderzoek van Verkruisen (1993) naar 
klachten van patiënten over medische handelingen is dat hij laat zien hoezeer 
bij de definitie en aanpak van problemen het individuele en het collectieve 
onafscheidelijk zijn. Patiënten bespreken hun goede en hun onplezierige 
ervaringen met intimi.30 Zo ontstaat een sociaal proces waarin de patiënt tot een 
afgewogen oordeel komt omtrent allerlei aspecten van de situatie. Dit betekent 
dat óók in individuele geschillen naming, blaming en claiming geen puur 
persoonlijke aangelegenheden zijn. Voor zover de geschilvoering beslag legt 
op beschikbare hulpbronnen – tijd, geld, psychologisch weerstandsvermogen – 
zullen naasten er altijd de gevolgen van merken.  
Dit inzicht kan verder doorgetrokken worden. Op het moment dat mensen inti-
mi in vertrouwen nemen over hun negatieve ervaringen, belandt het in het pu-
blieke domein. Het is daarna immers aan die intimi om uit te maken met wie zij 
over de besproken aangelegenheid willen praten. In organisaties gaat het ver-
haal over opmerkelijke gebeurtenissen vaak ‘als een lopend vuurtje’ rond. Een 
ambtenaar die een cliënt geschoffeerd heeft, kan via zo’n gang van zaken door 
z’n baas gedwongen worden om excuses aan te bieden voordat de cliënt zelf 
een klacht heeft ingediend. 

De theoretische voorstelling van Fuller en Myers is in één opzicht te ver-
kiezen boven die van Felstiner, Abel en Sarat. Bij de laatsten begint het trans-
formatieproces met de waarneming van een schadelijke ervaring, zoals de be-
smetting met een kankerverwekkende stof. Er moet in hun voorstelling sprake 
zijn van een nieuwe, schadelijke gebeurtenis. Vanuit de horizon van hun per-
spectief – een juridische procedure – is dat alleszins begrijpelijk. Wat daarmee 
echter buiten het theoretische blikveld valt, is het geval waarin een historisch 
bestaande omstandigheid van een nieuwe definitie wordt voorzien. Niet de 
‘objectieve’ werkelijkheid verandert, maar de wijze waarop die werkelijkheid 
(inter)‘subjectief’ wordt gedefinieerd.  

In hun bespreking van de sociologie van sociale problemen plaatsen Spec-
tor en Kitsuse dit element nog meer op de voorgrond. Zij definiëren sociale 
problemen als ‘the activities of individuals or groups making assertions of grie-
vances and claims with respect to some putative conditions’ (1977: 75). Voor 
hen is ‘claim-making’ niet een eenzijdige handeling maar altijd een aspect van 
sociale interactie; een inzicht dat ik met het begrip aanspreken tot uitdrukking 
breng. Hun benadering leidt tot de extreme conclusie dat ‘even the existence of 
the condition itself is irrelevant to and outside our analysis (...) unless those to 
whom the claim is addressed initiated their own analysis and uncovered it as a 

                                                           
30  Het is overigens van belang te blijven zien dat het hele proces zich soms in enkele seconden of 

minuten afspeelt. De tijd die verloopt tussen daad en sanctie kan zeer kort zijn.  
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hoax’ (1977: 76). Naar het aloude inzicht van W.I. Thomas geldt hier dat wat 
actoren als waar beschouwen, waar wordt in z’n consequenties.31  

Op het punt van de sociale interactie rond problematische situaties zijn in 
de rechtssociologie en de sociologie van sociale problemen vergelijkbare in-
zichten ontwikkeld. In de rechtssociologie ligt de nadruk op geschillen op indi-
vidueel niveau, die uiteindelijk misschien voor het forum van de rechtbank be-
handeld zullen worden. Voor de sociologie van sociale problemen gaat het om 
problemen op collectief niveau die in politieke fora uitgevochten worden. Col-
lectieve problemen kunnen uiteraard niet bestaan indien er geen sprake is van – 
een grote hoeveelheid – individuele problemen. Problemen in de sfeer van ar-
beidsverhoudingen en sociale zekerheid, maar ook die van drugscriminaliteit 
en milieu zijn allemaal op individueel en collectief niveau van sociologisch be-
lang.32 Ik stel voor de analyse van conflictsituaties het volgende schema voor.  

 
Transformatiefasen van problemen en geschillen 
 
• In alle fasen kunnen partijen hun handelen met intimi bespreken.  
• In alle fasen kunnen collectiviteiten gevormd of ontbonden worden.  
• Het transformatieproces kan in elke fase tot een einde komen.  
• De uitkomst van elke fase in het transformatieproces kan zelf weer als probleem 

opgevat worden. 
Transformatiefasen van sociale interactie Structurele condities 
Fase 1 Een probleem wordt onderkend en 

benoemd. 
Er bestaat (g)een vocabulaire 
voor dit probleem, als teken 
van (h)erkenning. 

Fase 2 Drie vragen kunnen gesteld worden: 
1. Wie is/zijn verantwoordelijk? 
2. Moet er iets aan het probleem 

gedaan worden? 
3. Kan er iets aan gedaan worden? 

Er bestaan duidelijke opvat-
tingen – algemeen erkend of 
omstreden – omtrent de ver-
deling van verantwoordelijk-
heden en omtrent wenselijke 
oplossingen. 

Fase 3 Twee vervolgvragen kunnen opkomen: 
1. Wie moet(en) er iets (aan) doen? 
2. Wie kan/kunnen er iets (aan) doen? 

Er bestaan duidelijke opvat-
tingen – algemeen erkend of 
omstreden – omtrent (de 
verdeling van) aansprakelijk-
heden, risico’s en de inzet van 
hulpbronnen. 

                                                           
31  Ook hier zijn relaties te leggen naar disciplines die (het gebruik van) taal analyseren. Vergelijk 

‘Rhetoric in Claims-making: Constructing the Missing Children Problem’ van Joel Best, die 
opmerkt: ‘Claims-making about social problems is a persuasive activity, subject to rhetorical 
analysis’ (1987: 101).  

32  Ik wijs hier graag op het inspirerende artikel van Mark Wiering over ‘Agrarische intermediairs 
en de mobilisering van mestregelgeving’ (1997), waarin hij inzichten over (nieuwe) sociale 
bewegingen introduceert in zijn rechtssociologische analyse.  
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Fase 4 De ‘kosten’ en ‘baten’ van aanspreken 
worden impliciet of expliciet afgewo-
gen.  

 

Fase 5 Degene die het probleem ervaart, 
spreekt de partij die iets moet en/of die 
iets kan doen – impliciet of expliciet – 
aan.  

De betrokken partijen hebben 
(g)een geschiedenis van 
wederzijds aanspreken en 
wensen hun relatie in de toe-
komst (niet) voort te zetten. 
Er bestaat (g)een relevant 
repertoire van aanspreken.  

Fase 6 Een proces van aanspreken vindt plaats, 
gericht op concrete aanspraken en/of 
algemene regels, normen, etc.  

Relevante regels, normen, etc. 
bestaan reeds expliciet binnen 
de sociale praktijk van de be-
trokkenen. 

Fase 7 Interne of externe solidariteitsgroepen 
en/of derde partijen raken betrokken.  

Er bestaan krachtige solidari-
teitsbanden en/of duidelijke 
private of publieke interven-
tierollen voor derde partijen. 

Fase 8 Omstreden aanspraken worden afgewezen of aanvaard. Dit gebeurt op 
het niveau van de routines of door middel van expliciete beslissingen. 
Op algemener niveau worden waarden, normen, beginselen, etc. 
bevestigd of vernieuwd. Nieuwe repertoires van aanspreken en nieuwe 
probleemvocabulaires kunnen ontstaan.

33
  

Besluit 

Deze bijdrage is een poging om te laten zien dat het mogelijk is om op belang-
rijke inzichten van de systeemtheorie en het rechtspluralisme voort te bouwen. 
Inzicht in het systeemkarakter van het recht is voor de rechtssociologie 
noodzakelijk. Dit inzicht mag echter niet ten koste gaan van de rol van de 
handelende mens. Ook het inzicht in de veelheid van normatieve ordenings-
pogingen in de samenleving is voor de rechtssociologie onontbeerlijk. Maar 
een helder rechtsbegrip, dat verwarring voorkomt binnen de rechtssociologie 
maar ook in contacten met juristen en sociale wetenschappers in andere 
disciplines, is eveneens van fundamenteel belang.  

Vertrekkend van deze uitgangspunten heb ik een eerste schets gegeven van 
de sociologie van aanspreken zoals die mij, uitgaande van de structuratie-
theorie van Anthony Giddens, voor ogen staat. Deze theorie is één van de 
meest geslaagde pogingen tot theoretische integratie van holistische en indivi-
dualistische benaderingen in de sociologie. Deze integratie ligt besloten in 

                                                           
33  Het artikel van C. Wright Mills over ‘Situated Actions and Vocabularies of Motive’ (1940) 

kan als klassieke inspiratiebron dienen.  
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Giddens’ centrale concept duality of structure. De sociologie van aanspreken is 
dus welbewust eclectisch en als zodanig bedoeld als een poging tot verrijking 
van het theoretische spectrum in de rechtssociologie.  

Door de begrippen aanspraak en aanspreken te introduceren, verkrijgen we 
een specifieke rechtssociologische focus. Zij richten de aandacht in het alge-
meen op processen van normatieve ordening in de sociale praktijken die het al-
ledaagse leven van de moderne samenleving uitmaken. Binnen deze algemene 
focus gaat de analytische aandacht in het bijzonder uit naar de rol van het 
recht, dat wordt opgevat als (pogingen tot) normatieve ordening door de staat. 
Het recht wordt dan gezien als één van de vele structurerende invloeden op de 
reproductie van het alledaagse leven. 

Aanspraak en aanspreken zijn zeer ruime begrippen die in veel situaties 
toepasselijk zijn, zoals dat ook voor begrippen als norm, conflict, sanctie en 
macht geldt. Een breed scala van rechtssociologische vragen kan in de termi-
nologie van aanspraak en aanspreken geformuleerd worden. Pogingen van 
burgers om uitkeringen of bouwvergunningen te verkrijgen, draaien om aan-
spraken en aanspreken. Pogingen van de overheid om de arbeidsomstandighe-
den in bedrijven veilig en gezond te maken of houden of om de schadelijke 
milieueffecten van de industriële productiewijze te beperken, draaien eveneens 
om aanspraken en aanspreken. Voor werknemers die oplossingen willen voor 
de arbeidsrisico’s die zij lopen en voor patiënten in ziekenhuizen die ondraag-
lijk lijden en op een zelfgekozen moment wensen te sterven, geldt hetzelfde.  

De sociologie van aanspreken lijkt zo een theoretisch raamwerk te bieden 
waarin veel bestaande rechtssociologische vragen tot uitdrukking gebracht 
kunnen worden. Reeds verworven rechtssociologische inzichten kunnen 
binnen dit kader wellicht op één noemer gebracht worden. Voor inzichten uit 
verwante sociologische disciplines lijkt dit raamwerk eveneens open te staan. 
Dat geldt vooral voor de sociologie van sociale problemen, zoals in de 
voorgaande paragraaf is duidelijk gemaakt. Ik hoop op deze manier een 
bijdrage geleverd te hebben aan de voortgaande pogingen om sociologisch 
vruchtbare perspectieven op het recht te ontwikkelen. 
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Naschrift bij de sociologie van aanspreken 

Het redactionele commentaar van Fons Strijbosch luidde dat het tweede deel 
van de tekst, waarin de eigen ideeën worden uiteengezet, ook op zichzelf ge-
presenteerd kan worden. De kritische paragrafen over de systeemtheorie  en 
over het rechtspluralisme zijn voor het uiteenzetten van de sociologie van aan-
spreken niet noodzakelijk. Op zich is dat juist. Een mogelijke werkwijze zou 
zijn geweest om de presentatie te laten aansluiten op mijn artikel over het Am-
herst Seminar, waarin de structuratietheorie van Giddens ook een belangrijke 
rol speelt. Ik had dan kunnen stellen dat er veel meer uitwerking aan die 
theorie te geven is. 

Maar ook al is de gehanteerde werkwijze niet noodzakelijk, zij is voor mij 
wel belangrijk. Ik heb twee redenen om aan de gekozen formule vast te 
houden. Ten eerste vind ik het belangrijk om de kritiek die ik op de 
systeemtheorie en het rechtspluralisme heb aan het forum van vakgenoten voor 
te leggen. Het is weliswaar geen nieuwe kritiek, maar in het Nederlandse debat 
is er nog geen aandacht aan besteed. Ten tweede is de nu gekozen opbouw 
klassiek te noemen. En deze opbouw heeft een grote wetenschappelijke 
relevantie. Aannemelijk te maken welke problemen aan gevestigde benade-
ringen kleven, is op zich al belangrijk voor de kritische reflectie in de 
wetenschap. Mijns inziens moet er daarbij altijd naar gestreefd worden om 
constructieve voorstellen te doen over mogelijkheden om de gesignaleerde 
problemen te overwinnen. Enkele van de jongere deelnemers aan de discussie 
maakten duidelijk het artikel in deze zin waardevol te vinden.  

Mijn artikel is in deze zin bedoeld als een bijdrage aan het metatheoretische 
discours. Daarbij staan drie vragen centraal. Ten eerste de vraag welke 
theoretische benadering het minst lijdt aan problemen, zoals bijvoorbeeld 
blinde vlekken (‘Waar is de actor in de systeemtheorie?’) of aan onduidelijke 
begrippen (‘Wat is recht?’ en ‘Wat is juridisch centralisme?’ in het 
rechtpluralisme). Ten tweede de vraag welke benadering in staat is om het 
meeste van de bekende en erkende inzichten van een vakgebied vanuit een 
coherent perspectief te verwoorden. Ten derde de vraag welke benadering de 
meest interessante nieuwe vragen voor het vakgebied oplevert. Vooral met 
deze laatste vraag komen we bij de opmerking van Albert Klijn. 

Klijn vroeg zich af welke onderzoeksvragen de sociologie van aanspreken 
oplevert, die hij niet ook zonder dat perspectief zou kunnen stellen. Naar zijn 
mening is het sterk de vraag of er op dit punt wel vooruitgang geboekt wordt. 
Tegenover deze kritiek wil ik er eerst op wijzen dat goede en ervaren onder-
zoekers altijd in staat zijn om buiten gevestigde theoretische perspectieven om 
veel interessante onderzoeksvragen te stellen. Daar komt bij dat ik ten aanzien 
van de meta-theoretische vragen van mening ben dat de sociologie van aan-
spreken vooral bij de eerste en tweede vraag zijn waarde heeft. Desalniettemin 
zie ik ook ten aanzien van de derde vraag een belangrijke bijdrage. Waar de 
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rechtssociologie vooral de neiging heeft om de aandacht te richten op het 
vraagstuk – in Griffiths’ woorden – van ‘de sociale werking van recht’, betrekt 
de sociologie van aanspreken daar expliciet het complementaire vraagstuk van 
‘de sociale productie van recht’ bij. Dat levert een mogelijkheid tot 
vooruitgang op. Waar deze vraagstukken vooral tot het domein van 
verschillende disciplines gerekend worden – rechtssociologie en politieke 
sociologie – is het de inzet van de sociologie van aanspreken om ze in hun 
onderlinge samenhang te bestuderen. Opnieuw wil ik benadrukken dat dit een 
metatheoretisch punt is. Er zijn ongetwijfeld al zulke integrale studies verricht; 
zelf denk aan de dissertatie van Schwitters en mogelijk is ook het genoemde 
onderzoek van Marc Wiering een voorbeeld. Waar het mij om gaat is dat er nu 
een rechtssociologisch perspectief is dat direct aanleiding geeft tot zulk 
onderzoek.  

John Griffiths heeft mij tijdens de discussie in Utrecht vooral 
voorgehouden dat mijn voorstel uiteindelijk op niets anders neerkomt dan op 
een variant van de geschiltheorie waaraan hijzelf en laatstelijk zijn promo-
vendus Verkruisen zo’n belangrijke bijdrage hebben geleverd. Deze kritiek 
sluit nauw aan bij die van Klijn. Mijn reactie sluit daarom aan bij wat ik 
hierboven al opmerkte. In aanvulling op wat vanuit de rechtssociologie tot op 
heden in de geschiltheorie wordt voorgesteld, beklemtoon ik de mogelijkheid 
van collectivisering. Die mogelijkheid kan uitmonden in groepsacties of 
proefprocessen, maar ook in collectieve actie van mensen die proberen sociale 
problemen op de politieke agenda te krijgen.  

Langs andere weg heeft Griffiths mij verzocht nog eens goed te kijken naar 
zijn tekst in De sociale werking van recht over het rechtsbegrip en over rechts-
pluralisme. Zijn opmerkingen over het rechtsbegrip zou ik niet goed begrepen 
en weergegeven hebben. In de tekst bij noot 8 hierboven ben ik aan deze 
kritiek tegemoet gekomen. Op deze plaats wil ik iets dieper ingaan op 
Griffiths’ nieuwste opvatting, waarin hij de kritiek op zijn idee van recht als 
variabele dimensie van sociale controle aanvaardt. Hij stelt nu vast dat “[h]et 
probleem van het empirisch rechtsbegrip opgelost moet worden door ‘recht’ 
als zodanig niet meer te beschouwen als object noch als centraal theoretisch 
begrip van de rechtssociologie” (1996: 61). Maar hoe kun je van 
rechtssociologie blijven spreken als je het niet meer over recht hebt? 
Bovendien, hoe consistent is het om in dezelfde uitspraak waarin je het begrip 
recht naar de prullenbak verwijst, omdat het empirisch ondefinieerbaar en 
daarom onbruikbaar is, alsnog van recht te spreken? Wat kan dan nog zinvol 
bedoeld zijn met de frase “‘recht’ als zodanig”? De enige werkwijze die 
consistent aansluit op de kritische bespreking lijkt mij het voorstel om de 
rechtssociologie op te heffen en in het vervolg te gaan werken aan de 
sociologie van sociale controle.  

In dezelfde conclusie neemt Griffiths afscheid van het begrip rechtsplura-
lisme! Hij stelt voor dit te vervangen door het begrip ‘normatief pluralisme’ of 
door ‘pluralisme in sociale controle’ (1996: 61). Dit voorstel – geïsoleerd gele-
zen – lijkt aantrekkelijk. In de zin dat het logisch voortvloeit uit de besproken 
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kritiek en Griffiths hier dus écht een consistent gevolg aan verbindt, is het 
voorstel ook zeker toe te juichen. Maar de vraag rijst wat dit nu betekent voor 
de kritiek van Tamanaha? Naar Griffiths mij heeft verzekerd, is er wel degelijk 
sprake van een antwoord. Hij is namelijk van mening dat de kritiek van Tama-
naha veel beter geformuleerd is door Van den Bergh. En het is hier op pagina 
61 inderdaad de kritiek van Van den Bergh waar Griffiths zich aan gewonnen 
geeft. Maar die kritiek betreft Griffiths’ eerdere voorstellen om “recht te defi-
niëren als een dimensie van variatie – in de mate van specialisatie in – sociale 
controle”. En op dat voorstel richt Tamanaha’s  kritiek zich niet. Diens kritiek 
richt zich in het bijzonder op het onduidelijke rechtsbegrip in het rechtsplura-
lisme. En op die kritiek geeft Griffiths, door de dubbelzinnigheid van zijn 
voorstel om van het begrip recht afstand te nemen, geen overtuigend antwoord.  

Fons Strijbosch wees mij er naast zijn redactionele commentaar op dat er 
van de hand van Franz von Benda-Beckmann een belangrijke bijdrage aan het 
metatheoretische discours is, waarin ook hij de structuratietheorie van Giddens 
als belangrijke inspiratiebron gebruikt. Het gaat om een artikel uit 1983, geti-
teld ‘Why Law Does Not Behave’. Ik kende dat artikel, omdat ik het gebruikt 
heb ter voorbereiding op een kritisch debat met Donald Black dat ik in 1991 op 
uitnodiging van Klijn bij het WODC voerde. Bij herlezing bleek het inderdaad 
geheel ten onrechte te zijn, dat ik het bij de uiteenzetting van mijn ideeën niet 
noem. Dat is temeer vervelend, omdat Von Benda-Beckmann als belangrijk 
rechtspluralist wel centraal staat in mijn kritiek op die stroming.  

Von Benda-Beckmann maakt in dit artikel ten minste drie opmerkingen die 
ik van harte onderschijf. Recht is, ten eerste, een structurerende factor voor het 
handelen van mensen in hun sociaal-culturele verbanden. Als zodanig kan de 
invloed van recht, ten tweede, zowel beperkend zijn als juist nieuwe mogelijk-
heden scheppen. Bovendien is er, ten derde, pas sprake van werkelijke empiri-
sche invloed van recht ‘if law enters into the reflexive (…) knowledge (includ-
ing the tacit knowledge) which actors have of their world and in terms of 
which they organize their behaviour’. Gezien deze inzichten zou een verwij-
zing naar dit artikel óók bij mijn bespreking van het Amherst Seminar zeer op 
haar plaats geweest zijn. 

De visie op recht die Von Benda-Beckmann in dit stuk ontwikkelt, vind ik 
duidelijker en spreekt mij veel meer aan dan hetgeen hij in het door mij gekriti-
seerde artikel te berde brengt. Ook in dit artikel verdedigt hij – mede onder 
verwijzing naar Griffiths – het rechtspluralisme, maar hij levert daarbij ook 
heldere kritiek. In aansluiting op het idee van recht als structurerende factor 
spreekt hij over ‘objectified legal conceptions’. In zijn voorbeelden uit onder-
zoek in Indonesië gaat het dan ook voornamelijk over sets van zulke geëxplici-
teerde en in een bepaald systeem samengebrachte concepties, zoals het over-
heidsrecht, het islamitisch recht en het adatrecht. Hij vraagt vooral aandacht 
voor de inhoudelijke, op concrete doeleinden gerichte redenen die mensen 
hebben om in specifieke situaties te rationaliseren of rechtvaardigen door te 
verwijzen naar het ene of het andere rechtssysteem. Deze manier van 
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benaderen sluit uitstekend aan bij mijn opvattingen en levert een helder rechts-
begrip op. 

Rob Schwitters, tenslotte, heeft mij veel vragen voorgelegd. Zij passen in 
de discussies die wij al een reeks van jaren voeren. Ik kies er hier voor om in te 
gaan op zijn vragen over het verschil tussen aanspraak en aanspreken. Bij 
wijze van voorbeeld zou ik eerst een indirect antwoord willen geven door te 
wijzen op de relatie tussen een fiets en fietsen. Je kunt je fiets laten verroesten 
of hem actief gebruiken en goed onderhouden. Sommige fietsen die worden 
aangeboden, zijn bovendien wel prachtig en uiterst aantrekkelijk, maar passen 
niet bij jouw activiteiten of niet bij je beurs.  

Schwitters vraagt om verduidelijking omtrent drie tegenstellingen die ik 
hanteer: aanspraak versus aanspreken; impliciet versus expliciet; en praktisch 
versus discursief. Impliciet en praktisch bewustzijn horen bij elkaar; datzelfde 
geldt voor expliciet en discursief bewustzijn (vgl. Giddens 1984: 41-45). Een 
aanspraak kan impliciet zijn, d.w.z. in de handelingsroutines opgesloten liggen. 
Een impliciete aanspraak maakt, anders gezegd, deel uit van het praktische 
bewustzijn. In dat geval kan empirisch geen onderscheid gemaakt worden tus-
sen aanspraak en aanspreken. We hebben dan te maken met de verwevenheid 
van gedragsregel en norm zoals Unger (1976: 48-50) die aanwijst ten aanzien 
van ‘interactional law’. Daarbij geldt: als de aanspraak impliciet is, is ook het 
aanspreken impliciet. Zie in dit verband ook wat Giddens over impliciete 
regels van sociaal handelen opmerkt (1984: 17-24).  

Maar een aanspraak kan met behulp van ons discursieve bewustzijn door 
reflectie en discussie geëxpliciteerd worden. Zo’n expliciet geformuleerde aan-
spraak kan aangehaald worden los van concrete instanties waaruit hij is voort-
gekomen of waarin hij toepasbaar zou kunnen zijn. Als zo’n aanspraak met 
succes geïntroduceerd word in een context waarin het handelen er nog niet op 
gericht was, dan betekent dat, dat die expliciete aanspraak in het handelen ge-
routiniseerd wordt en deel uit gaat maken van het praktische bewustzijn. Voor 
de introductie van zo’n nieuwe aanspraak is expliciet aanspreken nodig. Men-
sen moeten er in hun handelen bewust bij stilstaan tot er sprake is van een 
nieuwe gewoonte.  
 
Hiermee besluit ik dit Naschrift. Ik heb mijn best gedaan om op de gemaakte 
opmerkingen een duidelijk antwoord te geven. Veel nadere uitwerking is gebo-
den. Een poging daartoe is te vinden in Dubbelzinnig Recht. Ik hoop met deze 
teksten een bijdrage geleverd te hebben aan de rechtssociologische theorievor-
ming. 
 



 



Frans L. Leeuw1 

Doelmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer als regelge-
leide organisatiekunde met een rechtssociologisch tintje? 

1. Achtergronden van doelmatigheidsonderzoek 
 
De Comptabiliteitswet regelt dat de Algemene Rekenkamer recht- en doelma-
tigheidsonderzoek doet bij het rijk (d.w.z. bij alle departementen en daaronder 
ressorterende diensten) en bij ‘artikel 59-instellingen’, zoals zelfstandige be-
stuursorganen. De Rekenkamer heeft geen bevoegdheden bij lagere overhe-
den2. 

Het doel van de onderzoeken is weergegeven in de missie van de Rekenka-
mer: “De Rekenkamer heeft als doel het functioneren van het rijk en de daar-
mee verbonden organen te toetsen en te verbeteren. Zij voorziet daartoe de re-
gering, de Staten-Generaal en degenen die verantwoordelijk zijn voor de ge-
controleerde organen van op onderzoek gebaseerde informatie. Deze 
informatie bestaat uit onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen over 
organisatie, beheer en beleid”3. 

Rechtmatigheidsonderzoek beoogt oordelen te geven over het gevoerde fi-
nanciële beheer en de verantwoording daarover. Analyses van het financiële 
beheer bij de departementen en van de financiële verantwoording(sprocedures) 
staan centraal. 

Artikel 59-onderzoek heet zo, omdat in het betreffende artikel uit de Comp-
tabiliteitswet aard, omvang en reikwijdte van dit onderzoek globaal geschetst 
is. Het betreft zowel recht- als doelmatigheidsonderzoek bij instellingen buiten 
het rijk. Het gaat om bedrijven en organisaties waarmee het rijk een financiële 
binding heeft in de vorm van een deelneming, subsidie, garantie of lening én 

                                                           
1  De auteur zegt dank aan drs. P. Rozendal (Algemene Rekenkamer), dr. R. Schwitters (Uni-

versiteit Oslo), drs. S. de Bie (WODC) en prof.dr. M. Bemelmans-Videc (KU Nijmegen) voor 
commentaar op een eerdere versie. 

2 Zie de discussie daarover in het verslag 1996 en in een recente brief van de Rekenkamer over 
dit onderwerp. In het Verslag 1996 merkte de Rekenkamer op dat gezien het decentralisatie-
beleid van de afgelopen periode een voor de hand liggende vraag is ‘welke rol de Rekenkamer 
zou moeten en willen vervullen’ (pag. 11). Zij geeft aan geen aanleiding te zien om haar taken 
uit te breiden, wel wil ze van gedachten wisselen over uitbreiding van haar bevoegdheden om 
bij gemeenten en provincies informatie te verzamelen die bijdraagt aan een compleet beeld van 
de wijze waarop de ministeries hun verantwoordelijkheid voor de besteding van publiek geld 
waarmaken (pag. 11).  

3 Deze tekst vormt het centrale gedeelte van de missie en is afgedrukt op de “achterkant” van 
het Verslag 1994, deel 1. 
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om organen die wettelijke taken uitoefenen en daartoe met publieke middelen 
gefinancierd worden. Daaronder vallen ook zelfstandige bestuursorganen.  
De taak doelmatigheidsonderzoek te verrichten heeft de Rekenkamer sinds 
1927, toen de (eerste) Comptabiliteitswet (CW) in werking trad. Pas in de jaren 
ná de Tweede Wereldoorlog werd een daadwerkelijk begin gemaakt met dit 
type onderzoek. Toentertijd ging de aandacht vooral uit naar vraagstukken van 
beheer en organisatie van onderdelen van de rijksdienst (Dolmans, 1989). Op 
artikelniveau werden eerst in de gewijzigde Comptabiliteitswet 1976 expliciete 
uitspraken over betekenis en reikwijdte gedaan. In 1992 is deze wet ingrijpend 
gewijzigd, waarbij er ook nadere toelichtingen zijn gekomen ten aanzien van 
het doelmatigheidsonderzoek. 

Het huidige wetsartikel dat het onderzoek omschrijft (art. 57) luidt als 
volgt: ‘De Algemene Rekenkamer wijdt aandacht aan de doelmatigheid van het 
beheer, de organisatie en het beleid van het Rijk’.  

Het begrip doelmatigheid heeft een aanzienlijk ruimere strekking dan 
(technische) efficiency. De wetsgeschiedenis maakt duidelijk dat ‘doelmatig-
heid’ de zogenaamde drie auditing E’s omvat: economy (oftewel zuinigheid), 
efficiency en effectiviteit (oftewel doeltreffendheid) van beleid en uitgaven.  

De Comptabiliteitswet geeft aan dat het onderzoek van de doelmatigheid 
a. onderzoek omvat van de doelmatigheid van het beheer, resp. de interne 

bedrijfsvoering bij de rijksdienst; 
b. onderzoek van de doelmatigheid van de organisatie en 
c. onderzoek van de doelmatigheid van het (uitgevoerde) beleid. 
 
Onder vaststelling van de beperking dat de Rekenkamer afziet van een beoor-
deling van doelstellingen van het beleid, wordt het beleidsdoelmatigheidson-
derzoek gepreciseerd als onderzoek waarbij de mate van doelbereiking, de ef-
fecten en/of effectiviteit van het beleid, alsmede de efficiëntie van de uitvoering 
ervan, centraal staan.  

We beperken ons in deze bijdrage tot doelmatigheidsonderzoek. Gemeten 
over de laatste 15-20 jaar zien we de volgende belangrijke ontwikkelingen4. 
 
De Rekenkamer is vaker vergelijkend onderzoek naar beleidsinstrumenten van 
het rijk gaan doen. In dat soort onderzoek worden subsidies, voorlichtingscam-
pagnes, heffingen, contractbeheer en vergunningen van de verschillende depar-
tementen met elkaar vergeleken. 

Ook is dit Hoog College van Staat meer vergelijkend onderzoek naar orga-
nisaties gaan verrichten (bijvoorbeeld: zelfstandige bestuursorganen en mi-
nisteriële verantwoordelijkheid en agentschappen). 

Een grote diversiteit van onderwerpen wordt onderzocht, variërend van 
vredesoperaties, toezicht door de Ziekenfondsraad en woningbouwcorporaties 
en de problematiek bij Tankcleaning Rotterdam tot ‘rechtsbijstand’, de kust-

                                                           
4 Zie Leeuw (1992) die de periode van begin jaren tachtig tot begin jaren negentig beschreef, 

grofweg de periode onder Rekenkamerpresident Kordes.  
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wacht en ‘Schengen’. De keuzen voor onderzoek zijn slechts gedeeltelijk terug 
te voeren op de (grote) financiële belangen die met de onderwerpen gemoeid 
zijn. Ook speelt de maatschappelijke en bestuurlijke relevantie van het onder-
werp een belangrijke rol. 

Specifiek op het functioneren van afzonderlijke organisaties gericht doel-
matigheidsonderzoek is er ook. Voorbeelden betreffen de Inspectie Rijksfinan-
ciën en de FIOD.  

Meer aandacht voor Europese geldstromen van en naar Nederland is even-
eens waarneembaar (ruim 9 miljard aan afdrachten en 5 miljard aan op Neder-
land gerichte uitgaven). Gelet op het subsidiariteitsbeginsel en de verstrek-
kendheid van de ministeriële verantwoordelijkheid op het EU-terrein, heeft de 
Rekenkamer een taak om aan de controles op dat terrein bij te dragen.  

Aanzienlijk meer aandacht voor aanbevelingen en ‘handreikingen’ is even-
eens een kenmerk (vgl. Korsten & Leeuw, 1998). 

Doelmatigheidsonderzoek is langzaam maar zeker opgeschoven in de rich-
ting van evaluatieonderzoek en organisatiedoorlichting (‘management audits’). 
Dit is een ontwikkeling die ook bij een aantal buitenlandse rekenkamers is 
waar te nemen5. 

Deze trends én zeker ook haar activiteiten op het terrein van ‘artikel 59’ 
hebben de Rekenkamer van een instituut dat l5 tot 20 jaar geleden niet tot de 
verbeelding leek te spreken, gemaakt tot een instelling met een gedurfde mis-
sie, die van zich laat horen, die oog heeft voor haar ‘public relations’ en ‘mar-
keting’ en die duidelijk op de bestuurlijke en politieke landkaart is gepositio-
neerd. 

2. Kritiek op doelmatigheidsonderzoek  

Als de zichtbaarheid van een organisatie in bestuurlijk en politiek opzicht toe-
neemt en -vermoedelijk- ook haar impact6, dan is het reëel te veronderstellen 

                                                           
5 Al vroeg was daarvan sprake bij de Amerikaanse Rekenkamer maar ook de Zweedse en de 

Britse rekenkamers moeten genoemd worden. Het feit dat het de Algemene Rekenkamer was 
en thans de Zweedse zusterorganisatie die bijdroeg aan het helpen oprichten van de European 
Evaluation Society (EES) past ook bij dit beeld. Een ander voorbeeld is de samenwerking tus-
sen de Rekenkamer en het Ministerie van Financiën ten aanzien van criteria waaraan doelma-
tigheids/evaluatieonderzoek minimaal zou moeten voldoen. Die criteria zijn aan te treffen in 
het Handboek (AFIR) financiële administratie/organisatie van de rijksoverheid. 

6 Over de impact is weinig te zeggen. Het ontbreekt aan serieuze gegevens, waarbij per (cluster 
van) onderzoek(en) systematisch de impact is vastgesteld. Wel rapporteert de Rekenkamer 
over de mate waarin bewindspersonen aangeven haar aanbevelingen op te volgen, maar of dat 
bijdraagt aan vergroting van doelmatigheid is uiteraard niet a priori evident. Zie eerder ook 
Dolmans (1988). Soms is de impact zonneklaar (verlaging van prijzen van koepelorganisaties 
van automatiseerders n.a.v. Rekenkameronderzoek), soms onduidelijk. Ook wordt gesproken 
over de invloed die het ‘stille werk’ heeft. Dat zijn werkzaamheden die niet ‘op schrift’ te stel-
len zijn en ook qua impact niet of moeilijk te meten zouden zijn. Het stille werk betreft vooral 
het feit dat de Rekenkamer fysiek op de departementen en andere instellingen ‘actief’ aanwe-
zig is. Daar zou een preventieve, doelmatigheidsvergrotende invloed van uitgaan. Wie overi-
gens af wil gaan op de coverage van de Rekenkamer in de media, het aantal kamerdebatten en 
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dat het daar niet bij blijft. Hoge(re) bomen vangen immers (meer) wind. En in-
derdaad is er sprake van kritiek op onderzoek, aanbevelingen en oordelen van 
de Rekenkamer7. Een paar recente voorbeelden.  

In ‘t Veld (1995) stelde het volgende. 
“Hoewel onze samenleving dynamisch, pluraal, complex en politiek is, 
neemt de belangrijkste evaluator die wij kennen, de Algemene Rekenkamer, 
de consequenties van deze karakteristieken niet in acht. De Rekenkamer 
beziet rechtmatigheid en doelmatigheid vanuit het klassieke standpunt”.  

 
Uit andere hoek komt de kritiek op een rapport over het beheer van de politie-
regio’s.  

“(Dit) rapport van de Rekenkamer waarin de vloer wordt aangeveegd met 
de politie slaat ……… nergens op. Ze zijn volkomen gek als ze zeggen dat 
het nu volmaakt moet zijn. Die lieden denken dat als je een reorganisatie 
verordonneert zo’n reorganisatie de volgende dag een feit moet zijn. Ieder-
een met een pietsje verstand weet dat dit jaren kost”. Aldus de burgemees-
ter van Leiden in het Leidsch Dagblad van 16 december 1995.  

 
Een derde kritiek leverde Hartog (1997). Hij vroeg zich af wie de Rekenkamer 
eigenlijk is om te zeggen dat de vier regelingen voor gesubsidieerde arbeid die 
zij onderzocht (o.a. Melkert 1 en 2) weliswaar qua uitvoering ‘nodeloos inge-
wikkeld’ zijn, maar uiteindelijk toch als ‘gematigd positief’ te beoordelen zijn. 
Deels was Hartog kritisch omdat hij het onderzoek waarop de oordelen geba-
seerd waren, niet van het zelfde niveau achtte als dat van het SCP of het CPB. 
“Ook het eigen onderzoek [=dat van de Rekenkamer, fll] dient deugdelijk ver-
antwoord te worden, inclusief de gehanteerde methoden en begrippen. Als de 
Rekenkamer wil optreden als een onderzoeksbureau als het CPB of het SCP, 
moet zij zich ook aan de bijbehorende normen houden” (Hartog, 1997: 48).8  

En tenslotte de kritiek die de instelling over zich afriep naar aanleiding van 
het rapport over ‘Financiële relaties met grote ondernemingen’. De minister 
van EZ nam publiekelijk afstand van het rapport door te spreken over een ‘on-
nauwkeurig, onvolledig en feitelijk onjuist’ rapport. Later gaf hij aan spijt te 
hebben van deze uitval maar ‘niets terug te nemen van de inhoud van de kri-
tiek’. Ook vond een gesprek tussen een kabinetsdelegatie en de Rekenkamer 
plaats dat ‘de lucht tussen kabinet en Rekenkamer enigszins klaarde’9. 

                                                           
het aantal vragen dat naar aanleiding van onderzoeken gesteld wordt, zal met mij vinden dat de 
invloed hoogstwaarschijnlijk (sterk) is toegenomen.  

7 Ik ga niet in op de vraag of er nu meer kritiek is dan in het (grijze) verleden.  
8 Zie ook de discussie tussen twee rekenkamermedewerkers en Hartog in ESB, 23 april 1997, 

82, 1997: pag. 333-334. 
9 Zie voor deze laatste duiding de Staatscourant van l8 december 1997, pag. 5. Voor de eerdere 

citaten van de minister van EZ zie de Volkskrant van 20 november 1997, pag. 3 en NRC-Han-
delsblad van 20 december 1997, pag. 16. Ik weet niet van eerdere vergelijkbare gesprekken 
tussen kabinet en Rekenkamer. 
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3. Nieuwe vragen 

Naast kritiek zijn er ook nieuwe vragen.  
Eén nieuwe vraag is of de Rekenkamer oog heeft voor de onbedoelde en 

ongewenste neveneffecten van controles, monitoring en (beleids)evaluatie. Als 
er weinig van dat soort activiteiten zijn, is het niet zinvol schaarse tijd aan zo’n 
vraag te besteden. Nu de hoeveelheid controles, onderzoeken en evaluaties toe-
neemt10, is die vraag wel relevant. OECD-onderzoek laat zien dat er inderdaad 
van dergelijke onbedoelde en ongewenste neveneffecten sprake kan zijn (vgl. 
ook Leeuw, 1996). Een interessant voorbeeld geeft Walsh (1996: 236) die laat 
zien dat ‘ambush hearings’11, waar de Amerikaanse Rekenkamer zich op ver-
zoek van ‘vaste Kamer-commissies’ wel van bediende, meer kapot maakten 
dan iedereen lief was. Een dergelijke, bijna op een overval gelijkende aanpak 
draagt immers het risiko in zich vooral negatieve bevindingen centraal te stel-
len en positieve te vergeten. Bestraffingen leren mens en organisatie wel hoe 
het niet moet, maar veel minder hoe het wel moet. Een (OECD-)onderzoek 
(Shand, 1996) sluit daar bij aan. Nagegaan werd wat managers in een aantal 
lidstaten zeggen te hebben aan ‘performance auditing’ (doelmatigheidsonder-
zoek, met name gericht op de beantwoording van de value for money-vraag). 
Een van de bevindingen was dat dergelijke controles veelal gericht zijn op pro-
cedures en het vinden van fouten. En er werd naar voren gebracht dat het in 
dergelijk onderzoek regelmatig ontbreekt aan constructief geformuleerde sug-
gesties en een ‘hands-on-approach’. Theoretisch gezien hangt de waarschijn-
lijkheid van ongewenste neveneffecten samen met de transactiekosten die con-
trole-activiteiten met zich brengen, maar waar controleurs wellicht niet reke-
ning mee wensen te houden, dit omdat controles als een ‘hoog goed’ worden 
gezien (vgl. Bromiley en Cummings , 1995).  

Een vraag die in het verlengde van de eerste ligt is of er inmiddels sprake is 
van een ‘controle-industrie’, die middel verwart met doel. Meyer (1994) refe-
reert aan de ‘performance measurement industry’.  

De derde (nieuwe) vraag heeft te maken met de institutionele positie van de 
Rekenkamer. Als volbloed monopolist is het denkbaar dat de door economen 
geïnventariseerde inefficiencies die aan monopolies toegeschreven zijn, ook op 
de hoogste controleur van toepassing zijn (Frey & Serna, 1990). Die vraag is 
niet alleen wetenschappelijk relevant, maar ook praktisch, omdat er in Nieuw-
Zeeland, Australië en de VS thans (deels) ‘geprivatiseerde’ rekenkamers12 zijn. 
                                                           
10 In de bundel ‘Evaluatieonderzoek in de rijksdienst’ (Hendriks, A. e.a., (red.)) heb ik een aantal 

criteria genoemd (Leeuw, 1997).  
11 ‘Ambush hearings’ zijn ‘hearings that took the agency by surprise’ (Walsh, 1996: 236).  
12 Een recent voorbeeld is dat van de State Auditor van Victoria in Australië. Daar zal de auditor-

general ‘lose his auditing staff to a new body, called Audit Victoria, which will compete with 
private accounting firms for audits. After two years years, it will be privatised” (Boreham & 
Green, 1997). In Nieuw-Zeeland is eerder al een vergelijkbaar proces in gang gezet. Een ander 
recent voorbeeld is de opsplitsing van de Rekenkamer in Florida in een ‘rechtma-
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Een vierde vraag is in hoeverre doelmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer 
eigenlijk wel leidt tot grotere effectiviteit, ‘efficiency’ en ‘economy’ in en van 
de publieke sector. Die vraag moet gesteld worden omdat in de missie van de 
instelling is aangegeven dit als belangrijk doel van de onderzoeken te beschou-
wen is.  

De laatste nieuwe vraag is tevens degene die in deze bijdrage centraal staat: 
welke theorie(ën) over het doelmatig functioneren van organisatie, beheer en 
beleid ligt (liggen) aan het doelmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer ten 
grondslag? 

4. Waarom aandacht voor theorie(ën) die aan doelmatigheidsonderzoek 
ten grondslag liggen?  

Dat in onderzoek theorieën impliciet of expliciet een rol spelen13, is iets waar 
iedereen het over eens zal zijn. Datzelfde geldt voor overheidsbeleid14, waar as-
sumpties aan ten grondslag liggen. Die zijn tot ‘beleidstheorieën’ te reconstrue-
ren. Dat soort theorieën is op te vatten als het geheel van de tot proposities ge-
reconstrueerde assumpties of (interventie)modellen van politici, ambtenaren en 
anderen. Onderdeel van dergelijke beleidstheorieën zijn veronderstellingen die 
functionarissen erop nahouden over wat oorzaken van effectief en efficiënt be-
heer, beleid en organisaties zijn en hoe de doelmatigheid te bevorderen is.  

Beleidstheorieën kunnen vergeleken worden met theorieën die in de ge-
drags- en maatschappijwetenschappen ontwikkeld en getoetst zijn en die uit-
spraken doen over de effectiviteit en efficiency van beleid, beheer en organisa-
ties. Beleidstheorieën kunnen ook rechtstreeks empirisch getoetst worden. In 
de praktijk zijn tal van voorbeelden te geven15. Soms blijken (delen van) 
beleidstheorieën onjuist, onvolledig en intern inconsistent maar soms sporen 
zij ook met de stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek. 

Studies die laten zien welke (impliciete) assumpties aan het werk van con-
trole-instellingen ten grondslag liggen, zijn er nauwelijks. Barzelay (1996)16 is 
voor de publieke sector een uitzondering. Hij reconstrueerde de assumpties die 
aan ‘traditional auditing’ (rechtmatigheidsonderzoek), ‘performance auditing’ 
(doelmatigheidsonderzoek) en ‘program evaluation’ (beleids-/programma-eva-
luaties) ten grondslag liggen. De assumpties hadden betrekking op het beeld 
dat van het functioneren van de overheid bestaat, op wat onder effectiviteit van 

                                                           
tigheidskamer’ en een ‘doelmatigheids/evaluatiekamer’ (Oppaga). Oppaga is gefinancierd 
door middel van overheveling van een deel van het budget van de voormalige ‘rekenkamer’. 

13 Waar het wetenschappelijk onderzoek betreft moet dit expliciet gebeuren. Zie daarvoor me-
thodologie-handboeken. 

14 Zie Leeuw (1991).  
15 Zie bijv. Leeuw (1991). In de beleids- en bestuurswetenschappelijke tijdschriften van ons land 

zoals Beleidswetenschap en Bestuurskunde zijn regelmatig publicaties aan te treffen over dit 
onderwerp.  

16 Zie ook mijn eigen reconstructie van de ‘theorie over benutting van rekenkameronderzoek’ in 
Leeuw (1996). 
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overheidsoptreden verstaan wordt, op de doelen van het onderzoek, op de be-
drijfsstijl en op de rolopvatting van de auditor.  
 
Wat zijn de redenen om aandacht te besteden aan de vraag naar de theorieën 
die aan het doelmatigheidswerk van de Rekenkamer ten grondslag liggen?  

Een reden is dat deze aanpak de discussie over onderzoekaanpak en -bevin-
dingen van de Rekenkamer beter mogelijk maakt. Dat is gezien de stel-
lingname van onder andere Hartog (1997) nodig. Juist de Rekenkamer dient 
open te staan voor een grondige toetsing van assumpties die, impliciet of expli-
ciet, haar onderzoek(normen), aanpak, methoden, oordelen en aanbevelingen 
mede bepalen. De Ombudsman publiceert regelmatig over ‘zijn’ normen en het 
Centraal Planbureau heeft zich onlangs onderworpen aan een in universitair 
onderzoek gebruikelijke visitatie17. Voor de Rekenkamer heeft Bemelmans-Vi-
dec (1998) een eerste aanzet gemaakt. Ik kom daar uitgebreid op terug.  

Door aandacht te wijden aan theorieën die aan de onderzoekswerkzaamhe-
den ten gronslag liggen, is ten tweede een beter inzicht te verkrijgen in de mo-
gelijke beperkingen van dit onderzoek. Dat die er zijn, maakt niet alleen de kri-
tiek die ik hierboven aanhaalde duidelijk, maar wordt ook bevestigd in de serie 
rapporten van het Platform Doelmatigheid. Daar komt onder andere uit naar 
voren dat er wellicht betere manieren zijn om de doelmatigheid van de 
overheid te bevorderen dan het doen van doelmatigheidsonderzoek alleen18. 
Ook internationale studies naar ‘performance auditing’ plaatsen kritische 
kanttekeningen. Wie bijvoorbeeld als ‘theorie’ hanteert dat controles en 
auditing geen of slechts geringe transactiekosten voor de onderzochte 
organisatie met zich mee brengt of vindt dat dat soort kosten er niet toe doen 
omdat ‘controle moet’, zal zich ook niet druk maken over ongewenste 
neveneffecten. Dat is naïef, omdat organisaties die te hoge ‘controlekosten’ 
hebben het risico lopen zich ‘uit de markt te prijzen’ (vgl.Goshal en Moran, 
1996)19.  

En tenslotte maakt het articuleren van de theorie(ën) die aan doelmatig-
heidsonderzoeken ten grondslag liggen, het beter mogelijk voorspellingen te 
doen over de kansen dat onderzoek, oordelen en aanbevelingen ook 
daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van de missie.  

                                                           
17 Zie de Staatscourant van 20 maart 1997, nr. 56 (‘Visitatiecommissie onderzoekt kwaliteit 

Centraal Planbureau’).  
18 Dit komt aan de orde in de rapporten van de Platformwerkgroepen Prikkelen tot doelmatigheid 

en Over een doelmatige cultuur gesproken. Beide werkgroepen vinden niet dat onderzoek 
onbelangrijk is, maar laten zien dat er ook andere instrumenten zijn die bijdragen aan vergro-
ting van doelmatigheid in de publieke sector. M.n. in het rapport ‘Over een doelmatige cultuur 
gesproken’ wordt gewezen op onbedoelde en ongewenste neveneffecten van (een bepaald 
soort) doelmatigheidsonderzoek.  

19 Deze studie gaat over profit organisaties. Men zou kunnen zeggen dat zoiets niet opgaat voor 
organisaties in de publieke sector, maar dat zou onjuist zijn. Immers, door te hoge transactie-
/controlekosten kunnen uitgaven die nodig zijn voor andere activiteiten, zoals vergroting van 
de klantgerichtheid, ict-isering van de organisatie, werven van nieuwe mensen en andere inno-
vaties, niet meer gedaan worden. ‘Organizational death’ kan daar het gevolg van zijn.  
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5. Plan van aanpak 

Ik wil de theorie(ën) achter het doelmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer 
achterhalen door de normen die deze in haar onderzoeken centraal stelt op te 
sporen en na te gaan in hoeverre deze normen in haar publieke rapportages20 
onderbouwd worden. Immers, normen bepalen waar de onderzoeksaandacht 
naar uitgaat en welke aanbevelingen geformuleerd worden. 

De weg waarlangs ik opereer is tweeledig.  
Ten eerste maak ik gebruik van de door Bemelmans-Videc (1998) gepubli-

ceerde studie naar de normen die aan Rekenkameroordelen ten grondslag lig-
gen. Deze bijdrage is gebaseerd op een (intern) Rekenkamer-onderzoek. Para-
graaf 6 doet verslag. 

Ten tweede vul ik deze gegevens aan met recenter materiaal. Daartoe on-
derzoek ik twee vergelijkende doelmatigheidsonderzoeken en tien andere doel-
matigheidsonderzoeken (gepubliceerd in 1997). Paragraaf 7 doet verslag. 

6. Normen van de Rekenkamer I: de rapportage van Bemelmans-Videc  

De codificatie-studie van Bemelmans-Videc (1998) was ‘een begin van de 
vastlegging en analyse van de in de gepubliceerde onderzoeken21 gehanteerde 
normen en definities ten behoeve van een nadere typering van de door de Re-
kenkamer gehanteerde bestuurstheorie’22.  

Er blijken vier hoofdnormen (voor doelmatigheid) te zijn alsmede een al-
gemene karakteristiek van de oordeelsvorming van de Rekenkamer. 

De hoofdnormen zijn: effectiviteit, efficiëntie, rechtmatigheid en democra-
tie. Wat effectiviteit en efficiëntie betreft, voor ons hier de belangrijkste, zijn 
‘de oordelen die de Rekenkamer in haar rapporten uitspreekt overwegend con-
ditioneel van karakter, d.w.z. ze hebben betrekking op waarborgen in organisa-
tie en procedures waarvan wordt verondersteld dat ze noodzakelijke voorwaar-
den zijn voor effectiviteit en efficiëntie’ (Bemelmans-Videc, 1998: 100).  

De algemene karakterisering van de oordeelsvorming is het tweede hoofd-
element in de codificatie. Bemelmans-Videc laat zien dat er vier ‘normatieve 
premissen’ zijn waar de Rekenkamer van uit gaat:  
- ‘er zij inzicht’: omdat de besturende actor een rationeel denkend en hande-

lend persoon is, is kennis en informatie van wezensbelang, wil efficiëntie 
en effectiviteit gewaarborgd zijn; 

                                                           
20 Dat er niet-gepubliceerde documenten kunnen zijn waar onderbouwingen eventueel wel in zijn 

aan te treffen, is niet relevant. Immers, het is de Rekenkamer die bepaalt of (onderdelen uit) 
dat soort documenten openbaar gemaakt worden.  

21 In haar artikel geeft de schrijfster niet aan op welke onderzoeken deze analyse betrekking 
heeft. Uit persoonlijke communicatie is mij bekend dat het om een een vrij groot aantal rap-
porten gaat, de periode 1983-1993 coverend.  

22 Voor bestuurstheorie kan hier ook gelezen worden ‘beleidstheorie die betrekking heeft op het 
gevoerde beleid’.  
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- ‘er zij schriftelijke vastlegging’: van de wijze waarop feitelijk besloten of 
gehandeld is, moet schriftelijk verslag zijn opgemaakt; 

- ‘er zij verantwoording’: de bestuurder dient zich te verantwoorden; 
- ‘er zij beleid’: er moet sprake zijn van ‘duidelijk, weldoordacht en onder-

bouwd beleid. Dat beleid moet alle relevante actoren bekend zijn; het 
vormt de basis voor alle bestuursbeslissingen’ (pag. 101)23.  

 
In haar bijdrage behandelt Bemelmans-Videc vervolgens de vraag hoe deze 
normen zich verhouden tot de missie van de organisatie. Verondersteld lijkt te 
worden dat hoe meer aan deze vier regulatieven voldaan wordt, des te doelma-
tiger de overheidsorganisatie, het beleid en het beheer zal zijn. Zij geeft aan dat 
de Rekenkamer dit langs drie wegen tracht te realiseren.  

De eerste weg is dat de Rekenkamer als ‘doorlichter’ optreedt en inzicht 
verschaft, op knelpunten wijst en verklaringen aandraagt. Door over de ‘volle 
breedte van een bestuurlijk fenomeen informatie te geven’, helpt zij de politie-
ke discussie te rationaliseren en langs die weg bij te dragen aan de efficiëntie 
en effectiviteit van het functioneren van de overheid.  

De tweede weg is die van ‘toetser’: de klassieke rol van rekenkamers en re-
kenkamer-achtigen. Door te toetsen worden punten ter verbetering 
aangedragen en door die op te volgen, wordt de doelmatigheid gewaarborgd.  

De derde weg is die van het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak 
voor conclusies en aanbevelingen. Wil de Rekenkamer het functioneren van 
het Rijk inderdaad verbeteren, dan is “zij gebaat bij een draagvlak dat de 
overtuigingskracht van haar oordelen schraagt. … Er bestaat een zekere 
noodzaak tot het creëren van optimale consensus. … Zij streeft ook naar 
optimale communicatie met het parlement” (en de executieve, via de weg van 
hoor-wederhoor). 

Samengevat24 lijkt de bestuurstheorie, of te wel de Rekenkamer-doelmatig-
heidstheorie te bestaan uit twee onderdelen, een onderdeel dat de overheidsac-
tor regardeert en een onderdeel dat de controleur regardeert.  

Voor de overheidsactor luidt de theorie als volgt: 
“Wanneer de overheidsactor er voor zorgt dat er beleid is, dat op papier staat, 
waar verantwoording over wordt afgelegd en waarover kennis en inzicht be-
staat 
en 
wanneer deze actor organisatorische en procedurele voorwaarden realiseert, 
die maken kunnen dat het beleid effectief en efficiënt is 
en 
wanneer deze actor er voor zorg draagt dat tijdige, juiste en volledige informa-
tie aan de vertegenwoordigende politieke organen wordt overgedragen 
en 
                                                           
23 Bemelmans-Videc legt een directe relatie met Weber’s administratieve rationialiteit en ver-

bindt de norm ‘er zij vastlegging’ met zijn ‘Aktenmäszigkeit’. 
24 Deze reconstructie komt voor mijn rekening en is als zodanig niet aan te treffen in het artikel 

van Bemelmans-Videc (1998). 
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wanneer deze overheidsactor rechtmatig handelt, 
dan bevordert25

 dat de doelmatigheid van het overheidsbeleid. 
Voor de controleur luidt de theorie: 
“Wanneer de controleur de hoofdnormen effectiviteit, efficiëntie, rechtmatig-
heid en democratie als uitgangspunten hanteert, daarover communiceert en 
daaraan toetst 
en  
wanneer de controleur de overheidsactor/politiek ‘inzicht verschaft’ 
en 
wanneer de controleur voor zijn bevindingen, oordelen en aanbevelingen 
draagvlak creëert 
en  
wanneer de controleur de ‘er zij inzicht enz.’...-normen openbaar maakt, 
dan 
leidt dit er toe dat de missie van de controleur wordt bereikt en daarmee de 
doelmatigheid van de overheid wordt bevorderd.” 

7. Normen van de Rekenkamer II: beperkt eigen onderzoek26  

7.1. Selectie van de onderzoeken 

Twee vergelijkende onderzoeken die alle departementen van de rijksdienst be-
troffen en 10 afzonderlijke onderzoeken vormen het vertrekpunt.  

De titels van de onderzoeken zijn in tabel 1 weergegeven27. 
 
Tabel 1. Onderzochte rapporten 
TITEL RAPPORT PUBLICATIEDATUM 
1. Bodemsaneringsprogramma van Defensie 
 

29 mei 1997 

2. Informatievoorziening bij uitvoering van 
EU-beleid 

13 november 1997 

3. Programma Samenwerking Oost-Europa 
 

12 juni 1997 

4. Voorbereiding van plattelandsprojecten 
met Europese subsidie 

l7 juni 1997 

5. Grondtransacties van het Rijk 10 september 1997 
 

                                                           
25 In plaats van ‘bevordert’, zou ook over ‘waarborgt’ gesproken kunnen worden. 
26 Het onderzoek is sterk kwalitatief van karakter en beoogt vooral probleemstellend en hypo-

these-vormend te zijn.  
27 Dit is een selectie uit het totaal aanbod van publikaties van de Rekenkamer over de eerste 10 

maanden van 1997.  
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6. Ontvlechting en marktwerking in de 
sociale zekerheid  

19 juni 1997 

7. Heenzending en tenuitvoerlegging van 
straffen 

25 september 1997 
 
 

8. Opsporingsorganisatie FIOD  
 

2 oktober 1997 

9. Keuring van vleeskalveren 21 oktober 1997 
 

10. Structuurschetsen informatievoorziening  
 

24 oktober 1997 

11. Klantgerichtheid publieke dienstverlening 
 

27 maart 1997 

12. Zelfstandige bestuursorganen en ministe-
riële verantwoordelijkheid, Deel 3 van het 
Verslag 1994  

30 maart 1995 

Alle gepubliceerd als Kamerstuk bij de SDU. 
 

 
De overweging achter de keuze van de vergelijkende onderzoeken was dat zij 
beide recent zijn. De overwegingen achter de keuze van de tien ‘kleinere’ on-
derzoeken was in de eerste plaats dat ‘Europa’ in de analyse aan bod moest 
komen (onderzoeken nrs. 2, 3, 4), ten tweede dat verschillende departementen 
aan de orde dienden te komen( nrs. 1, 5, 7, 8, 9 en l0) en ten derde dat tenmin-
ste één artikel-59-onderzoek ‘gecovered’ moest zijn (nr. 6).  

7.2. Bevindingen: de gereconstrueerde ‘Rekenkamer-doelmatigheidstheorie’ 

De bevindingen zijn in twee tabellen samengevat.  
 
Tabel 2: Normen die in twee rapporten over vergelijkend onderzoek zijn aan te 
treffen 
ZELFSTANDIGE  De Rekenkamer ging ten  Voor het eerste deel  
BESTUURSORGA- eerste na in hoeverre de van het vragenpak- 
NEN EN MINISTE- motivatie/doelstelling van ket valt de Reken- 
RIËLE VERANT- zbo’s duidelijk was; wat de kamer expliciet terug 
WOORDELIJKHEID verhouding is tussen hoofd- op het Regerings- 
 en neventaken; of de bekos- standpunt Functio- 
 tigingswijze wettelijk is vast- nele Decentralisatie,  
Deel 3 van het gelegd; of het afleggen van  vergaderjaar 1990- 
Verslag 1994,  verantwoording geregeld is  91, 21042, nr. 4.  
Tweede Kamer der en of de bestuurssamenstel- Aangegeven wordt  
Staten-Generaal,  ling, de openbaarheid en de dat ‘niet alle toet- 
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vergaderjaar 1994- rechtsbescherming/ klachten- singspunten’ uit dit  
1995, 24 130, nr. 3. behandeling geregeld zijn. standpunt gehanteerd 
 Ten tweede onderzocht zij zijn. 
 hoe het ministerieel toezicht Voor het tweede deel 
 op de organen geregeld was (toezicht) artikuleert 
 (o.a. welk soort inlichtenrecht de Rekenkamer wel  
 de minister heeft, welke mo- haar normen, maar 
 gelijkheden er tot beïnvloe- geeft ze niet aan  
 ding van kosten en prestaties  waar die op geba- 
 zijn, of aanwijzingen gegeven seerd zijn. Deze nor- 
 kunnen worden, hoe het toe- men sluiten echter 
 zicht op uitvoering van Euro- aan op haar eerdere 
 pese regelgeving geregeld is onderzoek naar toe- 
 enz.). zicht in de sociale 
 Ten derde is nagegaan wat de zekerheid/gezond- 
 match is tussen toezicht op heidszorg, alwaar 
 papier en toezicht in de prak- deze normatiek wel  
 tijk (o.a. is nagegaan of de  gearticuleerd is. 
 minister inderdaad de docu- Het derde thema  
 menten zoals jaarverslag/  (toezicht in theorie 
 jaarplan/jaarrekening/pres- vs praktijk) is onder- 
 tatiegegevens/evaluatierap- bouwd met twee 
 port enz. tot zijn beschikking stellingnames. De 
 heeft). eerste is dat de mi- 
 Ten vierde ging zij na hoe de nister op het depar- 
 ontwikkeling van de perso- tement de beschik- 
 neelsuitgaven bij zbo’s is ge- king moet hebben 
  weest. over de 
  verantwoordings- 
  informatie die hij  
  
 volgens de regeling   
  dient te hebben. De  
  
 tweede is dat die in-  
  formatie ‘tenminste  
  
 zou dienen te bestaan  
 uit een door de Re-  
  kenkamer minimaal  
  
 noodzakelijk geacht   
  informatiepakket’  
  
 (pag. 36).  
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  Voor het vierde the-
   ma worden geen 
nor-   men 
geformuleerd/    onderbouwd. 
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KLANTGERICHT- Klantgerichte organisaties Overheidsnota’s 
HEID PUBLIEKE zijn organisaties die ipv op  over kwaliteit van 
DIENSTVERLENING zichzelf gericht te zijn, op de dienstverlening/kwa- 
 afnemer van de dienst gericht liteitshandvesten en 
Tweede Kamer der zijn. Bereikbaarheid, toegan- Overheidsloket 2000  
Staten-Generaal, kelijkheid en serieus nemen van o.a. het Ministe- 
vergaderjaar 1996- van de ervaringen van afne- rie van Biza/Bijzon- 
1997, 25.285, nrs. 1-2 mers om ‘de kwaliteit van de dere Cie. 
 dienstverlening te verbeteren’ Vraagpunten in het 
 zijn wezenlijk volgens de Re- kader van de Staat- 
 kenkamer. Ook informatie- kundige, bestuurlijke 
 beleid en personeelsbeleid en staatsrechtelijke 
 dienen daarop afgestemd te vernieuwing, de mi- 
 worden. nisterraadsbesluiten 
 Responsief handelen en ser- van 19 mei 1995 en  
 vicegericht handelen zijn 9 juni 1995. 
 centrale begrippen, die de  
 Rekenkamer uiteenlegt in  
 een aantal indicatoren. Deels  
 betreffen die organisatorische  
 voorzieningen die aanwezig  
 moeten zijn om te waarbor- 
 gen dat er responsief gehan- 
 deld wordt. Deels gaat het  
 om beleid gericht op de ser- 
 vicegerichtheid en deels gaat 
 het om de toepassing van  
 kwaliteitsinstrumenten.  
 Dmv een survey onder afne- 
 mers kon de Rekenkamer de  
 tevredenheid vaststellen.  
 Voor verbetering vatbaar  
 acht zij: achterstanden in  
 behandeling (norm: mogen  
 er niet zijn, of moeten zo  
 gering mogelijk zijn), af- 
 handelingsnelheid van ver- 
 zoeken (norm: snel is beter  
 dan langzaam), aanspreek- 
 punten binnen organisaties  
 kunnen duidelijker (norm:  
 onduidelijke aanspreekpun- 
 ten zijn niet goed), de mate  
 waarin de organisaties be- 
 kendheid geven aan hun  
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 bestaan (norm: duidelijk- 
 heid daarover hoort) en de  
 duidelijkheid over de voor- 
 waarden waaraan voldaan  
 moet worden om in aanmer- 
 king te komen voor het pro- 
 dukt/dienst, moet verbeteren. 
 
 Ook is als norm gehanteerd  
 dat de ambtelijke leiding van 
 het departement /management 
 van de directie van overige  
 onderzochte organen ‘een ac- 
 tieve rol [dient te] spelen bij  
 het bevorderen van klantge- 
 richt werken en de inbedding 
 daarvan in kwaliteitszorg’.  
 
 De Rekenkamer toetste verder 
 aan de norm in hoeverre de  
 uitvoering van het minister- 
 raadsbesluit uit juni 1995 con- 
 form plaatsvond en in hoever- 
 re de begrotingen informatie  
 over de ontwikkeling en uit- 
 voering van thema’s als klant- 
 gerichtheid geven (norm: dat  
 hoort). 
 
 Gevolgen voor de doelmatig- 
 heid van klantgericht werken  
 waaronder de mate van doel- 
 realisatie/onbedoelde neven- 
 effecten en het realiseren van  
 inzicht in de kosten en baten 
 van klantgericht werken, 
 werden eveneens onderzocht 
 maar zonder normen te for- 
 muleren of te hanteren. 
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Tabel 3. Normen die in de overige geraadpleegde rapporten zijn aan te treffen 
 Titel rappport Gehanteerde normen Expliciete onder- 
   bouwing normen 
BODEMSANE- De doelstellingen van het Op pagina 8 van het 
RINGSPROGRAM- bodemsaneringsprogramma rapport wordt een 
MA VAN DEFENSIE dienen: belangrijk deel van  
 • een duidelijke omschrij- de normen geformu- 
  ving van het te bereiken leerd. 
  doel te hebben; 
 • het jaar aan te geven waar- Overige normen (o.a. 
  in de doelstelling moet zijn ten aanzien van de 
  gerealiseerd; zorgvuldigheidseisen 
 • het tempo waarin de doel- bij evaluaties en do- 
  stelling dient te worden cumentatie) zijn in 
  bereikt; de samenvatting aan 
 • de wijze waarop de realisa- te treffen. 
  tie van de doelstelling zal 
  worden gemeten. 
 Een doelstelling moet ook 
 consistent zijn en daar is spra- 
 ke van indien zij aansluit op 
 de doelstelling van het natio- 
 nale milieubeleid. 
 Een doelstelling dient ook 
 onderbouwd te zijn. Daarvan 
 is sprake als deze vooraf is 
 onderzocht op financiële en 
 technische haalbaarheid. 
 Evaluatierapporten dienen 
 aan zorgvuldigheidseisen te 
 voldoen. 
 De documentatie (inzake de 
 dossiers) moet volledig zijn. 
INFORMATIE- De eerste norm is dat de in- Paragraaf 1.4 is ge- 
VOORZIENING BIJ formatievoorziening zodanig wijd aan de norma- 
UITVOERING VAN moet zijn dat de minister zijn tiek. 
EU-BELEID verantwoordelijkheid voor de 
 uitvoering van EU-beleid kan 
 dragen. Daartoe dient de in- 
 formatievoorziening mini- 
 maal te voldoen aan de eisen 
 die de EU-regelgeving stelt 
 en de minister in staat te stel- 
 len de informatieverplichtin- 
 gen aan de Europese Com- 
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 missie na te komen. 
 Tevens dient de informatie- 
 voorziening, om als voldoen- 
 de te worden beoordeeld door 
 de Rekenkamer, de belang- 
 rijkste aspecten van recht- en 
 doelmatigheid te omvatten: 
 beleid/financiën/uitvoering/ 
 controle onregelmatigheden 
 en fraude. 
 Ten derde is het gebruik dat 
 daadwerkelijk gemaakt wordt 
 van de informatie ten behoeve 
 van het sturen of bijstellen 
 van het beleid belangrijk. 
 E.e.a. moet de verantwoorde- 
 lijkheden, taken en bevoegd- 
 heden van bij de uitvoering 
 betrokken organen duidelijk 
 vastleggen en zorgen dat de 
 M. daarover geïnformeerd is. 
 Specifieke normen worden 
 geformuleerd indien er van 
 decentrale uitvoering sprake 
 is (o.a. recht op het inwinnen 
 van inlichtingen, bevoegd- 
 heid tot uitvoeren van onder- 
 zoek en controles en het ge- 
 ven van aanwijzingen en het 
 regelen van de financiële 
 aansprakelijkheid in geval 
 van tekortkomingen in de uit- 
 voering). Zonodig dient e.e.a. 
 bij wet geregeld te worden. 
PROGRAMMA- • EZ had normen moeten Het onbreekt aan een 
SAMENWERKING  ontwikkelen om de verde- of meer expliciete 
OOST-EUROPA  ling van het budget Pro- verwijzingen/para- 
  gramma Samenwerking grafen/bijlagen met 
  Oost-Europa (PSO) over onderbouwing van  
  de landen te kunnen bepa- de normen. 
  len (norm: er moeten nor- 
  men zijn). Temeer omdat 
  al in een eerdere evaluatie 
  op het ontbreken van crite- 
  ria gewezen was (norm: 
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  EZ dient te leren uit het 
  verleden). 
 • Er is sprake van beperkte 
  concurrentiestelling en be- 
  argumenteerd had moeten 
  worden waarom (norm: als 
  er sprake is van een derge- 
  lijke beperking, dient dat 
  beargumenteerd te worden). 
 • Er is onvoldoende inzicht 
  in de voortgang van de uit- 
  voering van de projecten 
  omdat de voortgangsrap- 
  portages onvolledig waren 
  en de verslagen van werk- 
  bezoeken ontbraken (norm: 
  het projectbeheer moet 
  volledig zijn). 
 • De inspectiefunctie is 
  overgedragen aan Senter, 
  maar deze functie is onvol- 
  doende onafhankelijk, om- 
  dat Senter zowel de pro- 
  jectontwikkeling, de pro- 
  jectmonitoring, het project- 
  beheer en de -evaluatie 
  uitvoerde (norm: een in- 
  spectie moet onafhankelijk 
  zijn en als er sprake is van 
  deze vier taken tezamen, 
  dan is van onafhankelijk- 
  heid geen sprake). 
 • De projectevaluaties waren 
  van onvoldoende kwali- 
  teit... en gaven daardoor 
  onvoldoende inzicht in de 
  doeltreffendheid van het 
  PSO. 
VOORBEREIDING De gehanteerde normen voor De paragrafen wor- 
VAN PLATTE- projecten waren wat de doe- den geopend met 
LANDSPROJECTEN len/doelgerichtheid betreft tekstdelen over de 
MET EUROPESE de volgende: normen en hun ope- 
SUBSIDIE • Goedgekeurde projecten rationalisatie. 
  moeten passen binnen het 
  nationale en het regionale 
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  beleid. 
 • Projectdoelstellingen moe- 
  ten concreet en meetbaar 
  zijn en in de voorstellen 
  moet blijken welke kwan- 
  titatieve en kwalitatieve 
  effecten de projecten zullen 
  hebben op de ontwikkelling 
  en structurele aanpassing 
  van het platteland. Deze 
  norm werd verder uitge- 
  werkt. 
 • Om de goedgekeurde pro- 
  jectvoorstellen moet de 
  doelgroep gedefinieerd zijn. 
 • Ten aanzien van de afwe- 
  ging van projectvoorstellen 
  gold de norm dat er steeds 
  sprake van een weloverwo- 
  gen beslissing moet zijn 
  geweest. En: dat de afwe- 
  ging van de projectvoor- 
  stellen inzichtelijk moet  
  zijn gemaakt (= de afwe- 
  gingscriteria moeten zijn 
  vastgelegd en zijn toege- 
  spitst op de realisatie van 
  de doelstelling). 
 • Wat de inzet van de midde- 
  len betrof en de keuze van 
  sturingsinstrumenten aan- 
  gaat, werden eveneens  
  normen geformuleerd (de 
  totale financiering diende 
  verzekerd te zijn/er moest 
  een planning met tijdpad 
  zijn en vooraf diende er in- 
  zicht in de tijdens het pro- 
  ject uit te voeren activitei- 
  ten te zijn/de overlegstruc- 
  tuur moest voldoende ga- 
  ranties bieden voor goede 
  samenwerking/effectieve 
  en efficiënte besluitvor- 
  ming/er moest een systeem 
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  van voortgangsbewaking 
  zijn opgezet en er moesten 
  voldoende maatregelen ge- 
  nomen zijn die evaluatie 
  mogelijk maakten). 
 • Wat de invulling door de 
  bewindspersonen betrof  
  van hun communautairrech- 
  telijke eindverantwoorde- 
  lijkheid werd als norm ge- 
  hanteerd dat ‘de invloed  
  van de ministeries ertoe 
  moest leiden dat de goed- 
  gekeurde projecten een 
  doelgerichte bijdrage kun- 
  nen leveren aan de platte- 
  landsontwikkeling... 
  Verder moest de taakuit- 
  voering zodanig zijn dat 
  een effectieve en efficiënte 
  inzet van middelen... ge- 
  waarborgd was’. De minis- 
  teries moesten ook inzicht 
  hebben in de te bereiken 
  resultaten en de realisatie 
  van de doelstellingen be- 
  vorderen. 
GRONDTRANS- • Vastlegging van aan- en Het ontbreekt aan  
ACTIES VAN HET  verkoopproces moet een of meer expli- 
RIJK  plaatsvinden (maar had te- ciete verwijzingen/ 
  kortkomingen). paragrafen/bijlagen 
 • Normen voor de beoorde- met onderbouwing 
  ling van prestaties moeten van de normen. 
  er zijn (maar ontbraken). 
 • Als deze tekortkomingen 
  worden opgeheven, dan  
  nog is er geen garantie 
  voor een doelmatig en ef- 
  fectief transactieresultaat. 
 • Ordelijkheid en controleer- 
  baarheid van het proces 
  kan worden verbeterd; dit 
  betreft vooral de aanpak 
  volgens een vastgesteld 
  plan. 
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 • Er ontbreekt een ‘systema- 
  tische aanpak’ van het af- 
  stoten van overtollige on- 
  roerende zaken (en die aan- 
  pak had er moeten zijn). 
 • ... Aandacht voor het opti- 
  maal verloop van het af- 
  stootproces, daar vraagt de 
  Rekenkamer aandacht voor. 
 • Er is sprake van een ontoe- 
  reikende beschrijving van 
  en informatievoorziening 
  over facilitaire diensten... 
  (en dat hoort niet). 
ONTVLECHTING Uitgangspunt wordt gevormd Gesteld wordt dat 
EN MARKTWER- door de beleidskeuzen van de de normen ontleend 
KING IN DE SOCIA- minister voor marktwerking zijn aan vigerende 
LE ZEKERHEID en ontvlechting. Normen die wet- en regelgeving 
 aan de uitwerking van deze (pag. 33, naar aanlei- 
 beleidskeuzen in wet- en re- ding van opmerkin- 
 gelgeving worden opgelegd gen van SZW). Ook 
 en aan de implementatie zijn wordt aangegeven 
 de volgende: dat volgens de Re- 
   kenkamer de normen 
 • De gewenste eindsituatie die aan het imple- 
  t.a.v. de inrichting van het mentatieproces ge- 
  stelsel van sociale zeker- steld zijn, ‘basaal’ 
  heid dient op hoofdlijnen en realistisch’ 
  bekend en door de Staten- zijn (pag. 33). ‘Zij  
  Generaal geaccepteerd te acht het reëel om bij 
  zijn. processen van derge- 
 • De weg daarnaar toe moet lijke omvang die 
  tenminste voorzien zijn van stap voor stap en ge- 
  een plan van aanpak, met durende langere tijd 
  vastgelegde ijkmomenten worden uitgevoerd, 
  en maatstaven aan de hand te eisen dat geduren- 
  waarvan de voortgang van de dit proces door de 
  het proces kan worden af- minister inzicht ver- 
  gemeten. Ook dienen in dit schaft wordt in de 
sa- 
  plan de verschillende stap- menhang tussen de 
  pen in hun onderlinge sa- verschillende 
   menhang te worden 
be- stappen 
  zien. en in de voortgang 
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 • De normen die de Reken- in de richting van het 
  kamer formuleert t.a.v. gewenste einddoel’ 
  de gecombineerde uitvoe- (ibid.). 
  
  ring van publieke taken en 
  private activiteiten ‘sluiten 
  in grote lijnen aan bij de 
  eisen zoals de minister en  
  de betrokken partijen [die] 
  geormuleerd hebben’ (na- 
  dere uitwerking wordt ge- 
  geven. 
HEENZENDING • Het beleid moet gebaseerd Het onbreekt aan één 
EN TENUITVOER-  zijn op feitelijke, actuele en of meer expliciete 
LEGGING VAN  betrouwbare gegevens. verwijzingen/para- 
STRAFFEN • De gehanteerde geautoma- grafen/bijlagen met 
  tiseerde gegevensbestanden onderbouwing van  
  van het OM en van andere de normen. 
  moeten geschikt zijn om te 
  fungeren als management- 
  informatie. 
 • Het OM is eerstverant- 
  woordelijke voor de tenuit- 
  voerlegging van straffen en 
  kan die verantwoordelijk- 
  heid onvoldoende waarma- 
  ken (norm: het OM dient  
  die verantwoordelijkheid 
  waar te maken). 
 • Het OM maakt zelf onvol- 
  doende gebruik van de hem 
  ten dienste staande stu- 
  ringsmogelijkheden bij de 
  uitvoering van het heen- 
  zendbeleid en bij het ten- 
  uitvoerleggen van straffen 
  (norm: het OM dient de  
  hem ten dienste staande in- 
  strumenten te gebruiken). 
 • De verantwoordelijkheid 
  voor het opstellen van  
  prognoses m.b.t. celcapaci- 
  teit dient bij het kerndepar- 
  tement te liggen. Het OM 
  en de DJI dienen daarvoor 
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  de benodigde gegevens aan 
  te leveren, gezien hun eigen 
  verantwoordelijkheden. 
  Daaraan ontbreekt het voor- 
  alsnog (norm: toewijzing 
  van verantwoordelijkheden 
  dient duidelijker te geschie- 
  den). 
OPSPORINGS- • Voor een gerichte bevorde- Het onbreekt aan één 
ORGANISATIE  ring van de effectiviteit en of meer expliciete 
FIOD  efficiency van de opspo- verwijzingen/para- 
  ringsactiviteiten acht de Re- grafen/bijlagen met 
  kenkamer vooral de ont- onderbouwing van  
  wikkelingen rond het be- de normen. 
  drijfscalculatiemodel en de 
  prestatiemeting van groot 
  belang. 
 • Het bedrijfscalculatiemodel 
  dient naar haar oordeel ‘bij 
  te dragen aan de oplossing 
  van dit meetprobleem’ (be- 
  doeld is: het probleem van 
  de verbanden tussen de in- 
  zet van middelen en de re- 
  sultaten t.a.v. de opsporing 
  van fiscale fraudezaken). 
  De FIOD meent dat dit niet 
  kan omdat de fraudezaken 
  te veel in omvang en com- 
  plexiteit uiteenlopen. 
KEURING VAN • De norm is dat keuringen Verwijzingen vinden 
VLEESKALVEREN  geen tekortkomingen mo- plaats naar vigerende 
  gen vertonen (drie soorten wet- en regelgeving 
  keuringen zijn bekeken: en naar EEG-richt- 
  preventieve controle bij lijnen. 
  kalveren in de mesterijen, 
  screening op basis van het 
  nationaal plan hormonen in 
  de mesterijen en bij de 
  slacht en de keuring bij de 
  slacht). In het rapport bete- 
  kent deze norm dat als er 
  ten gevolge van de steek- 
  proefomvang een ‘grote 
  kans (50 à 70%) is dat een 
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  groep kalveren van een ge- 
  middelde omvang ... wordt 
  goedgekeurd waarvan ten- 
  minste 30 dieren (10%) met 
  verboden stoffen zijn be- 
  handeld’, deze norm niet 
  wordt nagekomen. 
 • De tweede norm is dat de 
  controle zo moet zijn dat 
  wat in het nationaal plan 
  hormonen gesteld is aan 
  voorwaarden, gerealiseerd 
  moet worden. 
 • Apart wordt melding ge- 
  maakt van de mate waarin 
  er van strafrechtelijke ver- 
  volging van overtreders  
  sprake is. Gesteld wordt 
  dat de afwikkeling van de 
  gang van zaken door de  
  AID ‘te wensen overliet’ 
  en er worden uitspraken 
  gedaan over de dossiervor- 
  ming en voortgangscon- 
  trole bij LNV (norm: derge- 
  lijke voorzieningen dienen 
  niets te wensen over te la- 
  ten). 
STRUCTUUR- • Niet overal is het instru- Het Besluit Informa- 
SCHETSEN  ment ‘structuurschetsen’ tievoorziening in de 
INFORMATIE-  toegepast, waardoor niet Rijksdienst uit 1990 
VOORZIENING  voldaan wordt aan de norm (IVR) wordt als ver- 
  uit de IVR (Besluit Infor- trekpunt genomen. 
  matievooriening Rijks- 
  dienst 1990). Overige normen zijn 
 • Dergelijke instrumenten niet onderbouwd. 
  dienen ook omdat ze effec- 
  tief kunnen zijn, ingezet te 
  worden. Omdat ‘de aan- 
  dacht ervoor bleek te ver- 
  slappen’ (norm: als de aan- 
  dacht beklijft, zou de effec- 
  tiviteit groter zijn geweest), 
  de indeling in deelgebieden 
  een niet optimaal kader 



Doelmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer 61 

 

  vormde (norm: zo’n inde- 
  ling dient dat wel te zijn), 
  er een gebrek was aan over- 
  koepelende coördinatie 
  waardoor afstemmings- en 
  synchronisatieproblemen 
  ontstaan (norm: die coördi- 
  natie moet er wel zijn en  
  als ze er is, dan ontstaan 
  die problemen niet), omdat 
  de kwaliteit van de struc- 
  tuurschetsenbeperkt bleek 
  op het punt van het rich- 
  ting geven aan gewenste 
  ontwikkelingen (norm: 
  structuurschetsen moeten 
  wel richting geven) en om- 
  dat er slechts sporadisch 
  evaluaties plaatsvonden 
  (norm: er hadden meer eva- 
  luaties moeten plaatsvin- 
  den). 
 
Uit beide tabellen blijkt dat, in de 12 onderzoeken, de volgende normen gehan-
teerd worden. Overigens is onduidelijk waarom er op zo’n verschillende wijze 
inzage wordt gegeven in de gehanteerde normen. Ook is opvallend hoe weinig 
expliciete onderbouwing van de normen in de tekst gegeven wordt28.  
• De eerste norm is het naleven van wet- en regelgeving, van regeringsstand-

punten en nota’s (zoals Functionele Decentralisatie), van Besluiten (zoals 
de IVR) en van plannen (zoals het Nationaal Hormonenplan)29. Wie daar-
van afwijkt kan niet op clementie rekenen. Toen de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken over de bevindingen van het onderzoek naar 
structuurschetsen opmerkte dat ‘de ervaring hem geleerd heeft dat 
gedwongen toepassing niet leidt tot het gewenste resultaat’ (pag. 6), stelde 
de Rekenkamer dat ‘een verkeerd signaal zal uitgaan van afschaffing van 
de verplichting om structuurschetsen op te stellen’ (ibid.).  

 Soms voegt de Rekenkamer overigens ‘eigen’ normen toe waaraan wette-
lijk voldaan zou moeten worden. Dit was het geval bij het onderzoek naar 
de informatievoorziening bij de uitvoering van EU-beleid.  

                                                           
28 Voor een instelling die van oordeel is dat onderbouwing, toetsbaarheid en evaluatie/evalueer-

baarheid een hoog goed is, een wat vreemde constatering. Zie ook Dolmans (1996) die het op-
vallend vond dat de Rekenkamer zelf geen prestatiebegroting presenteerde, terwijl ze die wel 
van anderen verlangt.  

29 De norm ‘consistentie met het algemenere beleid’ wordt ook aangetroffen: iets moet passen in 
een groter geheel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het onderzoek naar plattelandsprojecten. 
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 Assumptie: Doelmatigheid en naleving van wet- en (lagere) regelgeving 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; zonder wetsnaleving geen 
doelmatigheid.  

• Een tweede norm is het afdoende geregeld hebben van verantwoordelijkhe-
den in het algemeen en van de ministeriële verantwoordelijkheid in het bij-
zonder. Het goed regelen van toezicht past hier ook bij. Het afdoende rege-
len van de verantwoordelijkheden speelt een essentiële rol bij onder andere 
het onderzoek naar zbo’s, bij de informatievoorziening inzake EU-beleid, 
bij het onderzoek naar de subsidiëring van plattelandsprojecten en bij het 
rapport over heenzending en tenuitvoerlegging van straffen.  

 Assumptie: hoe duidelijker de (ministeriële) verantwoordelijkheden zijn 
geregeld, des te bevorderlijker dit is voor de doelmatigheid.  

• Toetsbaarheid, onderbouwing, ‘beargumenteerdheid’ en ‘zorgvuldige af-
wegingen’ van doelstellingen /activiteiten is eveneens een norm. Bij het on-
derzoek naar plattelandsprojecten wordt deze geconcretiseerd door te eisen 
dat de projectvoorstellen concreet en meetbaar zijn, terwijl uit de voorstel-
len tevens moet blijken welke kwantitatieve en kwalitatieve effecten de 
projecten zullen hebben op de ontwikkeling en structurele aanpassing van 
het platteland. De gecontroleerde is nalatig als hij niet zélf prestatie-
normen heeft geformuleerd. Deze operationalisatie wordt bij het zbo-
onderzoek en bij het onderzoek naar grondtransacties aangetroffen.  

Assumptie: hoe meer beleid onderbouwd is, hoe toetsbaarder de doel-
stellingen zijn en hoe meer de gecontroleerde zelf prestatie-normen 
heeft geformuleerd, des te bevorderlijker dat is voor de doelmatigheid.  

• Planmatigheid is een hoog goed in een aantal Rekenkamerrapporten. Aan-
zienlijke zekerheden vooraf en tijdens de rit moeten zijn ingebouwd in de 
beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Dit punt sluit aan bij de vorige norm. 
Bij het onderzoek naar plattelandsprojecten is deze norm het meest expli-
ciet geformuleerd, maar ook bij andere onderzoeken wordt gewezen op het 
belang van plannen van aanpak (Grondtransacties, marktwerking sociale 
zekerheid [waar het volgende gesteld wordt: ‘de weg [naar het eind] moet 
tenminste voorzien zijn van een plan van aanpak, met vastgelegde ijkmo-
menten en maatstaven aan de hand waarvan de voortgang van het proces 
kan worden afgemeten. Ook dienen in dit plan de verschillende stappen in 
hun onderlinge samenhang te worden bezien’). Wie zich daarin niet (hele-
maal) kan vinden, zoals de Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid krijgt ten eerste te horen dat de Rekenkamer bij haar stellingname 
blijft, maar treft bovendien het verwijt dat hij [in zijn reactie] ‘niet 
vermeldt aan welke eisen complexe en incrementele beleidsprocessen 
[zoals die rondom marktwerking en ontvlechting, fll] [dan wel] moeten 
voldoen’ (pag. 33).  

Assumptie: hoe meer planmatig beleid voorbereid en uitgevoerd wordt 
en hoe duidelijker voorafgaand aan de uitvoering van dit beleid bekend 
is wat de kosten en baten/effecten zijn, des te bevorderlijker is dit voor 
de doelmatigheid. 
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• Evaluatieonderzoek moet. Bij de rijksbrede doelmatigheidsonderzoeken en 
bij enkele andere rapporten wordt gesteld dat evaluatie moet en dat de eva-
luaties aan bepaalde (zorgvuldigheids)eisen dienen te voldoen. Een voor-
beeld geeft het onderzoek naar de programmasamenwerking Oost-Europa, 
waar gesteld wordt dat de projectevaluaties van onvoldoende kwaliteit zijn 
en daardoor een onvoldoende inzicht in de doeltreffendheid van het PSO 
gaven. Een aparte categorie evaluatieonderzoek (inspecties) komt ook aan 
de orde in het PSO -onderzoek, waar als norm functiescheiding tussen in-
spectie-apparaat en mede-uitvoerder gehanteerd wordt.  

Assumptie: hoe meer beleid (onafhankelijk) geëvalueerd/geïnspecteerd 
wordt, des te bevorderlijker is dat voor de doelmatigheid. 

• In het verlengde van de vorige norm ligt het kunnen beschikken over man-
agement informatiesystemen. Een voorbeeld is de planning en controlcy-
clus, waarbij jaarlijks vastgesteld wordt wat de doelen van de organisatie 
zijn, tegen welke bedragen die doelen (al dan niet) zijn gerealiseeerd en in 
hoeverre de uitvoering van projecten op schema ligt. Een adequate audit-
trail (=procesgang rondom en registratuur van documenten over besluiten) 
en de daarmee gepaard gaande inzichtelijkheid en ordelijkheid, zijn andere 
voorbeelden. Daarnaar wordt gevraagd bij het onderzoek Heenzendingen, 
bij het FIOD-onderzoek, het Kalverenproject, het PSO en bij het EU-infor-
matievoorzienings-onderzoek.  

Assumptie: hoe meer over management-informatiesystemen beschikt 
wordt, des te bevorderlijker is dat voor de doelmatigheid.  

• Een andere norm is de ‘optimaliteitsnorm’. Daarvan is sprake als de Re-
kenkamer vindt dat iets optimaal moet zijn maar in de praktijk niet is. Die 
norm wordt aangetroffen bij het onderzoek naar grondtransacties (‘… Aan-
dacht voor het optimaal verloop van het afstootproces is wenselijk...), bij 
het onderzoek naar heenzending en tenuitvoerlegging (‘Het beleid moet ge-
baseerd zijn op feitelijke, actuele en betrouwbare gegevens’) en bij het on-
derzoek naar het keuren van kalveren.  

Assumptie: wanneer beleid optimaal is, dan is dat bevorderlijk voor de 
doelmatigheid. 

• Afdoende informatievoorziening aan het parlement is een norm die ook en-
kele malen expliciet genoemd wordt. Deze speelt een belangrijke rol bij het 
onderzoek naar de informatievoorziening inzake EU-beleid en bij het on-
derzoek naar marktwerking in de sociale zekerheid.  

Assumptie: hoe meer informatie beschikbaar gesteld wordt aan de Sta-
ten-Generaal, des te bevorderlijker is dat voor de doelmatigheid. 

 
Resteren enkele normen die incidenteel gehanteerd worden. 
• Coördinatie moet. In het onderzoek naar structuurschetsen wordt als norm 

gehanteerd dat er door een gebrek aan overkoepelende coördinatie, afstem-
mings- en synchronisatieproblemen zijn ontstaan. 

Assumptie: hoe meer beleid gecoördineerd wordt uitgevoerd, des te be-
vorderlijker is dat voor de doelmatigheid.  
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• De overheid moet een ‘lerende overheid’ zijn. Deze norm werd gehanteerd 
in het PSO onderzoek waar werd opgemerkt dat EZ normen had dienen te 
ontwikkelen om de verdeling van het PSO-budget over de landen te bepa-
len, temeer omdat al in een eerdere evaluatie op het ontbreken daarvan ge-
wezen was. 

Assumptie: lerende overheden zijn doelmatiger overheden dan niet-le-
rende overheden.  

• Doelgroepen moeten vermeld worden. Deze norm werd aangetroffen in het 
rapport over de plattelandsprojecten. 

Assumptie: hoe meer overheden de doelgroepen van het beleid benoe-
men, des te bevorderlijker is dat voor de doelmatigheid.  

 
De als-dan-norm30. Een enkele maal hanteert de Rekenkamer een ‘counterfac-
tual’ als norm. Daarvan is sprake als gesteld wordt dat iets beter/anders/doel-
matiger zou zijn verlopen, indien ...31. Het meest duidelijke voorbeeld geeft het 
onderzoek naar de structuurschetsen. Daar werd opgemerkt dat mede doordat 
de aandacht er voor verslapte, de invoering van de schetsen niet integraal 
plaatsvond. De ‘counterfactual’ die de Rekenkamer hanteert is dat als de aan-
dacht niet verslapt was, aan de doelen van de IVR (meer) voldaan zou zijn dan 
thans het geval is. Of dat zo is, weet niemand en of de doelmatigheid van de 
publieke middelen daarmee gediend zou zijn is evenmin bekend.  

Samengevat bestaat de Rekenkamer-doelmatigheidstheorie, voor zover te 
reconstrueren op grond van de 12 onderzoeken, uit de volgende uitspraken: 
Wanneer een overheidsactor wet- en (lagere) regelgeving naleeft 
en 
wanneer deze actor de (ministeriële) verantwoordelijkheid afdoende geregeld 
heeft 
en 
wanneer het beleid dat deze actor uitvoert onderbouwd is, toetsbaar is, van een 
plan van aanpak voorzien is en optimaal is, 
en 
wanneer deze actor bij de voorbereiding van zijn beleid voor een grondig in-
zicht in kosten en baten/effecten gezorgd heeft, 
en 
wanneer deze actor voorzieningen heeft ingebouwd om beleid te laten evalue-
ren en wel op een onafhankelijke manier, 
en  
wanneer deze actor over management-informatiesystemen beschikt 
en 
wanneer deze overheidsactor de Staten-Generaal informeert, 
dan zal het beleid van deze actor doelmatig zijn. 

                                                           
30 Deze norm is hier niet tot assumptie geherformuleerd.  
31 Wie meer wil weten over counterfactuals, zie Tetlock en Belkin (1996).  
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Hoe meer deze actor een lerende actor is, hoe meer hij de doelgroepen van het 
beleid benoemt en hoe meer de beleidsuitvoering gecoördineerd wordt, des te 
bevorderlijker is dat voor de doelmatigheid. 

8. Is doelmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer als regelgeleide organi-
satiekunde met een rechtssociologisch tintje te beschouwen?  

De theorie die aan doelmatigheidsonderzoek en -oordelen ten grondslag ligt, is 
een grotendeels conditionele en procedurele. Deze theorie bevat vooral uit-
spraken over organisatorische mechanismen, die binnen de publieke sector een 
rol (kunnen) spelen om de doelmatigheid van beleid, organisatie en beheer te 
bevorderen, resp. te waarborgen.  

Dat verklaart waarom in bijna alle onderzoeken naleving van wet- en (la-
gere) regelgeving, het ordentelijk georganiseerd hebben van de (ministeriële) 
verantwoordelijkheid en het ‘geregeld hebben’ van ‘waarborgen voor doelma-
tigheid’ als normen gehanteerd worden.  

Waarom dat zo is, of dat zo is, of het niet zo zou kunnen zijn dat als aan de 
genoemde procedureel-organisatorische voorwaarden voldaan is, andere effec-
ten optreden die in mindering op ‘de’ maatschappelijke doelmatigheid gebracht 
moeten worden, zijn vragen die niet beantwoord worden. Dat komt vermoede-
lijk omdat de Rekenkamer niet grossiert in sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
naar maatschappelijke effecten en neveneffecten van beleid. Overigens roept ze 
daar wel toe op en vormt het onderzoek naar de klantgerichtheid een uitzonde-
ring. Daar is immers op dilemma’s en neveneffecten van een ‘doelmatig klant-
gerichtheidsbeleid’ ingegaan. Een andere reden kan zijn dat er naar het oordeel 
van de Rekenkamer nog onvoldoende procedureel-organisatorische voorwaar-
den zijn om thans de aandacht al op verder weg liggende problemen te richten. 

De doelmatigheidstheorie van de Rekenkamer, zoals die uit de 
reconstructie van Bemelmans-Videc en mijn eigen analyse lijkt, is daarmee te 
beschouwen als een lege, regelgeleide theorie van de overheidsorganisatie.  

Leeg betekent hier ‘procedureel’. De thema’s die in de bestudeerde onder-
zoeken aangesneden worden zijn, op een enkele uitzondering na, zelf 
overigens niet ‘leeg’, in de betekenis van ‘betekenisloos’. Het gaat om de 
uitwerking in termen van normen en criteria. Eerder maakten Pollit en Summa 
(1997:97) een vergelijkbare opmerking. Power (1995) deed dat ook toen hij 
verschillen en overeenkomsten tussen ‘auditing’ en ‘inspecties’ beschreef. Hij 
vroeg aandacht voor de mogelijkheid dat ‘auditing’ meer gericht is op 
controlesystemen en procedures en ‘inspecties’ meer op inhoud.  

Daar waar de Rekenkamer de gelegenheid krijgt inhoudelijk te worden, 
bijv. omdat de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken aangeeft een ‘lerende 
actor’ te zijn en op grond daarvan afziet van doorvoering van het besluit uit 
1990 om ‘structuurschetsen’ bij de rijksdienst, waar afgesproken, in te voeren, 
bevestigt het nawoord van deze instelling het ‘lege’ karakter van haar 
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‘theorie’: ze gaat er niet of nauwelijks op in. Een vergelijkbare situatie deed 
zich voor bij het weerwoord van Defensie rondom het 
bodemsaneringsonderzoek. Waar de gecontroleerde wijst op de mogelijkheid 
dat de normatiek van de Rekenkamer in dit geval tot een verkeerd beeld kan 
leiden, zegt de Rekenkamer dat ‘[zij deze opvatting] niet deelt [omdat] de 
normen waaraan is getoetst (duidelijke consistente, onderbouwde 
doelstellingen en voldoende en juiste informatievoorziening) niet afhankelijk 
zijn van de snel ontwikkelende bodemsaneringsomgeving’ (pag. 19). Discussie 
gesloten. 

Overigens wordt in de onderzochte 12 rapporten niet verwezen naar inhou-
delijke theorieën van organisatie-sociologen, -economen en beleidsweten-
schappers (Hendrikse,1995, Smelser en Swedberg, 1994 en Kramer en Tyler, 
1996). Daar waar in deze vakgebieden interessante, soms contra-intuïtieve be-
vindingen gerapporteerd worden zoals die betreffende de ‘performance para-
dox’ (Meyer, 1994) en die welke betrekking hebben op de werking van ‘mar-
kets, hierarchies and networks’ als sturingsinstrumenten (Thompson e.a., 
1994), is dit opvallend.  

De theorie noem ik regelgeleid, omdat hij in belangrijke mate gaat over de 
naleving van wet- en regelgeving (altijd goed voor de doelmatigheid?), het op-
volgen van wat in regeringsnota’s, ‘plannen’ en ‘besluiten’ staat en over wat er 
gebeurt als er voor wordt zorg gedragen dat procedureel-organisatorische 
voorzieningen en verantwoordelijkheden ‘geregeld’ worden. Steeds wordt ver-
ondersteld dat als dergelijke regelingen en voorzieningen getroffen zijn, zij een 
zodanige invloed op gedrag van actoren hebben dat dit de doelmatigheid van 
de publieke sector ten goede komt. Twijfel is er niet. Voor de ambtenaar die 
dingen anders doet dan de normen voorschrijven, wat soms maakt dat het goed 
met de doelmatigheid gaat, is geen ruimte; beleidsvrijheid is niet te rijmen met 
organisatorische doelmatigheid.  

Omdat regels deel uit maken van instituties en organisaties, zou de onder-
liggende theorie daarom ook kunnen worden geduid als ‘organisatiekunde met 
een rechtssociologisch tintje’.  

9. Afrondende opmerkingen  

De Rekenkamer positioneert zich door middel van haar missie als toetser én 
verbeteraar van de doelmatigheid van de overheid en daarmee verbonden in-
stellingen. Dat is een mooie stap voorwaarts ten opzichte van het vooral willen 
zijn van controleur-achteraf. Zo’n stap schept echter verplichtingen. Wellicht 
de belangrijkste is dat beleid, organisatie en beheer van de publieke sector door 
de onderzoeken, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamer doelmatiger 
worden. Om dat vast te stellen is in ieder geval nodig dat de Rekenkamer rap-
porteert over de effecten van haar werk (en niet, zoals nu gebeurt, beschrijft in 
hoeverre aanbevelingen door bewindspersonen en anderen worden opgevolgd). 
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Nodig is óok dat zij de theorie(ën) articuleert en toetst die aan haar onderzoe-
ken ten grondslag liggen.  

Deze bijdrage heeft een bescheiden bijdrage willen leveren aan zo’n articu-
latie. Net zoals dat het geval is bij gedrags- en maatschappijwetenschappelijke 
theorieën, kunnen reconstructies (deels) foutief zijn, bijvoorbeeld omdat varia-
belen over het hoofd worden gezien of omdat verkeerde accenten gelegd wor-
den. Reconstructies zijn daarom voor verbetering vatbaar.  
Om het proces van toetsing van de onderliggende theorie(ën) te stimuleren, 
rond ik af met enkele kritische vragen32. 
• Welke empirische evidentie is er waaruit blijkt dat publieke middelen ef-

fectiever en efficiënter worden aangewend wanneer aan de normen van ‘s-
lands hoogste controleur voldaan wordt? Waaruit blijkt dat de effectiviteit 
en efficiency van overheidsbeleid bevorderd wordt als daar sprake van is 
en waaruit blijkt dat overheidsorganisaties in die gevallen doelmatiger 
functioneren? 33 

 Organisaties die uit een oogpunt van verantwoording en ‘transparantie’ hun 
‘zaken op orde hebben’ zijn immers niet ook a priori effectieve en efficiën-
te organisaties of organisaties die maatschappelijk effectief beleid ‘produ-
ceren’ (vgl. de performance paradox) (Leeuw, 1996; 1997; Meyer, 1994). 
Deze paradox kan ontstaan omdat zich een ‘meer van het zelfde’ fenomeen 
voordoet, dat met de wet van de afnemende meeropbrengsten geconfron-
teerd wordt. Ook kan de gecontroleerde leren strategisch om te gaan met de 
normen van de Rekenkamer die meer en meer voorspelbaar zijn. Maar sim-
peler is nog het risiko dat ‘thickening’ (= meer ambtelijke [controle/toe-
zichts]lagen in een organisatie) en meer ‘red tape’ (= bureaucratie) zich 
voordoet wanneer de normen moeten worden nageleefd (Light, 1993; 
1995). Remming van vernieuwingen is een ander genoemd ongewenst ne-
veneffect (Smith, 1995).  

 Zou het kunnen zijn dat de werking van de normen van de Rekenkamer 
vooral effectief is in een tijd dat het belang van ‘accountability’, ‘transpa-
rantie’ en doelmatigheid op de bestuurlijke, ambtelijke en politieke agenda 
gebracht moet worden, maar minder effectief is als deze aandachtspunten 
al hoog op de agenda staan? En zou het kunnen zijn dat om te blijven 
zorgen dat zij hoog op de agenda blijven, een andere theorie de voorkeur 
verdient? 

 Het zou niet misstaan als de hoogste controleur regelmatig inzicht geeft in 
het al dan niet optreden van deze effecten. Immer, elk (overheids)handelen 
kan onbedoelde en perverse effecten hebben. Als dat geldt voor de beleids-

                                                           
32 Overigens ga ik niet in op de methodologische kritiek dat een theorie die, in de als- component 

veel voorwaarden specificeert waaraan voldaan moet worden om een afhankelijke variabele 
(in de dan-component) te laten optreden (maw: “doelmatigheid [=afhankelijke variabele] 
wordt pas gerealiseerd als a, en b, en c, en d….en .n], een lager informatiegehalte heeft dan 
een theorie waarbij het omgekeerde het geval is” ( Opp, 1976: 266). 

33 Hofstee, eerder voorzitter van de Commissie Programma Evaluatie, stelde onlangs dat er ‘in 
het verlengde van de overproductie van beleid sprake is van een tendens tot overproducdtie 
van beoordeling’ (Hofstee, 1996: 411).  
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instrumenten die de Rekenkamer onderzoekt, dan kan dat ook gelden voor 
het beleidsinstrument ‘doelmatigheidsonderzoek’.  

• Hoe verhoudt zich de ‘theorie’ van de Rekenkamer tot het inzicht dat de ef-
fectiviteit van overheidsbeleid in belangrijke mate afhankelijk is van de 
mate waarin beleid bijdraagt aan het vestigen of verstevigen van het ‘soci-
aal kapitaal’ van een samenleving (Putnam, 1994; Mitsztal, 1996; World 
Bank Development Report, 1997). Sociaal kapitaal wordt gevormd door 
netwerken van mensen en organisaties met elkaar. Het bestaat uit het ver-
trouwen dat mensen in elkaar hebben, het zorgt voor inbedding van sociale 
relaties en het vestigt reputaties, waardoor wet- en regelgeving (en de 
handhaving daarvan) minder nodig is (Raub, 1997). Deels is een overheid 
die zich als ‘onderhandelend’ ziet en die opereert in een regisseursrol, een 
overheid die expliciet op deze variabele stuurt. Alhoewel zo’n benadering 
het risico met zich brengt van ongebreideld waardenrelativisme, is de evi-
dentie dat sociaal kapitaal een belangrijke variabele is, groeiende34. De 
vraag is hoe de normen van de Rekenkamer zich tot deze aanpak verhou-
den? De vraag is temeer relevant omdat de Rekenkamer zelf waarde hecht 
aan ‘draagvlak’, wil zij haar doelen bereiken (Bemelmans-Videc, 1998). 
Zou het kunnen zijn dat het doelmatigheidsonderzoek van de Rekenkamer 
hier het een en ander te leren heeft van sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
naar deze kapitaal’soort’ en naar de voorwaarden waaronder dit kapitaal 
ontstaat?  

• Waar zijn de normen van ‘planning’ en ‘planbaarheid’ eigenlijk op geba-
seerd? Zij lijken aan te sluiten bij éen van de twee opvattingen over 
‘sociale [wellicht ware beter: administratieve] ingenieurskunst’, die Ultee 
en Luijkx (1996: 302) in navolging van Popper onderscheiden. “De ene 
beslist vooraf wat de uiteindelijke doelen zijn, bepaalt daarna de meest 
efficiënte middelen en zet die middelen vervolgens in. Popper noemt dit de 
utopische ingenieurskunst…. De tweede vorm gaat uit van sociale 
misstanden. Ze wil die bestrijden door de te gebruiken middelen niet 
vooraf vast te leggen, verspilling desnoods op de koop toe te nemen en 
veranderingen in prioriteiten toe te laten, telkens afhankelijk van de 
gebleken gevolgen van de maatregelen. Popper noemt deze vorm 
stuksgewijze sociale ingenieurskunst en beweert dat ze tot bloei komt in 
open of moderne samenlevingen”. De Rekenkamer sluit aan bij de eerste 
vorm van ingenieurskunst. De vraag is echter gerechtvaardigd waaruit zou 
blijken dat deze aanpak maatschappelijk de grootste bijdrage aan 
doelmatigheid levert. Zij wordt gesteld, noch beantwoord. Deze vorm van 
ingenieurskunst veronderstelt dat er met ‘redelijke zekerheden’ door de 
beleidsmaker (= gecontroleerde) in de toekomst kan worden gekeken, maar 
is het beeld van de doeltreffendheid van ex ante studies en ‘forecasting’ 
wel zo positief (Ester e.a., 1997)? En is het niet zo dat wie volgens deze 

                                                           
34 Een voorbeeld is dat de Wereldbank in haar beleid gericht op corruptiebestrijding en integriteit 

aansluit bij theorievorming over deze kapitaalsoort (vgl. World Bank Development Report, 
1997). Nog interessanter is wellicht dat de Bank deze aanpak vervolgens evalueert.  
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normatiek opereert een straf zet op het aanhangen van het geloof in de 
‘experimenting society’. Immers, juist dat soort (open) samenlevingen wil 
leren van het maken van fouten, weet dat er fouten komen en zal nadien 
haar beleid aanpassen. ‘Evolutionary knowledge’ staat daar centraler dan 
procedurele.  

 
Tot slot: de vraag zou opgeworpen kunnen worden35 of het wel tot de taak van 
de Rekenkamer behoort onderzoek naar de effectiviteit van beleid in de samen-
leving te doen. Gesteld zou kunnen worden dat de Rekenkamer er primair voor 
is na te gaan of er bij de rijksdienst en haar instellingen voorzieningen zijn om 
(doelmatigheids)onderzoek te kunnen doen. Immers, als die er niet zijn, is het 
moeilijk effectiviteit van beleid in de samenleving vast te stellen. Naar mijn 
oordeel is het antwoord op deze vraag dat het tot de taak behoort effectiviteits-
onderzoek te doen. Ten eerste maakt de Comptabiliteitswet duidelijk dat ‘doel-
matigheid’ effectiviteit, doelbereiking en verdiscontering van onbedoelde ne-
veneffecten dient te omvatten. Ten tweede verdraagt zich een enge, organisato-
rische opvatting van dit begrip niet met de ruime formulering van de missie 
van de instelling. En ten derde dient het zo te zijn dat de publieke uitgaven die 
met de organisatie van de rijksdienst en het daar gevoerde beleid gepaard gaan, 
(uiteindelijk) hun effecten in de samenleving hebben36. Door aan organisatori-
sche, regelgeleide aspecten van doelmatigheid aandacht te besteden (binnen de 
context van de rijksdienst), door tevens oog te hebben voor ongewenste neven-
effecten van deze aandacht én door meer inhoudelijk onderzoek te doen naar 
de maatschappelijke effectiviteit van beleid en uitgaven, kan voorkomen 
worden dat de terecht krachtige positie die de Rekenkamer thans inneemt op 
termijn verschrompelt37.  
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Govaert van den Bergh 
 
 

Bij de dood van Mohamad Koesnoe (1927-1998) 
Een nabeschouwing over multinationaal en interdisciplinair  

onderzoek van recht. 
 
 
De Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende dekolonisatie maakten een 
einde aan de grote Nederlandse traditie van adatrechtsonderzoek in Indië die 
sedert het begin van de eeuw op de vleugels van de ethische politiek met name 
door het werk van Cornelis van Vollenhoven een hoge vlucht had genomen. 
Het centrum van de adatrechtsstudie lag in Leiden, waar Van Vollenhoven van 
1901 tot 1933 doceerde. In 1924 werd in Batavia een rechtenfaculteit opge-
richt, waar eveneens het adatrecht gedoceerd en bestudeerd werd, al bleef het 
Europese recht daar de hoofdmoot van de studie.  

Men kan echt van een school spreken, wat betrekkelijk zeldzaam is in de 
Nederlandse rechtswetenschap. Van Vollenhovens charismatische persoonlijk-
heid inspireerde zijn vele leerlingen. Zijn denkbeelden over wat adatrecht was, 
hoe het onderzocht moest worden en waartoe dat onderzoek moest dienen be-
paalden in hoge mate de gestalte van de adatrechtsbeweging. Over het 
adatrecht van verschillende streken in Indië verschenen vele studies in de 
Adatrechtsbundels en tientallen proefschriften. Standaardwerken werden 
geschreven door Van Vollenhoven en Ter Haar. Ook interessante theoretische 
discussies vonden in het kader van de Adatrechtsschool plaats. Helaas kreeg 
dat alles internationaal betrekkelijk weinig aandacht, omdat vrijwel de hele 
literatuur in de Nederlandse taal was gesteld. Van Ter Haars Beginselen en 
stelsel van het adatrecht (1939) verscheen een Engelse vertaling in 1948, toen 
de dekolonisatie al in volle gang was. Ze was gemaakt door Ad Hoebel en de 
hoogleraar Romeins recht van de Columbia Universiteit Arthur Schiller, in het 
kader van de Amerikaanse oorlogsinspanningen om zich op de hoogte te 
stellen van de etnologie der Aziatische landen waar ze mee te maken zouden 
krijgen. Een keuze uit Van Vollenhovens Het adatrecht van Nederlandsch-
Indië (1918/1931) in Engelse vertaling, gemaakt door J.F. Holleman, 
verscheen pas in 1981. Zo zou het bekende debat tussen Gluckman en 
Bohannan over het gebruik van analytische begrippen of volksbegrippen bij de 
beschrijving van inheems recht overbodig zijn geweest of in elk geval op beter 
theoretisch niveau zijn gevoerd, als beiden Hoetinks Bataviase inaugurele rede 
Over het verstaan van vreemd recht (1929) hadden gelezen. 
 
In Indonesië zelf, dat na de onafhankelijkheid vooral een moderne eenheids-
staat wilde worden en onaangename herinneringen had aan Nederlands misluk-
te pogingen tot het scheppen van een federale staat, waarin de bonte verschei-
denheid van volken en culturen kon worden gebruikt om te verdelen en te blij-
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ven heersen, leidde het adatrecht een marginaal bestaan. Ook in de dagen van 
Van Vollenhoven zelf was de ‘ontdekking’ van het adatrecht trouwens in over-
wegende mate een Nederlandse aangelegenheid geweest. Tegenover tientallen 
Nederlandse onderzoekers, stond maar een handvol Indonesiërs die bij Van 
Vollenhoven promoveerden. Slechts enkelen van hen waren na de oorlog nog 
actief: de professoren Soepomo en Hazairin in Djakarta en Soeripto in Suraba-
ya. Voorzover er nog wetenschappelijke contacten tussen Nederland en 
Indonesië restten, stonden die na 1950 op een laag pitje en waren ze in de con-
frontatieperiode (1960-63) praktisch tot nul gereduceerd. 

De gedachte om de grote Nederlandse adatrechtstraditie op een of andere 
manier weer tot leven te wekken, zij het natuurlijk in een nieuwe situatie, met 
andere politieke verhoudingen, andere doelstellingen en andere wetenschaps-
opvattingen, hield vooral Geert van den Steenhoven bezig en hij vond daarin 
zijn maat in Mohamad Koesnoe, professor aan de Airlangga Universiteit in 
Surabaya. Van den Steenhoven wilde om te beginnen een Indonesische adat-
rechtskundige naar Nederland halen om hier te doceren. Professor Djojodi-
goeno, een leerling van Ter Haar, die in eerste instantie gevraagd werd om een 
jaar als gastdocent over te komen, nam de uitnodiging uiteindelijk niet aan, 
maar wees op de hier vrijwel geheel onbekende Mohamad Koesnoe uit Suraba-
ya. In oktober 1968 kwam deze naar Nijmegen, maakte spoedig vele vrienden 
en droeg ertoe bij dat de studie van het adatrecht – allengs verruimd tot volks-
recht – weer op het programma van de rechtswetenschap kwam. Voor de eerste 
keer in zeventig jaar adatrechtsstudie werd het Indonesische adatrecht in Ne-
derland door een Indonesiër gedoceerd. Een duidelijk symbool van de nieuwe 
politieke en culturele verhoudingen, maar uiteraard geheel in de geest van Van 
Vollenhoven. 
 
Achter de symbolische façade waren er overigens ook wel problematische kan-
ten aan Koesnoe’s aanwezigheid. De studentenrevolte van 1968 begon in Nij-
megen in het najaar, juist in dezelfde maanden dat Koesnoe hier kwam, met de 
verstoring van een senaatszitting waarin een Indonesische minister een eredoc-
toraat zou krijgen. De studenten vonden het een schande om de vertegenwoor-
diger van een regime te eren dat door de bloedige kudeta van 1965 aan de 
macht was gekomen. Koesnoe nu, die in zijn jonge jaren, in de tijd van de poli-
tionele acties nog tegen de Hollanders had gevochten, was een anti-communist 
( hij schijnt een rol te hebben gespeeld bij het neerslaan van de 
communistische revolte van Madioen in 1948) en onmiskenbaar een man van 
Soeharto’s orde baroe, al raakte hij daar al na een paar jaar teleurgesteld over. 
Wie zich het nog zo recente, massale bloedbad in Indonesië herinnerde, moest 
Koesnoe’s Nijmeegse afscheidscollege over musjawarah als in de 
Indonesische cultuur geworteld beginsel van het Indonesische adatrecht (maart 
1969) wel weinig realistisch vinden. Maar de discussie hierover bleef 
binnenskamers. 

Door de nauwe, vriendschappelijke samenwerking van Koesnoe en Van 
den Steenhoven, waar ook Ab Trouwborst en ondergetekende spoedig bij 
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werden betrokken, kwam het volksrechtsonderzoek vlot op gang. Van den 
Steenhoven was naast wetenschapsman en iemand die mensen kon binden, een 
meesterlijk organisator, fund-raiser, bemiddelaar en onderzoeksmanager. Er 
verscheen weer een reeks publicaties over volksrecht en vooral werd het grote 
adatrechtsonderzoek in Bali en Lombok opgezet, dat in de jaren 1971-1973 
plaatsvond en veel belangstelling trok. Overigens was er tegen deze hele 
onderneming ook het nodige verzet. Weliswaar had het Voorlopig 
Volkscongres in 1960 officieel geproclameerd dat de beginselen voor de 
vorming van het nationale recht gebaseerd moesten zijn op het adatrecht 
(voorzover dat de groei naar een rechtvaardige en welvarende maatschappij, 
kortom de vooruitgang, niet zou vertragen), maar er waren nog heel wat 
onverzoenlijke ‘unionisten’ die van dit benadrukken van rechtsverscheidenheid 
en – zoals het sinds 1971 zou gaan heten – rechtspluralisme niets moesten 
hebben. En over de wetenschappelijke merites van het onderzoek en de 
onderzoekers bestonden natuurlijk, zoals het hoort in de wetenschap, zeer 
uiteenlopende meningen. Dat Koesnoe projectleider werd van een groot 
multinationaal onderzoek, waarin vanuit het westen veel geld werd gestopt en 
dat groot prestige beloofde, wekte natuurlijk ook heel wat jaloezie, zowel in 
zijn eigen faculteit en universiteit als elders. 
 
Gemeten naar de ambities waarmee het begon, kan men het Bali-Lombok-pro-
ject niet anders dan als grotendeels mislukt beschouwen, maar de hele onder-
neming die Van den Steenhoven begon, heeft in elk geval een zeer belangrijke 
spin-off gehad. Zowel in Nederland als in Indonesië werd brede belangstelling 
voor onderzoek van het volksrecht gewekt. Ook theoretische discussies in de 
rechtsantropologie werden daardoor op een hoger peil gebracht. Enkele mede-
werkers van het project (Strijbosch, Spiertz) zijn nog altijd actief in de rechts-
antropologie en met andere onderzoekers van het inheemse recht in Indonesië 
(bv. de Von Benda-Beckmanns, de Slaatsen) en andere landen (bv. Hoebel, 
Gluckman, Kenneth Maddock in Australië) ontstonden nauwe banden. Er is 
een bloeiende, wereldwijde Commission on Folk Law and Legal Pluralism met 
honderden leden, die regelmatig overal ter wereld congresseert en waarvan het 
secretariaat nog altijd in Nijmegen gevestigd is. En zelfs het eerste juridisch-
antropologische veldonderzoek in Nederland (Staphorst) kan men tot die spin-
off rekenen. 

De mislukking van het project was niet te wijten aan menselijke 
ondeugden. Allen die erbij waren betrokken hebben zich volledig ingezet en 
heel hard gewerkt. De voorbereiding van de teams die in Bali en Lombok 
onderzoek moesten gaan doen was zo zorgvuldig mogelijk en duurde bijna 
twee jaar. De toekomstige onderzoekers kregen onder meer onderwijs in 
antropologie, Islam, rechtstheorie, adatrecht en methoden van veldonderzoek. 
Groten uit het vak als Hoebel en Gluckman gaven interessante gastcolleges. 
Zelf vond ik dat hoogtepunten van de voorbereidingstijd, maar achteraf heb ik 
begrepen dat ik daar veel meer aan heb gehad dan de nog tamelijk prille 
onderzoekers. Deze werden ook uitgebreid voorbereid op allerlei praktische 
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aspecten van het leven in het veld, zoals woontoestanden, bureaucratie, 
omgang met corrupte overheidsdienaren, enzovoort. 
Bij de opzet van het onderzoek speelde idealisme in de geest van Van Vollen-
hoven misschien een te grote rol. Er werden twee onderzoeksteams gevormd 
die zowel multinationaal als interdisciplinair moesten zijn, bestaande uit Ne-
derlanders en Indonesiërs, juristen en sociale wetenschappers. Van beide teams 
werd een Indonesiër teamleider, terwijl Koesnoe projectleider werd. Dat gaf 
een veelvoud van cultuurverschillen. Verschillen in culturele achtergrond, op-
leidingsniveau, maatschappelijke opvattingen, salariëring en andere arbeids-
voorwaarden. Maar in die jaren was nu eenmaal interdisciplinair onderzoek in 
teamverband dernier cri. 

 De Indonesiërs waren jarenlang afgesneden geweest van de internationale 
wetenschappelijke wereld en onder primitieve omstandigheden opgeleid. De 
bibliotheekbestanden, publicatiemogelijkheden en andere faciliteiten van hun 
universiteiten waren naar westerse maatstaven bedroevend. Daarnaast waren er 
cultuurverschillen. De Indonesiërs waren van nature meer geneigd de ideeën 
van hun leermeester te volgen en uit te voeren. De Nederlanders hadden 
grotere wetenschappelijke ambities en vonden het bovendien wetenschappelijk 
om agressief tegen de opvattingen van de projectleiding in te gaan, uit een 
soort popperiaans idee dat falsificatie de essentie van alle wetenschap is. 

Hoewel daar in de voorbereiding uitgebreid aandacht aan was besteed, ble-
ken de Nederlanders niet altijd evenveel begrip voor Indonesische eigenaardig-
heden te hebben. Om maar iets te noemen: wat een brave Nederlandse onder-
zoeker al gauw corruptie noemt, zijn voor een onderzoeker uit een ontwikke-
lingsland die slecht betaald wordt en minimale faciliteiten heeft, niet meer dan 
normale fringe benefits van wetenschappelijke belangstelling uit het rijke wes-
ten. 
 
Ondanks de lange voorbereidingstijd, die mede beoogde een soort gemeen-
schappelijke taakopvatting en taal te scheppen, leken de juristen en de sociale 
wetenschappers soms wel afkomstig van verschillende planeten. Tussen de so-
ciale wetenschappers bestonden trouwens ook diepgaande verschillen in oriën-
tatie. Juristerij is een theoretisch-praktisch complex waarin het argumenteren 
over normen en waarden centraal staat en zuiver empirisch onderzoek van na-
ture slechts een marginale rol speelt. Het perspectief van juristen is overwe-
gend intern. Sociale wetenschappers zijn getraind om maatschappelijke ver-
schijnselen te onderzoeken: interacties, instituties en sociale systemen. Hoewel 
de een meer empiristisch is ingesteld dan de ander, is hun kijk in het algemeen 
extern. 

Men kan over dat soort verschillen lang en breed filosoferen, maar de ver-
andering van attitudes is een heel andere zaak. Reken daarbij nog de cultuur-
schok van de eerste kennismaking met het veld en het draaiboek voor een mis-
lukking is compleet. Door de stress van de eerste weken in de tropen – liefst 
maar meteen met vrouwen, baby’s en kleine kinderen – kwam alles boven 
water wat in Nederland natuurlijk al onderhuids gespeeld had en misschien 
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theoretisch ook wel was onderkend, maar praktisch niet viel uit te bannen: 
onzekerheid, misverstand, etnocentrisch vooroordeel, verschil in karakter en 
sociale habitus, groepsvorming, uiteenlopende wetenschappelijke attitudes, 
enzovoort. En voor alle onbehagen was de Indonesische projectleider 
natuurlijk de aangewezen kop van jut, of hij er nu wel of niet verantwoordelijk 
voor was, wel of niet iets aan kon doen. Dat is nooit meer helemaal goed 
gekomen. 

Wetenschappelijk gesproken bleek er in het bijzonder een onopgeloste 
spanning over de fundamentele doelstelling van het project: was die juridisch 
of sociaal-wetenschappelijk. En als de sociale wetenschappers al aanvaardden 
dat die doelstelling een juridische was, hoe paste hun taak daar dan in? Bij de 
juristen die het project opzetten – de een meer bewust dan de ander, de een 
meer geinspireerd door Van Vollenhoven dan de ander – speelde het juridische 
doel een rol: dienst aan het recht. Zoals de Oostenrijkse Pandektist Brinz zei en 
ook Paul Scholten in wezen nog doceerde: ‘Wer nicht für ein geltendes Recht 
arbeitet ist kein Jurist.’  
 
Het vooroorlogse adatrecht was onmiskenbaar een rechtswetenschappelijke 
discipline geweest, hoeveel etnologie er ook in werd gestopt. Doel was de vast-
stelling en systematische beschrijving van wat inheems geldend recht was, 
mede met het oog op rechtstoepassing, niet etnografische beschrijving of soci-
ologische analyse van gemeenschappen en hun sociale praktijken. Bij de opzet 
van het Bali-Lombok-project heerste diezelfde grondgedachte. De bestudering 
van het adatrecht gold als voorwaarde voor de opbouw van een modern, eigen, 
aan de Indonesische cultuur aangepast rechtssysteem. Zoals Van Vollenhoven 
dacht men door betere kennis van het inheemse recht de inheemse bevolking 
beter tot zijn recht te laten komen, maar de ambitie van het onderzoek ging 
verder: men wilde mede een bijdrage aan de ontwikkeling van een nationaal 
Indonesisch rechtssysteem geven. Het was duidelijk dat in de wetenschappelij-
ke context van de zestiger jaren veel meer – en ander – sociaal-wetenschappe-
lijk onderzoek nodig was dan in de dagen van Van Vollenhoven, maar dat 
deed niet af aan het juridische karakter van de globale doelstelling. 

Wat wij ons onvoldoende realiseerden, was dat dit in feite niet een rechts-
wetenschappelijke maar een rechtspolitieke doelstelling was, met alle proble-
men van dien. Van Vollenhoven kon zich als lid van de koloniserende natie 
verantwoordelijk achten voor Indië, maar waarom zouden Nederlanders zich in 
een postkoloniale situatie met rechtspolitieke doelstellingen voor Indonesië be-
zighouden? Wat was daarvoor hun legitimatie? Dat zou alleen mogelijk zijn 
wanneer zij zich serieus als technische experts in dienst zouden stellen van een 
Indonesisch project, met een Indonesische projectleider en Indonesische team-
leiders die de doelstellingen, methoden en prioriteiten van het onderzoek be-
paalden. Maar daar was geen sprake van. Er speelde immers ook een ander 
doel mee: het bevorderen van de (westerse) wetenschap van volksrecht en 
rechtsantropologie. Zuiver wetenschappelijk waren de Nederlanders bovendien 
door hun voorsprong in scholing en materiële middelen veruit de meerderen 
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van de Indonesiërs. Een enkeling meende zelfs beter dan de Indonesiërs te 
weten wat goed was voor de ontwikkeling van hun land. Hij ging aan het werk 
als een ouderwets, autoritair soort ontwikkelingshelper.  
De Indonesiërs streefden in feite naar een vrij globale, ideaaltypische beschrij-
ving van adatinstituties op dorpsniveau op basis van een onderliggend harmo-
niemodel (musjawarah), welke zich gemakkelijk zou lenen voor het afleiden 
van generaliserende beginselen en regels. De Nederlanders, sterk getraind in 
antropologische theorieën en technieken en bovendien studenten van de zesti-
ger jaren, zagen adatrecht als een ingewikkeld proces van interactie en conflict 
binnen de context van lokale en regionale machtsverhoudingen, nationale wet-
geving, Islamisering, de opkomst van markteconomie en toerisme, enzovoort.  
 
De Indonesische benadering was op zichzelf niet onwetenschappelijker dan de 
Nederlandse, maar zij was in het westen nu eenmaal niet meer in de mode. Zij 
kwam alleszins overeen met de globale juridische doelstelling en zou wellicht 
sneller iets bruikbaars opleveren voor de opbouw van een nationaal rechtssys-
teem, maar ze paste slecht bij de Nederlandse wetenschappelijke ambities van 
het project. Bovendien waren de Nederlanders als kinderen van de zestiger ja-
ren veel gevoeliger voor de ideologische elementen in de Indonesische aanpak. 
Het nadeel van de Nederlandse aanpak was daarentegen dat ze gemakkelijk 
bleef steken in de beschrijving van sociale processen en niet toekwam aan een 
beschrijving van het systeem van geldend adatrecht, laat staan aan de afleiding 
van generaliseerbare regels en beginselen. Dat is uiteindelijk ook wel 
gebleken. Een bruikbaar rapport is er nooit uitgekomen. Het was natuurlijk een 
naïef idee, te denken dat meer wetenschap vanzelf wel tot beter recht zou lei-
den. Ik zou nu eerder met Prediker (1:18) denken: ‘Wie kennis vermeerdert, 
vermeerdert smart.’  

De interdisciplinaire opzet van het onderzoek versterkte de problemen. De 
sociale wetenschappers deelden de fundamentele oriëntatie van de juristen ui-
teraard niet. Ze hadden zelf vaak geen uitgesproken onderzoeksdoelstellingen, 
hoogstens de vooroordelen en onderzoeksideologie van hun diverse opleidin-
gen. Die brachten zoals gezegd globaal genomen mee dat ze meer neigden naar 
het externe dan het interne standpunt. Zelf heb ik altijd volgehouden dat een 
strikte scheiding van intern en extern standpunt theoretisch onmogelijk is, maar 
daarmee lost men de onderliggende attitudes, cultuurverschillen en bijkomende 
irritaties natuurlijk ook niet op. En de antropoloog die zich in het veld echt ‘als 
jurist’ wilde opstellen, hanteerde in feite slechts zijn eigen, bekrompen 
westerse folk-concept van juristerij.  

 De sociale wetenschappers, hoezeer onderling verschillend in persoonlijk-
heid en wetenschappelijke oriëntatie, hadden er beide moeite mee, hun plaats 
en taak in het kader van het onderzoek te bepalen. De een wilde een strikt om-
schreven analyse-eenheid en een uitgebreide kartering van het onderzoeksveld 
alvorens meer gedetailleerd onderzoek te verrichten. De ander vond dat alle-
maal niet zo nodig, maar vond het ook lastig om te bepalen wat voor werk hij 
binnen de onderzoeksdoelstelling nu eigenlijk moest doen.  
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Zo kon het gebeuren dat een onderzoeker reeksen prachtige cases opteken-
de, en toch maar niet kon ontdekken waar het recht was. Logisch: recht is geen 
verschijnsel dat men kan waarnemen, maar een concept dat alleen geldt door 
het gebruik dat men ervan maakt. Recht is alleen recht als er recht op staat. En 
in het veld, zonder van huis uit herkenbare oriëntatiepunten als wetboeken, ge-
rechtsgebouwen, rechters, deurwaarders, advocaten en politieagenten, is het 
deels de onderzoeker zelf die het stempel ‘recht’ moet zetten. En een andere 
onderzoeker verplaatste zijn aandacht naar verschijnselen waarvan in theorie 
niet moeilijk was in te zien dat ze voor de rechtsontwikkeling uitermate be-
langwekkend waren – bijvoorbeeld de toenemende Islamisering van de dorps-
samenleving – , maar waarvan de jurist al gauw het gevoel kreeg dat ze te ver 
van de eigenlijke onderzoeksopdracht afleidden en de verwaarlozing van ande-
re, zeker zo belangrijke zaken met zich brachten.  
 
Een van de lessen van het Bali-Lombok-project is voor mij dan ook, dat echt 
interdisciplinair onderzoek alleen mogelijk en zinvol is, wanneer de beoefena-
ren van de verschillende disciplines het echt eens kunnen worden over de doel-
stelling van hun onderzoek. Dat is vaak moeilijker dan het lijkt. Bij de voorbe-
reiding is lang gepraat om tot een eensluidend begrip van recht te komen, waar 
ieder in het veld mee zou kunnen werken, maar eenmaal in het veld kwam daar 
weinig van terecht. De westerse juristen en sociale wetenschappers zaten vaak 
op verschillende golflengte. Koesnoe zelf meende eigenlijk dat de 
Nederlanders voor de oorlog het adatrecht eerder hadden bedekt dan ontdekt 
en dat zij het wezen ervan nooit helemaal zouden begrijpen. De Indonesische 
onderzoekers vonden diepgravend sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
helemaal niet zo nodig, want zij wisten immers al hoe het zat. En al was dit 
onderzoek misschien wenselijk voor de ontwikkeling van de (westerse) 
wetenschap, veel minder duidelijk was wat het aan de urgente opbouw van een 
beter nationaal rechtssysteem kon bijdragen. 

Zo’n eenheid van doelstelling en handelwijze ontstaat ook niet zomaar in 
een machtsvrije wetenschappelijke discussieruimte. In de anti-autoritaire, zelfs 
lichtelijk anarchistische jaren zeventig dachten we in Nederland dat dit 
allemaal wel vanzelf kwam als men maar lang genoeg met elkaar praatte, maar 
dat doet het natuurlijk niet. Een groep wordt geen eenheid zonder leiding, 
zonder duidelijke hiërarchie. De Nederlandse onderzoekers gedroegen zich bij 
de cultuurschok van hun kennismaking met het veld een beetje als rekruten die 
voor de eerste keer onder vuur komen. Dan is er sterke leiding nodig om ze 
weer in het gareel te krijgen. Maar Nederlandse soldaten onder Indonesische 
officieren, dat werkte niet.  

Biologen, chemici, microbiologen, optici, anatomen, oogartsen, psycholo-
gen en vele andere specialisten kunnen het er misschien makkelijk over eens 
worden om iets in het oog te onderzoeken. Voor allemaal – zij het ieder om 
zijn eigen reden – is het interessant wat meer over de werking van het oog te 
weten te komen. Maar met recht ligt dat zo simpel niet. Hoe dieper de 
rechtsantropoloog in een vreemde gemeenschap doordringt, des te 
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ingewikkelder wordt zijn beeld van de sociale processen en uiteindelijk komt 
hij misschien zoals Clifford Geertz alleen maar thuis met een reeks prachtige, 
fascinerende verhalen, die zich niet meer laten herleiden tot regels en 
beginselen waar een jurist wat mee kan aanvangen. 
 
Natuurlijk is dit niet het hele verhaal. Wij hebben, deels door onervarenheid – 
het was eigenlijk een van de eerste grote internationale onderzoeksprojecten in 
de tropen van na de oorlog – bij de opzet ook andere, domme fouten gemaakt. 
We waren te zeer gericht op het rechtsgebeuren op dorpsniveau om te beseffen 
hoe nauw dit in wisselwerking staat met de rechtspleging in de statelijke recht-
banken. Daardoor is te laat en te weinig onderzoek in de praktijk en de archie-
ven van deze laatste gedaan. Dat vergde trouwens naast tijd ook weer andere 
onderzoeksmethoden. Wij hadden voor de uitwerking van de onderzoeksresul-
taten een jaar uitgetrokken. Dat leek heel wat, maar latere onderzoekingen el-
ders hebben geleerd dat de verhouding van tijd in het veld en tijd voor uitwer-
king eerder 1:2 hoort te zijn dan omgekeerd. Was er meer tijd geweest voor de 
rapportage, dan zou er zeker meer uitgekomen zijn. 

Dit zijn een paar gedachten bij de dood van Mohamad Koesnoe, die op 9 
mei 1998 in Surabaya is overleden. Zijn invloed op de ontwikkeling van de so-
ciaal-wetenschappelijke bestudering van het recht in Nederland na de oorlog 
is, zoals hieruit moge blijken, niet onbelangrijk geweest en dat rechtvaardigt 
dat wij hem herdenken. Overigens heb ik geenszins de pretentie om een echt in 
memoriam te schrijven. Koesnoe’s vorming en ontwikkeling voor wij hem 
leerden kennen onttrekt zich grotendeels aan mijn waarneming en na afloop 
van onze samenwerking heeft hij nog furore gemaakt als Islam-deskundige, die 
over de hele wereld gastcolleges gaf. Zijn wetenschappelijke verdiensten op 
deze en andere gebieden kan ik niet beoordelen.  

Men heeft Koesnoe wel verweten dat hij het project teveel voor eigen roem 
en voordeel heeft gebruikt. Maar welke onderzoeker zou dat niet doen, niet 
alleen in een ontwikkelingsland waar het reguliere hooglerarensalaris net vol-
doende was om een pondje rijst te kopen, maar ook in het rijke westen, waar 
het in wetenschapsland barst van de egotrippers? En als Koesnoe werkelijk al-
lerlei mensen van het project had laten meeprofiteren die daar wetenschappe-
lijk geen enkele verdienste voor hadden, zou men dan niet nog meer gepraat 
hebben over corruptie en verspilling van ontwikkelingshulp? Hoe dat zij, aan 
de integriteit van Koesnoe hebben wij nooit een moment getwijfeld. 

Hoeveel gezag het project Koesnoe heeft gegeven, echt populair is hij er 
niet door geworden, noch in de Airlangga Universiteit, noch bij de mensen die 
aan de touwtjes trokken in Jakarta en elders. Hij had voortdurend te maken met 
universitaire functionarissen die zich aan het project probeerden te verrijken. 
Hij raakte al gauw diep teleurgesteld over de orde baroe, verloor daardoor 
politieke protectie en trok zich allengs helemaal uit zijn eigen faculteit terug. 
Toen na het sluiten van een cultureel akkoord de wetenschappelijke samenwer-
king tussen Nederland en Indonesië op grote schaal werd aangepakt, stond hij 
geheel buiten spel. 
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Over de persoonlijke kanten van onze vriendschap kan ik hier niet uitweiden. 
Koesnoe was charmant, scherpzinnig, belezen en – misschien deels meer uit 
nood dan behoefte – een echte generalist, met wie je heerlijk over van alles en 
nog wat kon filosoferen. Hij was ook een begaafd verteller die wist hoe gevoe-
lig westerlingen plegen te zijn voor de mystiek van het oosten. Alles bijeen kan 
ik zonder voorbehoud zeggen dat de ontmoeting met hem ons leven zeer heeft 
verrijkt. “I want experience more” was zijn motto (en dat was absoluut niet 
hetzelfde als ‘I want more experience’!). Voor ons was hij zo’n ervaring. 
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Rechtskonflikt in Burundi betrachtet aus einer Vielfalt von 
disziplinären Perspektiven 

Weilenmann, Markus, Burundi: Konflikt und Rechtskonflikt. Eine rechtsethno-
logische Studie zur Konfliktregelung der Gerichte. Vorwort von Franz von 
Benda-Beckmann. Frankfurt/M.: Brandes-Apsel 1997 (series: wissen & praxis, 
vol. 74); pp. X + 468; ISBN 3-86099-275-9; DM 59,- /ÖS 431,-/SFR 56,- 
 
Nach fast zwanzigjähriger Beschäftigung mit Burundi und fast zehn Jahre nach 
den für die Studie wichtigsten Feldforschungsjahren 1987-19891 legt Markus 
Weilenmann in diesem Werk die Ergebnisse seiner breit angelegten Untersu-
chungen über die Entwicklung des burundischen Staates und die Entwicklung 
und Arbeitsweise der nachkolonialen staatlichen Rechtsordnung vor. Daß 
solch langer Atem lohnt und eine Mahnung an einen Wissenschaftsbetrieb ist, 
dem in meinen Augen gut anstünde, die produktive Langsamkeit wieder zu 
entdecken - um den bekannten Titel eines großartigen Romans zu paraphrasie-
ren -, dafür sind die Gründlichkeit, mit der diese Studie erarbeitet wurde, die 
Differenziertheit der analytischen Untersuchungen und die Vielfalt der diszi-
plinären Perspektiven, die hier entwickelt werden (historisch, rechtsethnolo-
gisch, psychoanalytisch), Beweis. Um was geht es? 

Zum einen geht es um das, was der programmatisch verstandene Titel an-
zeigt. Mit seinen Schlüsselbegriffen “Konflikt” und “Rechtskonflikt” 
verpflichtet er die Rechtsethnologie, erstens, darauf, den vor Jahrzehnten 
einmal eingeschlagenen Weg der erweiterten Fallmethode zu Ende zu gehen.2 
Die Aufgabe der Rechtsethnologie ist danach zweifach bestimmt. Die 
Rechtsethnologie hat sowohl die zahlreichen Transformationsprozesse, die ein 
Konflikt von den vorgerichtlichen Phasen bis zur Urteilsfindung durchläuft, als 
auch, wie Keebet von Benda-Beckmann gefordert hat,3 diejenigen 

                                                           
1 Vier Jahre nach Abschluß der Feldforschung, also seit 1993, besuchte Weilenmann als Kon-

sulent der deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) wieder in regelmäßi-
gen Abständen Burundi (see p. 29). 

2 Vgl. Max Gluckman (‘Ethnographic Data in British Anthropology’. In: Sociological Review 9, 
1961: 5 - 17) und J. van Velsen (‘The Extended-Case Method and Situational Analysis’. In: 
The Craft of Social Anthropology, ed. by A. L. Epstein, pp. 129 - 149. London: Tavistock, 
1967).  

3 Vgl. Keebet von Benda-Beckmanns Abhandlungen über ‘Implementieren - Was heißt das? Die 
Implementierung von Gerichtsurteilen aus der Sicht der Rechtsethnologie’ (in: Implementation 
von Gerichtsentscheidungen, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, vol. 11, ed. by 
Erhard Blankenburg, Rüdiger Voigt, pp. 23 - 42. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987) und 
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Umbildungsprozesse eines Konflikts zu untersuchen, die sich in den 
nachgerichtlichen Phasen vollziehen, in denen die Rückführung der 
gerichtlichen Entscheidungen in die gesellschaftlichen Zusammenhänge und 
die Alltagswelt der Beteiligten erfolgt. Der Sinn dieser doppelt erweiterten 
Fallanalyse ist nicht in irgendeinem Grundsatz einer nie erreichbaren 
Vollständigkeit, nicht einmal in einem Prinzip der Tiefenschärfe oder selbst 
der angemessenen analytischen Komplexität zu finden. Der Sinn liegt darin, 
daß, wie der Autor formuliert (p. 8), “Konflikt und Rechtskonflikt ... in einem 
dialektischen, nicht in einem kausalen Verhältnis (zueinander stehen – TT)”. 
Mit dem etwas “dunklen” Adjektiv “dialektisch”4 bezeichnet Weilenmann den 
Sachverhalt, wie ich zu lesen meine, daß Rechtskonflikte – zumindest in 
nichtindustriellen Gesellschaften - über alle Phasen hinweg immer eingebettet 
sind in das soziale, politische und ökonomische Feld, in dem sie stattfinden. 
Der Konflikt darf weder in den Phasen bis zur Urteilsfindung auf sein recht-
liches Geschehen im engeren Sinne verkürzt noch das nachgerichtliche Ge-
schehen als direktes Ergebnis der gerichtlichen Entscheidung verstanden 
werden. In diesem Sinne ist die analytische Einheit der Rechtsethnologie der 
Konflikt, ist Rechtsethnologie Konflikt – bzw. Streitethnologie. Ihr Unter-
schied zu anderen Formen der Konfliktethnologie besteht darin, daß für sie die 
rechtliche Verarbeitung der Schlüssel zum Konflikt ist, und sie die Entwick-
lung von Konflikten immer im Blick auf die rechtlichen Transformationspro-
zesse analysiert, daß es stets um das Verhältnis zwischen “Konflikt und 
Rechtskonflikt” geht. Im unmittelbaren Anschluß an dieses Verständnis von 
Rechtsethnologie weist Weilenmann der Rechtsethnologie, zweitens, die Auf-
gabe zu, sich ihrer, wie es Weilenmann nennt, “kognitiven” Verkürzungen 
ihres Gegenstandes zu entledigen. Der Streit und die rechtliche 
Auseinandersetzung sind Wirklichkeiten der Gefühle, Emotionen und vor 
allem der unbewußten Phantasien. Diese sind für den Verlauf eines 
Rechtsstreits nicht weniger bedeutsam als die Art der Rechtseinrichtungen, die 
Rechtsnormen, die bewußten Strategien der Akteure und anderes mehr. Auch 
sie gestalten das Konfliktgeschehen in grundlegender Weise, bestimmen seinen 
Verlauf und den Umgang der streitenden Parteien in den nachgerichtlichen 
Entwicklungen des Streits. 

Zum anderen geht es in diesem Werk von Weilenmann aber um mehr als 
um engere rechtsethnologische Fragen. Weilenmann untersucht das Rechtswe-
sen Burundis als eine der grundlegenden Ordnungsformen, an denen sich die 
Entwicklung einer Staatlichkeit nachzeichnen und problematisieren läßt, die 
am Modell des okzidentalen Anstaltsstaates orientiert ist, im europäischen, d.h. 
                                                           

‘The social significance of Minangkabau State Court Decisions’ (in: Journal of Legal 
Pluralism and Unofficial Law, No. 23, 1985: 1 - 68). 

4 Ich weiß nicht, warum der Autor sich der – nicht nur psychoanalytischen – Unsitte anschließt, 
hier und an anderen Stellen, in denen eine Abgrenzung zu einem eng kausalanalytischen Er-
klärungsmuster erfolgt, das Adjektiv “dialektisch” oder das Substantiv “Dialektik” zu gebrau-
chen. Diese machen nur Sinn, wenn man in der Tradition von Hegel und Marx den ge-
schichtsphilosophischen bzw. “historizistischen” Kontext – um das Wort Poppers zu gebrau-
chen – aufrechterhält. 
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deutschen und belgischen, Kolonialstaat seine ersten Wurzeln schlug, jedoch 
nie ganz aus dem Schatten der vorkolonialen Sakralmonarchie heraustrat. So 
verstrickte sich der Staatsbildungsvorgang in der nachkolonialen Zeit in Kon-
flikte, deren Kern in den “Schwierigkeiten” liegt, “die der moderne Staat Bu-
rundi ... mit Burundi hat” (p. 152) und für deren Lösung sich die immer radi-
kalere Ethnisierung der gesellschaftlichen Ordnung im nachkolonialen Burundi 
anbot, um so mehr, als dieser Vorgang ideologischer Ethnisierung des gesell-
schaftlichen Lebens an den vorkolonialen und vor allem kolonialen Anfängen 
der Ethnisierung der sozialen und politischen Strukturen anknüpfen konnte. Es 
war und ist eine Lösung, die für die Barundi in das Grauen der Massaker und 
des Genozids führte. So ist die Untersuchung von Weilenmann auch eine Be-
trachtung über die Entstehungszusammenhänge einer nachkolonialen Staats-
ordnung, die gleichsam beispielhaft für jenen Weg Afrikas steht, der statt dem 
Versprechen auf “Entwicklung” Orgien der Gewalt und die Auflösung nicht 
nur der staatlichen, sondern der gesellschaftlichen Ordnung selbst gebracht hat. 

Um diese rechtsethnologischen und herrschaftssoziologischen Problemstel-
lungen zu entwickeln, gliedert Weilenmann seine Studie in sechs Teile. Teil 1 
formuliert in der Form einer “Einführung” in die Studie5 die genannten Pro-
blemstellungen, stellt die Studie und ihre Methodologie knapp vor und ordnet 
die theoretischen Fragen in die bestehende rechtsethnologische Debatte und 
Forschung ein. Dabei wird sichtbar, wie vergleichsweise bescheiden der para-
digmatische Wandel ist, den die Rechtsethnologie nach ihrer Blüte in den aus-
gehenden 60er und 70er Jahren in den letzten Jahren erlebt hat. Noch immer 
sind das Gegeneinander von regelzentriertem und prozessualem Paradigma 
und dem Konzept des Rechtspluralismus die Bezugspunkte, innerhalb derer 
Weilenmann die jüngere Rechtsethnologie verortet.6 Nach einigen 
grundbegrifflichen Erörterungen entfaltet der zweite Teil die für die Studie 
kennzeichnende historische Perspektive in der Weise, daß Weilenmann auf der 
Grundlage einer herrschafts- und rechtssoziologischen Analyse eine 
ausführliche Darstellung von Staat und Recht des vorkolonialen Burundi gibt 
und ihre Entwicklung über die verschiedenen Formen des Kolonialstaates bis 
zur Gegenwart verfolgt. Unter den Ergebnissen der differenzierten 
Untersuchung sind entsprechend den drei Hauptentwicklungen Burundis – die 
Etablierung der vorkolonialen Monarchie, der Kolonialstaat und der 
nachkoloniale Staat – drei grundlegende Wandlungen besonders 
hervorzuheben. 

Da ist der Wandel, der mit der Durchsetzung der sakralen Monarchie, der 
Einrichtung eines “frühen Staates” einhergeht, eine Ordnung politischer 
Zentralität, die gleichwohl ohne einige der konstitutiven Merkmale moderner 
Staatlichkeit auskommt, wozu die uneingeschränkte Territorialherrschaft und 

                                                           
5 Meine Zählung folgt dem Aufbau der Arbeit, nicht den vom Autor verwendeten Gliederungs-

überschriften. 
6 Vgl. ebenfalls Simon Roberts’ Übersichtsartikel über ‘Law and Dispute Processes’ (in: Com-

panion Encyclopedia of Anthropology. Humanity, Culture and Social Life. ed. by Tim Ingold, 
pp. 962 - 982. London, New York: Routledge, 1997; engl. first 1994). 



86 Trutz von Trotha 

das Gewaltmonopol gehören.7 Diese Monarchie ist eine Ordnung des 
Antagonismus von Staat und Verwandtschaftsverbänden, der nach 
Weilenmann durch den Ausbau eines komplexen Klientelsystems und die 
politisch-religiöse Ideologisierung von Abstammungslinien “politisch 
abgefedert” wurde (p. 54). Diese Ideologisierung von Abstammungslinien 
legte die ersten Grundlagen für die Verfestigung von Teilgruppensolidaritäten, 
“welche ... der heute so problematischen Verbreitung ethnischer Ideologien 
Vorschub leistete” (p. 55; Herv. i. Orig.). Im Einklang mit einem typischen 
Merkmal des “frühen Staates” ist das monarchische Burundi durch eine 
“grosse strukturelle Heterogenität” gekennzeichnet, die sich sowohl räumlich, 
politisch, ökonomisch, sozial und rechtlich ausdrückte (vgl. pp. 61-62). Sie 
wird nicht nur durch die politisch-religiöse Ideologisierung und die klienteläre 
Ordnung überbrückt, wobei letztere diese Heterogenität wiederum bestätigt. 
Ihr wird vor allem durch die Komplementarität einer strengen Hierarchisierung 
der sozialen und rechtlichen Ordnung begegnet. Weilenmann deutet an – ohne 
dies allerdings empirisch näher zu belegen –, daß das Maß an Gewalt und 
Willkür in den Beziehungen zwischen Zentralgewalt und Bauern 
vergleichsweise zurückgenommen war, weil im Unterschied zum späteren 
kolonialen Staat das Burundi der vorkolonialen Monarchie “sich in viel 
höherem Masse auf die heterogene Wirklichkeit der Bauern stützte” (p. 72). 

Mit der kolonialen Eroberung kommt es zur zweiten Basistransformation 
Burundis, die sich, wie Weilenmann treffend hervorhebt, als Konflikt zwischen 
zwei “ganz unterschiedlich geartete[n] Machtparadigmen” verstehen läßt – an 
die Stelle der “tägliche[n] Reproduktion der Loyalität(en) gegenüber verschie-
denen Autoritäten” tritt der Unterwerfungsanspruch der Kolonialgewalt, die 
Kontrolle über Menschen und soziale Beziehungen weicht dem Anspruch auf 
Kontrolle des Territoriums und der Produktionsleistung, die Subsistenzwirt-
schaft soll der Geldwirtschaft Platz machen, die strukturelle Heterogenität wird 
mit dem vereinheitlichenden Integrationsanspruch des Zentralstaats konfron-
tiert (p. 75). Aus der Sicht der massakerreichen und genozidalen Gegenwart 
schuf die Kolonialherrschaft ihrerseits wiederum Voraussetzungen für jenen 
gewaltträchtigen ethnischen Diskurs, in dem René Lemarchand den Kern der 
burundischen Entfesselung der Gewalt erkennt.8 Nach dem typischen Muster 
der kolonialen Staatsbildung zerschlug die belgische Kolonialherrschaft die 
komplexen vertikalen Beziehungen der vorkolonialen Monarchie und 
schwächte in den verschiedensten, vor allem rechtlichen Zusammenhängen de-
ren Grundlagen, versuchte, die sittennormative Ordnung des lokalen Gewohn-
heitsrechts zu zerstören, und ethnisierte in verschiedenen Stufen die neuen und 
wechselnden einheimischen Trägerschichten der Kolonialherrschaft. In diesem 
                                                           
7 Nach der Schilderung von Weilenmann drängt sich die Frage auf, ob wir es im Falle des 

sakralmonarchischen Burundi nicht eher mit einem hochzentralisierten “Großhäuptlingtum” 
als mit einem “Staat” zu tun haben (vgl. Trutz von Trotha: Koloniale Herrschaft. Zur soziolo-
gischen Theorie der Staatsentstehung am Beispiel des ‘Schutzgebietes Togo’. Tübingen: 
Mohr, 1994; pp. 252 - 260). 

8 René Lemarchand (1996): Burundi. Ethnic Conflict and Genocide. Washington D. C./Cam-
bridge et al.: Woodrow Wilson Center Press/Cambridge University Press; (first 1994). 
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Ethnisierungsvorgang kam der Verbindung von Ethnizität und Ausbildung 
(nach dem europäischen Modell) eine Schlüsselrolle zu – mit fatalen Folgen. 
In dieser Verbindung wurde nämlich ein Vorgang unterstützt, der nach 
Weilenmann in verschiedenen Etappen und in verschiedenen 
Zusammenhängen eines der Kernprobleme des modernen Burundi 
hervorbrachte: die Handlungen der Inhaber der politischen Macht sind 
“überdeterminiert” (p. 150). “Das meiste, was sie tun, ist zugleich auch 
nichtethnisch erklärbar” (p. 150; Herv. i. Orig.), so daß sich die 
Konfliktgegenstände verwischen und zum Beispiel die Schwierigkeit entsteht, 
die für das nachkoloniale Burundi der 80er und 90er Jahre typisch ist, 
“Konflikte der Abstammung von Konflikten unterscheiden zu können, die sich 
auf den Import westlicher Bürokratiemodelle ... beziehen” (p. 97-98). Konflik-
te, die nicht aus der ethnischen Identität der Träger der politischen Macht her-
vorgehen, bleiben unthematisiert und werden zu ethnischen gemacht, ethnische 
Konflikte wiederum werden zum Beispiel zu Verwaltungsproblemen erklärt. 
Es kommt, wie ich ergänzen würde, zu einer Diskursordnung der Konfliktver-
leugnung. In ihr ist aus der Sicht Weilenmanns am folgenreichsten, daß 
Ethnizität ein Mittel wird, um den Zerfall der Loyalitäten, Solidaritäten und 
Gemeinschaften der vorkolonialen Ordnung – kurz, den grundlegenden 
Modernisierungs- und Individualisierungsprozeß, der mit der kolonialen und 
nachkolonialen Ordnung ausgelöst worden ist – zu verdecken: Ethnisierung ist 
in den Augen von Weilenmann die Antwort auf den Auflösungsvorgang alter 
kultureller Identitäten. Sie ist nicht “primär”, sondern reaktive, fiktive 
Zuschreibung (pp. 151-152). 

Diese Ethnisierung ist nun um so konfliktträchtiger als sie mit einem 
grundlegenden Legitimitätsproblem des modernen burundischen Staates 
verbunden ist, das gleichfalls bis in die Kolonialzeit zurückreicht und für 
Weilenmann von eminenter Bedeutung ist. Mit der Schwächung der 
Monarchie und der Entmachtung der vorkolonialen Entscheidungsträger, die 
sich in wiederholten Entmachtungsvorgängen ihrer neotraditionalen 
Nachfolger fortsetzte, leitete die Kolonialherrschaft einen Prozeß der 
wachsenden sozialen und kulturellen Entfremdung zwischen den Institutionen 
des kolonialen Zentralstaats und den mit ihnen verbundenen einheimischen 
Trägerschichten auf der einen und der bäuerlichen Bevölkerung auf der 
anderen Seite ein. Dieser Entfremdungsprozeß ist ein Vorgang, der sich 
insbesondere an dem fortwährenden Umbau des Rechts und der 
Rechtseinrichtungen ablesen läßt. Er mündet in ein grundlegendes Le-
gitimationsdefizit des nachkolonialen Staates, dem die Legitimation der unter-
gegangenen Monarchie im Wege steht, die im Alltag der bäuerlichen Welt ge-
genwärtig ist. 

Wie in vielen schwarzafrikanischen Staaten der nachkolonialen Zeit trieb 
der dritte Umbruch, der mit der Unabhängigkeit Burundis 1961 eingeleitet 
wurde, nicht nur Entwicklungen voran, die, wie die Zentralisierung der politi-
schen und rechtlichen Macht und ihre Verknüpfung mit einer Ordnung sozialer 
und zunehmend ethnisierter Ungleichheit, mit der Kolonialzeit begonnen 
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hatten und zu einer immer stärkeren sozialen und kulturellen Entfremdung 
zwischen den herrschenden Eliten und der bäuerlichen Bevölkerungsmehrheit 
führten. Er wurde auch zu einem Beispiel dafür, daß 
Demokratisierungsprozesse vor allem in der Gestalt von Wahlen den 
“ethnischen Virus” (p. 104) noch weiter zu verbreiten vermögen. Den Beginn 
dieser beschleunigten Ethnisierung des Gemeinwesens machten kommunale 
und nationale Wahlen, zu denen Parteien antraten, die sich in ihren inhaltlichen 
Aussagen “kaum”, stattdessen um so mehr in ihren “Stammbäumen” 
unterschieden (p. 105). Weilenmann zeichnet in knappen Strichen diese und 
andere Konflikte und Entwicklungen nach, die über die internen Kämpfe des 
Burundi-Adels und mit der Ermordung politischer Führungsfiguren zu immer 
gewaltätigeren Auseinandersetzungen führten, von denen der erfolglose 
Bahutu-Aufstand von 1972 mit seinen Massakern bekanntermaßen zum 
folgenreichsten Wendepunkt wurde. Wie andere verweist Weilenmann darauf, 
daß die Geschichte des nachkolonialen Burundis eng an die Geschichte 
Ruandas gebunden ist, das sich gleichsam spiegelbildlich in eine blutige 
Gewaltspirale verwickelte, weil nicht zuletzt die jeweiligen Machtverhältnisse 
(hier die Herrschaft der Batutsi, dort die der Bahutu) zum Bezugsrahmen des 
ethnischen Diskurses und der mit ihm einhergehenden Entfesselung der Gewalt 
wurden. 

Zusammen mit dem fünften Teil gehört der dritte Teil der Studie zu den für 
mich eindrucksvollsten Abschnitten der Untersuchung.9 Aus rechtssoziologi-
scher Perspektive beeindruckt er zwar weniger aufgrund seiner theoretischen 
Neuerungen, die in der Studie vornehmlich dem fünften Teil, der psychoanaly-
tischen Erweiterung der rechtsethnologischen Analyse, vorbehalten sind. Die 
Fragen des dritten Teils sind klassischer ätiologischer Art. Sie gelten den ge-
samtgesellschaftlichen und gerichtsinstitutionellen Bedingungen für die Mobi-
lisierung der Gerichte – für die Umwandlung eines Konflikts zu einem Rechts-
konflikt – und für die Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen. Die Stärken 
dieses dritten Teils liegen zum einen in der Verwirklichung eines 
methodischen Pluralismus, der sich nicht scheut, mikrosoziologische und 
insbesondere psychoanalytische Betrachtungen mit quantitativen 
Untersuchungen hochaggregierter Daten zu verbinden – und aus dem engen 
disziplinären Blickwinkel der Rechtsethnologie mag man dem Import 
klassischer ätiologischer Fragestellungen und ihnen entsprechender 
quantitativ-statistischer Methoden auch innovativen Charakter zumessen; zum 
anderen und vor allem liegen sie in der handwerklichen Brillianz und 
Gründlichkeit, mit der Weilenmann den Nachweis führt, daß mit 
entsprechendem (persönlichem) Forschungsengagement selbst unter den 
Feldforschungsbedingungen eines nachkolonialen afrikanischen Staates 
relevante quantitative Daten erhoben, aufbereitet und statistischen Sig-
nifikanzprüfungen (mittels Pearsonschem Korrelationskoeffizient) unterworfen 
werden können. Auf der Grundlage von 20.000 (!) Rechtsfällen zivil-, straf- 

                                                           
9 Nach Weilenmanns Gliederung sind es die Teile III und IV. 
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und “gewohnheitsrechtlichen” Typs der Jahre 1979 bis 1988, die von burundi-
schen Bezirks- und Provinzgerichten zu bearbeiten waren, untersucht Weilen-
mann die Zusammenhänge von ausgewählten sozio-demographischen Bedin-
gungen (u. a. Bevölkerungsdichte, Mann-Frau-Verhältnis, Alphabetisierungs-
grad, landwirtschaftliche Bedingungen, gemessen an der Niederschlagsmenge, 
präkoloniale Herrschaftszonen) mit der Mobilisierung der Gerichte und der 
Durchsetzung von Gerichtsentscheidungen. Im Rahmen dieser ätiologischen 
Untersuchung erstellt Weilenmann eine innovative Geographie der Gerichtsfäl-
le, die ihm nicht zuletzt dazu verhilft, der hinter der richterlichen Autorität ste-
henden Kultur und jenem Legitimitätsdefizit der Zentralgewalt auf die Spur zu 
kommen, das nach Weilenmann für die gegenwärtige gewaltreiche Wirklich-
keit Burundis von solch großer Bedeutung ist. Die Geographie der Gerichtsfäl-
le dokumentiert eindrucksvoll, daß mit Blick auf die Mobilisierung staatlicher 
Gerichte “sich die Bauern in den Herrschaftsräumen der einstigen Sakralmo-
narchie gegenüber den staatlichen Gerichten eher bedeckt” halten (p. 250) und 
unter dem Gesichtspunkt der Implementation von Gerichtsentscheidungen 
“eine durchgängig negative Beziehung zwischen den Kernzonen der einstigen 
Monarchie und dem Rückführungsgrad rechtlicher Entscheide in den sozialen 
Kontext” besteht, “die insbesondere im zivil- und gewohnheitsrechtlichen Be-
reich stark signifikant ist” (p. 261).10 

Nach der historischen und der ätiologischen Analyse kommt es mit dem 
vierten und fünften Teil erneut zu einem Wechsel der analytischen Perspektive. 
Im vierten Teil ersetzt Weilenmann, wie er anschaulich schreibt, “das Fern-
rohr" der ätiologischen Untersuchung durch das “Mikroskop” der “Prozess-
analyse” (p. 279). Mit ihr will er die Wirkung eines Rechtsverfahrens auf der 
Ebene der konkreten Beziehungen der Beteiligten entschlüsseln, die “indivi-
duellen Konflikte” herauspräparieren, die stets sowohl an persönliche Interes-
senslagen als auch an emotionale und kulturelle Wertigkeiten gebunden sind, 
die “hintersinnige Dynamik zwischen Konflikt und Rechtskonflikt” sichtbar 
machen, die “Strategien und Vorstellungen der Betroffenen” erkennbar werden 
lassen (p. 279). Das begriffliche Werkzeug dieser Prozeßanalyse nennt er das 
“prozessanalytische Dreieck” (pp. 280-285). Es verbindet im Anschluß an das 
regelzentrierte Paradigma den “normativen Ansatz” mit dem “prozessstrate-
gischen" und dem “psychodynamischen Ansatz” (pp. 281-285). Es setzt der 
Rechtsethnologie die Aufgabe, die Analyse auf drei Ebenen zu verfolgen: der 
der Rechtsnormen und zwar in der Form, in der sie die inhaltlichen Vorstel-
lungen der am Streitverfahren Beteiligten und insbesondere den Vorgang des 
“Naming-Blaming-Claiming” bestimmen (p. 283);11 der der Streitstrategien, in 
                                                           
10 Nicht in bezug auf strafrechtliche, aber im Zusammenhang mit der Durchsetzung zivil- und 

gewohnheitsrechtlicher Entscheidungen erreichen die Pearsonschen Korrelationskoeffizienten 
die nicht unerheblichen Werte von r = - 0,32 und - 0,42 (p. 261, note 209). Besonders interes-
sant ist, daß das Vollzugsdefizit von den strafrechtlichen (statistisch nicht signifikant) über die 
zivilrechtlichen (statistisch hochsignifikant) zu den gewohnheitsrechtlichen (ebenfalls 
hochsignifikant) Verfahren anwächst. 

11 Hier bedient sich Weilenmann besonders des Gluckmanschen Konzepts des ‘Menschen mit 
einem gesunden Menschenverstand’ (‘reasonable man’); vgl. Max Gluckman, The judicial 
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denen der Umgang mit Rechtsnormen aus der Bindung an die strategischen 
Absichten der Parteien, Richter und Behörden und an die lokalen Interessen 
hervorgeht; und der der Psychodynamik der Menschen, die in das Rechtsver-
fahren verstrickt sind. Ziel des prozeßanalytischen Dreiecks ist, die grundle-
genden Themen eines Gerichtsverfahrens offenzulegen, ohne die 
Mehrdeutigkeit des Verfahrens – wie die jeder menschlichen Handlung – zu 
mißachten. Ich will mich hier mit kurzen Hinweisen auf die psychodynamische 
Seite des prozeßanalytischen Dreiecks begnügen, die im fünften Teil der Unter-
suchung ausgearbeitet wird. 

Vielleicht liegt es daran, daß ich ein psychoanalytischer Laie bin. Aber 
kein anderer Teil der Studie hat mich so in seinen Bann geschlagen wie gerade 
dieser. Hier ist Weilenmann als Psychoanalytiker ganz in seinem Element und 
legt anhand ausgewählter Fallbeispiele nicht nur, wie er schreibt, “das 
Ineinandergreifen von unbewusstem Konfliktmuster und Prozessverhalten” 
dar, wobei er sich vorrangig des psychoanalytischen Konzepts von 
Übertragung und Gegenübertragung bedient, das er auf die Beziehung 
zwischen Parteien und Richter im Rechtsprozeß anwendet (p. 347). Mit großer 
analytischer Phantasie, die bis in die akribische Traumdeutung von Parteien 
hineinreicht,12 spürt er auf, wie die Geschichte und blutige Gegenwart des 
nachkolonialen Burundis ihren Niederschlag im Unbewußten der Menschen 
finden und in den Konfliktstrategien und der Art und Weise, wie Parteien ihren 
Rechtskonflikt führen und verarbeiten, wiederkehren. Zahlreiche prägnante 
Beobachtungen und manch überraschende Einsicht sind der Ertrag dieser 
psychodynamischen Untersuchung. Sie reichen von dem Sachverhalt, daß die 
Besetzung von Positionen in Politik und Verwaltung »weniger mit Leistungen 
als mit Fragen der gegenseitigen Zuneigung verknüpft« sind, und 
dementsprechend Kientelbeziehungen “nicht bloss als strategisch-funktionale 
Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele” verstanden werden dürfen (pp. 362-
363), über die Einsichten, daß die Richter der “Tribunaux de Grande Instance” 
weder ausreichend über die bäuerlichen Wirklichkeiten unterrichtet sind noch 
unterrichtet sein wollen, weil sich ihre sozialen Wünsche an den reichsten 
Bevölkerungsgruppen Burundis orientieren (p. 364), und zur Verinnerlichung 
von Gruppenhierarchien und zum hohen Maße an Konformität mit der Gruppe, 
die in spezifischen Sozialisationspraktiken verankert sind (pp. 373-376), bis zu 
dem Befund, daß Rechtsprozesse für die Parteien eine “Verführung” sind, 
                                                           

process among the Barotse of Northern Rhodesia (Zambia), Manchester: Manchester Univer-
sity Press, 1973 (first 1955), pp. 82 - 162. Zum Konzept des “Naming-Blaming-Claiming” vgl. 
den Aufsatz von William Felstiner, Richard L. Abel und Austin Sarat über ‘The Emergence 
and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming’ (in: Law and Society Review 
15, No. 3 - 4, 1980-81: 631 - 654). 

12 Weilenmann breitet auch Material aus – und es ist aus meiner Sicht das packendste des Wer-
kes –, das in quasipsychoanalytischen Sitzungen mit einer der Parteien in einem Scheidungs-
prozeß gewonnen wurde. (Ich bezeichne diese Sitzungen als “quasipsychoanalytisch”, weil im 
Zusammenhang der besonderen Feldforschungssituation hier die Richtung der materiellen 
Honorierung umgekehrt war: Es war Weilenmann, der seine Klientin für die Bereitschaft und 
den Aufwand entschädigte, die mit der Durchführung der psychoanalytischen Sitzungen ver-
bunden gewesen sind.) 
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“indem über externe, das heisst öffentliche Statuszuweisungen, narzisstische 
Gratifikationen angeboten werden” (p. 371; emphasis in the orig.). Dramatisch 
in Szene gesetzt wird diese Spurensuche anhand eines Scheidungsprozesses, in 
dem in den Parteien und im Verlauf des Prozesses die Geschichte des 
nachkolonialen Burundi und die verschiedenen Ebenen des prozeßanalytischen 
Dreiecks wie in einem Brennspiegel gebündelt sind und eben jene 
Mehrdeutigkeit allen Handelns vor Augen geführt wird, die das analytische 
Konzept sichtbar machen soll (pp. 350-413). Eine kurze, zu knappe 
Zusammenfassung schließt als sechster Teil die Untersuchung ab. 
Die verschiedenen Teile des Werkes können mehr oder minder je für sich gele-
sen werden. Das macht den Zugang leicht. In dieser Darstellungsform steckt 
jedoch gleichfalls das Hauptproblem der Untersuchung für den Leser: Der Un-
tersuchung fehlen empirische Thesen, die die verschiedenen Teile systematisch 
verknüpfen – auch wenn Weilenmann an verschiedenen Stellen die eine oder 
andere These wieder aufnimmt; das gilt besonders für die These zum Legitima-
tionsdefizit des nachkolonialen Staates. Vielleicht ist das jedoch der Preis für 
die Anlage eines Werks, das seine Geschlossenheit nicht in der Einheit einer 
inhaltlichen These und dementsprechend in der Arbeit an einer empirisch rele-
vanten Begrifflichkeit, sondern in der Verbindung von Analyseebenen, für das 
das prozeßanalytische Dreieck beispielhaft steht, herzustellen versucht. Der 
Ertrag dieses Verfahrens ist jedoch ein ungewöhnlich großer Reichtum an em-
pirischen Befunden und ein Maß an Differenziertheit der Analyse, das nicht 
nur den differenzierten Stand wiedergibt, den die zeitgenössische 
Rechtsethnologie erreicht hat, sondern die differenzierende Betrachtung weiter 
vorantreibt. Die Untersuchung von Weilenmann ist dabei ein gewichtiger 
Hinweis darauf, daß Fortschritte des Wissens nicht nur über den vielbe-
schworenen Paradigmenwechsel, sondern über eine Steigerung des Differen-
zierungsgrades der Analyse und über eine Integration und Erweiterung 
bestehender Paradigmen erfolgen kann. Möglicherweise stellt dieses Verfahren 
an Leser und besonders an die “Diskursteilnehmer” größere Anforderungen an 
Geduld, Sorgfalt und ernsthafter Auseinandersetzung. Aber Weilenmanns 
Studie wäre ein lohnender Anlaß, mit der Erfüllung dieser Anforderungen auf 
der Seite der Leser zu beginnen. 
 



 



L.T. Visscher 

(De)collectivisering in de werknemerscompensatie, een 
goede ontwikkeling? 

Bespreking van H. Vinke, Werknemerscompensatie bij beroepsgebonden scha-
de, proefschrift UvA, Sdu 1997 (Sinzheimer Sociale Monografieën), 213 pp. 
 
 
In Nederland komen jaarlijks veel bedrijfsongevallen beroepsziekten voor. Het 
onderwerp van de compensatie die werknemers ontvangen voor beroepsgebon-
den schade is daarmee van groot maatschappelijk belang. 

In het proefschrift van Vinke wordt een drietal compensatiesystemen 
geanalyseerd: particuliere verzekeringen, werknemersverzekeringen (ZW en 
WAO) en het civiele aansprakelijkheidsrecht.  

Alvorens tot haar probleemstelling te komen geeft Vinke een beknopt histo-
risch overzicht van de drie systemen. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw 
tot aan de invoering van de WAO (1967) is er een tendens zichtbaar die met de 
term collectivisering wordt aangeduid. Na 1967 verandert er veel. De uitgaven 
in de collectieve sector moeten worden teruggedrongen, er wordt geprivatiseerd 
en verantwoordelijkheden worden verschoven van de overheid naar de sociale 
partners. Er komen nieuwe wetten zoals de Wet Terugdringing Arbeidsonge-
schiktheidsvolume (TAV), de Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsonge-
schiktheidsregelingen (TBA) en de Wet Terugdringing Ziekteverzuim (TZ), 
waardoor de collectieve bescherming tegen de gevolgen van bedrijfsgebonden 
schade afneemt. Volgens sommigen is hier een ontwikkeling terug te constate-
ren. De probleemstelling van Vinke luidt dan ook: “Is de collectivisering van 
de financiële draagplicht voor de risico’s van de arbeid op haar retour?” 

Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden maakt Vinke allereerst 
een onderscheid tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Onder ver-
antwoordelijkheid verstaat zij de bijdrage aan het intreden van een risico die 
aan iemand wordt toegewezen. Onder aansprakelijkheid verstaat zij het 
gehouden zijn tot het vergoeden van schade. Voor de toedeling van 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bestaan verschillende soorten 
normen, te weten rechtsnormen, beslissingsnormen en handelingsnormen. 
Rechtsnormen laten zich afleiden uit de inhoud van een rechtsregel. Zij kunnen 
wijzigen door een verandering in de rechtsregel of door een andere interpretatie 
van de rechtsregel. Beslissingsnormen kunnen worden gevonden in de eigen 
regels in de beslissingspraktijk van hen die aansprakelijkheid of 
verantwoordelijkheid moeten vaststellen. Handelingsnormen zijn de 
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toedelingsnormen van degene die aanspraak maakt op compensatie. Voor het 
beantwoorden van de probleemstelling is een onderzoek naar al deze 
toedelingsnormen noodzakelijk: wie wordt verantwoordelijk gehouden voor het 
intreden van bedrijfsongevallen en beroepsziekten, wie is aansprakelijk voor de 
resulterende schade, hoe hangen de toedeling van verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid samen en hoe zijn de antwoorden op deze vragen veranderd 
sinds 1967? Vinke schetst twee ideaaltypen: een gecollectiviseerd stelsel en een 
niet-gecollectiviseerd stelsel. Vervolgens geeft ze de resultaten weer van 
empirisch onderzoek dat is gedaan naar de toedelingsnormen in de drie 
compensatiesystemen aan het begin en het einde van de periode van 1967 tot en 
met 1992. Door middel van literatuurstudie, interviews, dossieronderzoek, 
vergelijkend casusonderzoek en een schriftelijk enquête onderzoekt Vinke de 
meningen van beambten bij particuliere verzekeringsmaatschappijen, beambten 
belast met de uitvoering van werknemersverzekeringen, rechters en de 
werknemers zelf ten aanzien van de toedelingsnormen voor verantwoorde-
lijkheid en aansprakelijkheid. 

Op het terrein van de particuliere verzekeringen blijkt dat de toedeling van 
verantwoordelijkheid voor het intreden van de schadeveroorzakende gebeurte-
nis is verschoven van de werknemer naar de werkgever. Het gaat tegenwoordig 
niet meer om een individueel moreel verantwoordelijkheidsbegrip, maar om 
een combinatie van individuele morele verwijtbaarheid en een meer algemeen 
normatieve verantwoordelijkheid voor de risico’s van arbeid. De civiele 
aansprakelijkheid is van belang bij het al dan niet erkennen van 
aansprakelijkheid van de particuliere verzekeraars. Omdat in de jurisprudentie 
de (mede)schuld van de werknemer in belang afneemt en de normatieve 
verantwoordelijkheid van de werkgever steeds belangrijker wordt, is dat op het 
gebied van de particuliere verzekeringen ook het geval. Met betrekking tot de 
toedelingsnormen voor aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in de 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering is derhalve geen sprake van een 
decollectiviseringstendens van de financiële draagplicht voor de risico’s van de 
arbeid. 

Bij de werknemersverzekeringen geldt dat de omvang van de aansprakelijk-
heid is ingeperkt, doordat de uitkeringsniveaus zijn gedaald. Aan het eind van 
de onderzochte periode hebben wetten als de TAV, TZ en TBA geleid tot de in-
voering van regels die betrekking hebben op de individuele (normatieve) ver-
antwoordelijkheid van werkgevers en werknemers bij ziekte en/of arbeidsonge-
schiktheid. De werknemersverzekeringen krijgen dus meer kenmerken van een 
niet-gecollectiviseerd stelsel, waarbij het echter niet gaat om een individuele 
morele verantwoordelijkheid, maar om de verantwoordelijkheid als taak. 

Op het gebied van de civiele aansprakelijkheid neemt de collectivisering 
van de risico’s toe. Het belang van individuele morele verwijtbaarheid van de 
werknemer is bijna geheel verdwenen, slechts bij opzet of grove roekeloosheid 
draagt hij zijn eigen schade. De werkgever is vrijwel altijd aansprakelijk, niet 
omdat hem een persoonlijk moreel verwijt is te maken, maar omdat hij de 
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werkgever is. In de civiele aansprakelijkheid is dus geen sprake van een decol-
lectiviseringstendens. 
De ontwikkelingen in de afzonderlijke systemen hebben gevolgen voor de on-
derlinge verhouding tussen de systemen. Door verlaging van de uitkeringen van 
de werknemersverzekeringen neemt het belang van de particuliere verzekerin-
gen toe. Door de ontwikkelingen in de civiele aansprakelijkheid wordt het voor 
een werknemer eenvoudiger de werkgever aan te spreken en het belang van de 
civiele aansprakelijkheid neemt daarmee toe. Deze ‘verschuiving’ tussen syste-
men leidt tot een decollectivisering van de financiële draagplicht van de risico's 
van arbeid, omdat het systeem van de werknemersverzekeringen in belang af-
neemt. In de praktijk is van deze tendens echter nog niets te merken. 

Vinke concludeert dat de veronderstelde tendens tot decollectivisering zich 
met name voordoet op het centrale systeemniveau (het niveau dat de afzonder-
lijke compensatiesystemen tezamen vormen) en binnen het afzonderlijke sys-
teem van de sociale verzekeringen. In de twee andere systemen doet zich eerder 
een tegengestelde tendens voor. 
 
Het onderzoek van Vinke is helder en overzichtelijk. Duidelijk wordt gemaakt 
dat ontwikkelingen in alle onderzochte compensatiesystemen, alsmede de han-
delingsnormen van werknemers van belang zijn om de probleemstelling te kun-
nen beantwoorden. Het is toe te juichen dat het onderzoek grotendeels empi-
risch van aard is, ook al brengt dit de nodige problemen met zich mee. Zo kan 
de informatie die ondervraagden geven over oudere zaken gekleurd zijn door 
jongere ervaringen, het is moeilijk om aan de benodigde gegevens over 
arbeidsongevallen te komen, om voldoende mensen te vinden die willen 
meewerken, etc. Vinke waarschuwt dan ook dat de resultaten van haar 
onderzoek niet representatief zijn voor de toedelingsnormen door alle 
particuliere aansprakelijkheidsverzekeraars en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeraars, rechters, beambten werkzaam bij sociale 
verzekeringen en werknemers als slachtoffers van een bedrijfsongeval of een 
beroepsziekte, maar dat ze een indicatie kunnen geven voor de (ontwikkelingen 
in) toedelingsnormen. 

Het is jammer dat Vinke, na te hebben onderzocht of er sprake is van decol-
lectivisering van de financiële draagplicht van de risico’s van arbeid, geen oor-
deel geeft over de (on)wenselijkheid van zo’n tendens. Het proefschrift be-
schrijft duidelijk dat er sprake is van veranderingen in de onderzochte compen-
satiesystemen, maar bij mij bleef de vraag bestaan of die veranderingen wense-
lijk zijn.  

Om te kunnen beoordelen of een ontwikkeling wenselijk is, is er een toet-
singskader nodig. Dit kader kan worden gevonden in de doelen van de compen-
satiesystemen. Ik zal mij in het volgende richten op de werkgeversaansprake-
lijkheid. Voor de beoordeling van de door Vinke geschetste ontwikkeling in de 
civiele aansprakelijkheid is van belang welk doel met de werkgeversaansprake-
lijkheid nagestreefd wordt. Indien het beschermen van de werknemer tegen de 
financiële gevolgen van ingetreden arbeidsongevallen of beroepsziekten het 
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doel is, is een collectiviseringstendens toe te juichen. Werknemers krijgen in 
een gecollectiviseerd stelsel van aansprakelijkheid hun schade immers 
betrekkelijk snel en eenvoudig vergoed. Maar indien het voorkómen van 
beroepsgebonden schade het doel is, is het de vraag of collectivisering 
wenselijk is. De prikkels die het aansprakelijkheidsrecht aan de werknemer 
geeft (in de vorm van een eigen schuldverweer) worden sterk afgezwakt. 
Anderzijds kan een gecollectiviseerd stelsel van aansprakelijkheid er wellicht 
voor zorgen dat de werkgever meer ex ante veiligheidsmaatregelen treft, om te 
voorkomen dat hij ex post aansprakelijk is voor beroepsgebonden schade.  

In een vrij recent Amerikaans werk wordt empirisch onderzoek met betrek-
king tot o.a. de werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsgebonden schade be-
sproken. Er wordt onderzocht in welke mate de aansprakelijkheid bijdraagt tot 
het bereiken van drie alternatieve doelstellingen: preventie, compensatie en 
corrective justice.1 

Het aansprakelijkheidsrecht kan misschien bijdragen tot het bereiken van 
een optimale mate van veiligheid op het werk. Als de werkgever aansprakelijk 
is voor beroepsgebonden schade, krijgt hij namelijk een (financiële) prikkel om 
deze schade te voorkomen. In theorie leiden zowel schuld- als risicoaansprake-
lijkheid tot de optimale uitkomst. Schuldaansprakelijkheid omdat de werkgever 
de veiligheidsmaatregelen zal treffen die hem minder kosten dan dat aansprake-
lijkheid hem zou hebben gekost.2 De werknemer draagt in dat geval zelf zijn 
schade en treft de voorzorg die hem minder kost dan dat het hem oplevert. Risi-
coaansprakelijkheid leidt ook tot de optimale uitkomst, omdat de werkgever de 
veiligheidsmaatregelen zal treffen die minder kosten dan dat ze opleveren. In 
de praktijk loopt het echter anders. Bij schuldaansprakelijkheid moet de 
werknemer bewijzen dat de werkgever is tekortgeschoten in zijn zorgplicht. 
Omdat dit in de huidige, gecompliceerde produktieprocessen moeilijk is en 
omdat bij beroepsziekten de causaliteitsvraag zeer complex is, ontsnapt de 
werkgever vaak aan aansprakelijkheid. Hij krijgt te weinig prikkels om 
                                                           
1  D. Dewees, D. Duff & M. Trebilcock, Exploring the domain of accident law. Taking the facts 

seriously, New York/Oxford, Oxford University press, 1996. Overigens is het m.i. nog maar de 
vraag of compensatie een doel is. Er zijn andere mechanismen om de schade te vergoeden, 
zoals particuliere en sociale verzekeringen. Bovendien gaat het in het aansprakelijkheidsrecht 
niet primair om het vergoeden van schade, maar om het beantwoorden van de vraag of er wel 
schadevergoeding moet worden betaald. In de woorden van Kötz: “Das Unfallrecht entscheidet 
deshalb nicht nur über die Gewährung, sondern genauso über die Versagung von Ersatzan-
sprüchen, und wer behauptet, sein ‘Ziel’ sei Kompensation, muß im gleichen Atemzug zuge-
ben, daß gleichberechtiges ‘Ziel’ die Nichtkompensation ist.” H. Kötz, Deliktsrecht, 6. Über-
arbeitete Auflage,  Neuwied, Kriftel, Berlin, Luchterhand Verlag, 1994, p. 17. Keeton is een-
zelfde mening toegedaan: “It is perhaps more accurate to describe the primary function as one 
of determining when compensation is to be required. Courts leave a loss where it is unless they 
find a good reason to shift it.” W.P. Keeton, Prosser and Keeton on the law of torts, fifth edi-
tion, St.Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1984, p. 20. Zie ook G. Williams, “The aims of 
the law of tort”, 4 Current Legal Problems, 1951, p. 137. Ik zal de interessante vraag of com-
pensatie een doel van het aansprakelijkheidsrecht is of juist een middel om de doelen mee te 
bereiken hier verder laten rusten.  

2 Hierbij wordt verondersteld dat de rechter of de wetgever het optimale zorgniveau kan bepalen 
en dat de werkgever alleen aansprakelijk is als hij minder zorg heeft betracht dan dit optimale 
niveau. 
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voorzorgsmaatregelen te treffen. Risicoaansprakelijkheid kent deze problemen 
niet en ook schuldaansprakelijkheid met een strenge zorgvuldigheidsnorm en 
een versoepelde stelplicht en bewijslast van de werknemer kent deze problemen 
niet of in mindere mate. Collectivisering in de civiele aansprakelijkheid kan 
derhalve wenselijk zijn. Het heeft wel als nadeel dat de financiële prikkels voor 
zorg bij de werknemer verzwakt worden, maar omdat deze ook nog andere 
prikkels heeft (de wens tot lijfsbehoud) zal dit probleem waarschijnlijk niet zo 
groot zijn. Het weinige empirische onderzoek naar de preventieve werking van 
werkgeversaansprakelijkheid levert geen eenduidige antwoorden op. In 
sommige bedrijfstakken werkt werkgeversaansprakelijkheid waar een beroep 
op eigen schuld en/of risicoaanvaarding minder snel wordt gehonoreerd 
preventiever dan aansprakelijkheid waar die beroepen eerder gehonoreerd 
worden.3 Collectivisering lijkt daar een goede ontwikkeling. In andere 
bedrijfstakken blijkt dezelfde ontwikkeling echter tot meer ongevallen te 
leiden.4 Verschillen tussen bedrijfstakken kunnen dus grote invloed hebben op 
de wenselijkheid van collectivisering van de werkgeversaansprakelijkheid. In 
de bedrijfstakken waar collectivisering preventief werkt, blijkt voorts dat 
alternatieve systemen, zoals de no-fault compensation regimes, nog 
preventiever werken. 

Als wordt gekeken naar het pure compenseren van schade, dan is duidelijk 
dat risicoaansprakelijkheid te verkiezen is boven schuldaansprakelijkheid. In 
een gecollectiviseerd systeem krijgt een werknemer vaker zijn schade vergoed 
dan in een niet-gecollectiviseerd systeem. De door Vinke gevonden collectivi-
sering is dan toe te juichen. Aansprakelijkheid is echter niet het meest geschikte 
systeem om het compensatiedoel te bereiken. Het duurt lang voordat de rechts-
zaak is afgerond en de werknemer schadevergoeding krijgt, terwijl hij direct na 
het bedrijfsongeval het geld nodig heeft (o.a. vanwege gederfd inkomen en 
doktersrekeningen). Uit empirisch onderzoek blijkt dat dit er toe leidt dat veel 
werknemers een schikking treffen om snel geld te krijgen. De bedragen die ze 
ontvangen zijn echter onvoldoende om hun schade te dekken. 

Het doel van corrective justice houdt in het corrigeren van de juridische re-
latie tussen individuen. Er kan geen aansprakelijkheid zijn zonder fout, want 
een niet-foutieve gedraging verbreekt de juridische gelijkheid tussen individuen 
niet. Vervolgens moet er een duidelijk causaal verband zijn tussen de foutieve 
gedraging en de schade. De mate van schadevergoeding hangt af van hetgeen 
nodig is om het slachtoffer weer ‘heel’ te maken.5 Hierbij is van belang dat er 
een contractuele relatie tussen werkgever en werknemer bestaat. In de 19e 
eeuw leidde deze contractuele relatie er toe dat de werkgever vrijwel nooit 
aansprakelijk kon worden gesteld, omdat de werknemer alle risico’s van het 
werk zou hebben aanvaard in ruil voor zijn loon. Tegenwoordig worden niet 

                                                           
3 J.R. Chelius, “Liability for Industrial Accidents: a comparison of negligence and strict liability 

systems”, 5 Journal of Legal Studies, 1976, p. 293 e.v. 
4 P.V. Fishback, “Liability rules and accident prevention in the workplace: empirical evidence 

from the early twentieth century”, 15 Journal of Legal Studies, 1987, p. 305 e.v.  
5 Dewees, Duff & Trebilcock 1996 , p. 358 (zie noot 1). 
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langer alle juridische plichten van partijen die een contractuele relatie hebben 
teruggevoerd op dat contract. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan 
dus bestaan naast de arbeidsovereenkomst. Het verweer van risicoaanvaarding 
wordt niet langer als vanzelfsprekend gehonoreerd. Het verweer dat bekend 
staat als de fellow-servant rule, inhoudende dat het ongeval is veroorzaakt door 
een nalatige collega van het slachtoffer, past wel in het idee van corrective 
justice. Het is immers niet de juridische relatie tussen werkgever en werknemer 
die gecorrigeerd moet worden, maar de relatie tussen het slachtoffer en zijn 
collega. Uit empirisch onderzoek blijkt dat risicoaanvaarding en de fellow-
servant rule geen al te groot obstakel vormden voor werknemers. Wel is de 
schadevergoeding die zij ontvangen in het algemeen erg laag, zeker waar het 
gaat om de schadevergoeding van nabestaanden van een omgekomen 
werknemer. Werkgeversaansprakelijkheid bereikt het doel van corrective 
justice vanwege de onvolledige schadevergoeding dus niet. Collectivisering 
van het aansprakelijkheidsrecht staat op gespannen voet met de corrective 
justice, omdat er ook aansprakelijkheid kan zijn indien de werkgever geen 
verwijt is te maken. 
 
Het is niet mogelijk om duidelijke conclusies te trekken op grond van bestaand 
empirisch onderzoek. Collectivisering van de werkgeversaansprakelijkheid lijkt 
een goede zaak als gekeken wordt naar de preventiedoelstelling, maar dit geldt 
niet voor elke bedrijfstak. Ook vanuit het oogpunt van het vergoeden van de 
schade is collectivisering wenselijk. De collectiviseringstendens staat echter op 
gespannen voet met het idee van corrective justice. Vinke heeft onderzocht of 
er sprake is van een tendens tot decollectivisering, maar het beoordelen van de 
door haar gevonden veranderingen vergt nog veel extra onderzoek. 
 



Peter Kruize 

Dubieuze vormen van politiegeweld 

Bespreking van N. Uildriks, De normering en beheersing van politiegeweld, 
Sanders Instituut/ Gouda Quint 1997. 
 
Vorig jaar juni promoveerde Niels Uildriks op een onderzoek naar politieel 
geweldgebruik aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Reeds in 1996 publi-
ceerde hij Geweld in de interactie politie-publiek: een onderzoek naar opvat-
tingen en ervaringen binnen de politie – het empirisch fundament van zijn 
proefschrift. Hoewel beide publicaties grote overeenkomsten vertonen, zijn er 
toch een paar opvallende verschillen. Het boek uit 1996 gaat zowel in op het 
geweld tegen de politie gericht als op door de politie gebruikt. In het proef-
schrift gaat het alleen over politiegeweld. In zijn proefschrift gaat Uildriks 
uitgebreider in op een aantal juridische aspecten van politieel geweldgebruik 
en staat hij stil bij de normering en beheersing van politiegeweld. Dat laatste is 
begrijpelijk in het licht van het feit dat hij bij een juridische faculteit is gepro-
moveerd. Vraag blijft waarom het geweld gericht tegen de politie buiten be-
schouwing is gebleven. Of, waarom het in de eerste studie wel is meegenomen. 
Waarschijnlijk kan het antwoord worden gevonden in de setting van het onder-
zoek. Het empirisch onderzoek is uitgevoerd bij de politiekorpsen in Rotter-
dam en Arnhem, gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij 
dit soort contractonderzoek heeft de opdrachtgever uiteraard een vinger in de 
pap.  

Dat Uildriks niet altijd even blij was met zijn opdrachtgever is te lezen uit 
zijn stellingen. “Het onderhandelen over de conclusies van contractonderzoek 
behoeft niet ten koste te gaan van de kwaliteit en integriteit van het onderzoek, 
maar is vanuit wetenschappelijk oogpunt toch merkwaardig te noemen” (stel-
ling 11) en “In een onderzoekscontract met een universiteit dienen geen bepa-
lingen te worden opgenomen die beslissingen over publicatie, of het tijdstip 
daarvan, exclusief leggen bij de opdrachtgever” (stelling 12). Om deze stellin-
gen goed te kunnen begrijpen, is enige achtergrondkennis nodig. In 1993 
kwam Uildriks in opspraak, omdat hij in een interview met Quod Novum van 
de Erasmus Universiteit, zei “tijdens zijn promotie-onderzoek bij de Rotter-
damse politie het algemene gevoelen te hebben aangetroffen dat ‘die kleine en 
tengere buitenlanders’ in het geval van gevaar niet voor de volle honderd pro-
cent te vertrouwen zouden zijn” (Trouw, 25 september 1993). De Rotterdamse 
politie en Binnenlandse Zaken distantieerden zich van deze uitspraak (Tele-
graaf, 16 september 1993). Na excuses van Uildriks promotor (De Doelder) in 
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het Rotterdamse korpsblad, kon het onderzoek worden vervolgd. Dat heeft 
Uildriks blijkbaar niet zoveel schrik aangejaagd, dat hij niks meer over dat 
onderwerp durft te zeggen. Op pagina 109 van zijn proefschrift schrijft hij: 
“Ook op andere punten worden de genoemde algemene karakteristieken van de 
geweldscode in sterke mate in beide steden teruggevonden. Hierbij kan vooral 
worden gedacht aan het belang dat wordt gehecht aan de bereidheid en capaci-
teit op kritische momenten geweld te gebruiken. Deze opvatting verklaart ook 
de (vrij felle) discussie die (vooral) in Rotterdam aan de basis heeft gewoed 
over de vraag of de fysieke kracht van een vrij grote instroom van eerst vrou-
wen en daarna bepaalde lichtingen allochtone agenten toereikend is”. Op zich 
ben ik het wel met Uildriks eens dat het hinderlijk kan zijn, als een opdracht-
gever zich te veel mengt in een onderzoek(sopzet). Ik denk dat Uildriks geïnte-
resseerd was in het geweldgebruik door de politie en het geweld gericht tegen 
de politie er als “wisselgeld” op de koop toe moest nemen. 
 
Maar genoeg over de context van het onderzoek. Waar gaat Uildriks’ proef-
schrift over? Zijn proefschrift zit logisch in elkaar. Hij begint met de theorie 
over geweldgebruik door de politie, welke beheersingsinstrumenten er zijn en 
wat het juridische kader is, vervolgens toetst hij deze theorieën aan de praktijk 
om tenslotte zijn conclusies te presenteren. Een mooi “rond” verhaal. Bij zijn 
theoretische uiteenzetting van geweldgebruik door de politie geeft hij een hel-
dere schets van de stand van zaken. Hij laat zich daarbij leiden door een inde-
ling van Friedrich: de individuele, situationele en omgevingsbenadering. Nu 
zijn er niet zo veel Nederlandse auteurs, die iets hebben gepubliceerd over dit 
onderwerp en hij gaat daarom ook (terecht) vaak te rade bij buitenlandse au-
teurs. Het verbaast mij echter dat Van Reenen en Van der Vijver niet in dit 
verband worden genoemd. Twee Nederlandse auteurs, gevormd in de politie-
praktijk, die in de jaren ’70 en ’80 noemenswaardige zaken hebben gepubli-
ceerd op het gebied van politiegeweld. De materie is te complex en te veelom-
vattend om in een paar regels samen te vatten. Dat maakt het ook meteen on-
grijpbaar. De mooiste wetenschappelijke theorieën zijn immers eenvoudig van 
aard. Als alles met alles samenhangt, kunnen we nauwelijks nog spreken van 
wetenschap. Bij mijn weten zijn er nauwelijks auteurs te vinden die een poging 
hebben ondernomen tot theorievorming omtrent politiegeweld en die paar die 
er zijn (Westley, Toch), zijn van tientallen jaren geleden. Uildriks kan daar ook 
niet van theorievorming worden beticht. Wat dat betreft is er nog een hoop 
werk aan de winkel. Ook de recent gepubliceerde studie naar politieel vuurwa-
pengeweld (Onder Schot van Timmer, Naeyé en Van der Steeg) is inventarise-
rend en niet theoretisch van aard.  

De definitie van politiegeweld, zoals Uildriks die gebruikt, wekt verbazing. 
Normaal gesproken hebben we het bij politiegeweld over het gebruik van de 
officiële geweldsmiddelen – vuurwapen, diensthond en wapenstok – en het ge-
bruik van fysiek geweld (handen en voeten). Die ingrediënten (met uitzonde-
ring van diensthond, wat op zich niet zo gek is, omdat het een speciaal middel 
vormt) komen ook terug in Uildriks’ vragenlijst, maar in het boek zelf schrijft 
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hij: “Bij het gebruik van geweld door de politie worden de volgende gewelds-
vormen onderscheiden: meesleuren/aan de haren trekken; schoppen/voetveeg; 
slaan; bij de keel beetpakken, klem of verwurging aanleggen; in een botsing 
betrekken.” (p. 34). Even verder schrijft hij “Bij de kwantificering van politieel 
geweldgebruik in de onderscheiden typen situaties is het geweldsbegrip be-
perkt tot slaan en schoppen” (p. 34). Er wordt nergens een verantwoording 
gegeven voor deze inperking. Het lijkt er op dat hij zich met name richt op de 
dubieuze vormen van politiegeweld, maar hij zegt het niet.  

Het hoofdstuk over de juridische normering van politiegeweld kan ik – als 
socioloog – lastig beoordelen. Dat brengt me automatisch op mijn volgende 
punt: de empirische studie naar aard en omvang van geweldgebruik. Daarmee 
begeeft Uildriks zich als jurist op sociaal-wetenschappelijk terrein. Hij hanteert 
methoden en technieken als participerende observatie, interviews, vragenlijsten 
en dossieronderzoek. Nu wil ik niet beweren dat een jurist niet dit soort onder-
zoek kan of mag uitvoeren, maar hij begeeft zich, mijns inziens, wel op glad 
ijs. Dat blijkt ook uit de wijze waarop hij zijn onderzoeksresultaten heeft ge-
analyseerd. Hij presenteert vrijwel alleen “rechte tellingen” en mogelijke ver-
banden worden – in ieder geval niet statistisch – onderzocht. Statistiek is niet 
zaligmakend, maar het is toch wel een bruikbaar middel op inzicht te krijgen in 
kwantitatief onderzoeksmateriaal. Het is zonde dat Uildriks’ materiaal niet 
grondig is uitgeanalyseerd. Bovendien vind ik de presentatie van de rechte 
tellingen vaak onduidelijk en onvolledig.  

Ik heb daar reeds eerder op gewezen en uit Uildriks’ reactie daarop (Tijd-
schrift voor de Politie, april 1997, p. 28-31) blijkt dat hij niet begrijpt (wil be-
grijpen) waar ik het over heb. Bij deze nog een poging. In tabel 1 (p. 77) 
wordt, gerelateerd aan de context, het percentage weergegeven waarmee 
(hoofd)agenten in Rotterdam dan wel Arnhem het afgelopen jaar een burger 
hebben geschopt of geslagen. Zo geeft 20% van de Rotterdamse (hoofd) agen-
ten aan, deze vorm van geweld 1-2 keer te hebben toegepast in een verkeers-
context. In totaal worden er 10 verschillende situaties onderscheiden. We kun-
nen zien dat deze vorm van geweld het meeste wordt toegepast bij staande- en 
aanhoudingen (wat op zich niet verrassend is), maar wat we nu niet uit deze 
tabel – of ergens in de tekst – kunnen lezen, is welk percentage politiemensen 
nu, in totaal, zich wel of niet bedient van deze toch wel discutabele vorm van 
politiegeweld. En dat geldt niet alleen bij deze tabel. Bij vrijwel alle tabellen 
ontbreekt een “totaalbeeld”. Gebruiken (vrijwel) alle politiemensen deze vor-
men van geweld relatief vaak, of is het een kleine(re) groep van “hardliners”? 
Dat wordt uit Uildriks’ manier van presenteren niet duidelijk. Overigens een 
klassiek dilemma in de statistiek: waaraan moet een getal worden gerelateerd?  
 
Dat het in kaart brengen van de aard en omvang van politiegeweld geen sine-
cure is, staat buiten kijf. Er bestaat geen sluitende registratie van politiegeweld 
binnen de korpsen. Uildriks heeft getracht inzicht te krijgen door een combina-
tie van methoden: een self-report studie aan de hand van een vragenlijst, 
(groeps)interviews en participerende observatie. Hij heeft, zoals reeds gezegd, 
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onderzoek gedaan in twee steden: Rotterdam en Arnhem. Het is lovenswaardig 
om een beeld te schetsen uit meerdere bronnen. Iedere bron kent zo haar beper-
kingen.  

Problemen kunnen ontstaan wanneer de bronnen elkaar tegenspreken. Uil-
driks gaat hier wel op in, maar niet uitgebreid. Hij gebruikt de self-report stu-
die als uitgangspunt en de observaties en interviews voor de nodige verdie-
ping. Ook de reikwijdte van het onderzoek stipt Uildriks wel aan, maar hij gaat 
er niet diepgaand op in. Hij zegt hierover:  
 
“Met name de geconstateerde omvang van de geweldsproblematiek lijkt buiten de ste-
delijke gebieden nauwelijks generaliseerbaar. Bovendien blijken zich ook tussen beide 
steden de nodige verschillen voor te doen. ... Wel blijkt uit reacties op concepten van 
het boek door politiemensen dat het geschetste problematiek in de stedelijke gebieden 
op veel punten als ‘herkenbaar’ wordt ervaren. Ook sluiten veel bevindingen van het 
onderzoek aan bij hetgeen daarover in de politieliteratuur is terug te vinden. In beide 
onderzochte steden blijkt de dynamiek van de geweldsincidenten in verschillende typen 
situaties vergelijkbaar. Gezien de invloed van bepaalde situationele karakteristieken, is 
het onwaarschijnlijk dat de dynamiek van dergelijke situaties elders geheel anders ligt. 
Dit geldt eveneens voor de generaliseerbaarheid van de – statistisch – relevant bevon-
den individuele, situationele en omgevingsfactoren.” (p.41) 
 
Ik vind dat een (voor een proefschrift) onvoldoende methodologische verant-
woording. Hij had op zijn minst deze uitspraken moeten documenteren. Dat de 
situatie geheel anders ligt, is inderdaad niet waarschijnlijk, maar we kunnen 
juist veel leren van nuance verschillen. Eigenlijk had het onderzoek uitgebrei-
der moeten zijn, maar ik begrijp goed dat één onderzoeker dat niet kan trekken. 
Ik vind overigens, dat Uildriks een bewonderingswaardige hoeveelheid werk 
heeft verzet. Neemt niet weg, dat het beeld dat wordt geschetst niet exempla-
risch is voor alle korpsen in Nederland. Het zou vanuit die optiek aantrekkelij-
ker geweest zijn om twee totaal verschillende gebieden te onderzoeken. 
 
Uildriks onderscheidt twee vormen van normering van politiegeweld: extern 
(klachten) en intern (sociaal en organisatorisch). Klachten bieden weinig soe-
laas als normeringsinstrument. In minder dan 2% resulteert geweldgebruik in 
een klacht en er is niet of nauwelijks een samenhang tussen klacht en aard en 
(on)rechtmatigheid van het geweldgebruik. Op grond hiervan komt Uildriks – 
terecht – tot de conclusie dat klachten niet bruikbaar zijn ter normering van 
politiegeweld. Resten de interne middelen. Bij de sociale beheersing van ge-
weld gaat Uildriks in op de rol van collega’s, de brigadier en het middenkader. 
Organisatorische beheersing van geweld hanteert Uildriks als synoniem voor 
opleiding. Ik had een breder scala onder die term verwacht. Ik zou naast oplei-
ding ook zaken als selectie en (over)plaatsing onder deze noemer scharen. 

Voor de politiepraktijk is de meest spannende vraag op welke wijze ge-
weldgebruik kan worden geminimaliseerd. Uildriks komt met een aantal voor-
stellen in die richting. Hij constateert dat in 43% van alle gevallen politieel ge-
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weldgebruik samenhangt met geweld gericht tegen de politie, dan wel de vrees 
hiervoor. Een reductie van het geweldsrisico, zou dan volgens hem ook leiden 
tot een vermindering van geweldgebruik door de politie. Als één van de moge-
lijke instrumenten om het geweldsrisico te minimaliseren noemt Uildriks vei-
ligheidsfouillering van verdachten. Het officiële beleid is nu “nee, tenzij”, ter-
wijl dat volgens Uildriks soms grote risico’s met zich meebrengt. Ik schrijf met 
opzet het officiële beleid, want uit eigen ervaring weet ik dat het in praktijk 
vaak anders gaat. Op de politiebureaus (Den Haag) waar ik zelf onderzoek 
gedaan heb naar dit fenomeen, kregen verdachten de keuze: òf in de handboei-
en, òf een veiligheidsfouillering. En juist vanwege deze voorzorgsmaatregelen 
van politieagenten, liepen sommige incidenten uit de hand. Het geboeid wor-
den afgevoerd of fouillering op de openbare weg wordt door veel verdachten 
als krenkend ervaren en een (klein) deel zal zich daaraan trachten te onttrek-
ken. Natuurlijk kan het soms nodig zijn om een verdachte te boeien en/of te 
fouilleren, maar ik huldig toch meer het standpunt van “nee, tenzij”. Uildriks’ 
pleidooi voor een betere coördinatie bij vuurwapenmeldingen, schietpartijen en 
achtervolgingen klinken mij logisch in de oren. Als laatste punt noemt Uildriks 
de mogelijke invoering van een “pepperspray” om het “gat tussen het vuurwa-
pen en de wapenstok” te dichten. Het is opvallend dat Uildriks’ onderzoek zich 
met name richt op alledaagse situaties met slaan en schoppen als ingezette ge-
weldsmiddelen, terwijl hij zich bij de aanbevelingen juist richt op de zwaardere 
geweldsvormen en -middelen. Als sociaal beheersingsinstrument noemt hij de 
samenstelling van koppels en als organisatorisch middel een fysieke vaardig-
heidstraining. Al met al niet echt sprankelende, nieuwe ideeën. 

De kracht van Uildriks’ dissertatie zit voor mij in de heldere en systemati-
sche weergave van de “stand van zaken” op het terrein van politiegeweld. Over 
het empirische deel ben ik minder enthousiast, evenals over de weinig innova-
tieve ideeën ter beheersing van politiegeweld. 



 



Els Baerends 

Omgaan met de onzekerheden van een bar bestaan: 
overlevingsstrategieën van veehoudende nomaden in 

Midden Mali (West Afrika)  

Bespreking van: Mirjam de Bruijn and Han van Dijk, Arid Ways: Cultural Un-
derstandings of Insecurity in Fulbe Society, Central Mali. Proefschrift Land-
bouwuniversiteit Wageningen, 1995. Amsterdam: Thesis Publishers. 
 
Een spreekwoord van de Fulbe zegt: ‘Een parelhoen zal niet van het stof om-
komen zolang het nog maar een drupje water kan vinden’. Bedoeld wordt dat 
moeilijke tijden overkomelijk zijn mits je over het allernoodzakelijkste kan be-
schikken. Maar zelfs dat allernoodzakelijkste ontbreekt vandaag de dag voor 
vele Fulbe in het stof van Mali. 

De manieren waarop mensen in de samenleving van de agro-pastorale 
Fulbe in Midden Mali omgaan met de ecologische, economische, sociale en 
politieke onzekerheden is het onderwerp van deze uitvoerige en gedegen 
(rechts)antropologische studie door Mirjam de Bruijn en Han van Dijk. De 
studie is gebaseerd op gegevens die de auteurs verzamelden tijdens veldonder-
zoek in de periode 1990-1992 bij de bewoners van een steenachtig berggebied 
op het Dogen Plateau dat lokaal bekend staat als de Hare.1 De standplaats van 
de onderzoekers was de nederzetting Serma, een dorp van landbouwende 
Primaire met daaromheen een aantal regenseizoens-campementen van de Jallu-
be. De migratiebeweging van mensen en vee werd ten dele gevolgd door be-
zoeken aan omliggende locaties.  

De bewoners van Serma behoren tot twee verschillende groeperingen bin-
nen de Fulani samenleving elk met een eigen culturele identiteit: de vrije men-
sen die rondtrekken met hun vee, de Jallube, en de sedentaire landbouwers die 
afstammen van de oorspronkelijke bewoners in dit gebied, die ooit door de 
Fulbe werden onderworpen, de Riimaybe. Door de politieke veranderingen in 
de 20e eeuw verloren de Jallube de zeggenschap over de arbeid van de slaven-
Riimaybe en hierdoor werden zij aanzienlijk beperkt in hun mogelijkheden de 
natuurlijke hulpbronnen te beheersen. 

Het onderzoeksgebied behoort tot de Sahel-regio en heeft een semi-aride 
klimaat met een korte periode van sterk wisselende regenval (300 tot 600 mm 
neerslag per jaar) geconcentreerd in de maanden juni, juli augustus en voor het 
overige hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid. De regenval is zeer 

                                                           
1 A follow-up on this research was undertaken in 1997 for a period of 7 months. 
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variabel, lokaal en door de jaren heen, het is een van de factoren die sterk bij-
draagt tot ecologische onzekerheid. De kans dat door periodieke droogte de 
gierstoogst mislukt en dat weidegrond en water ver te zoeken zijn, is groot. 
Rondtrekken met vee is in dit semi-aride gebied ontwikkeld als een goed aan-
gepaste strategie om de natuurlijke omgeving te benutten. Deze vorm van be-
staan brengt echter een aantal risico’s en onzekerheden met zich mee. Mobili-
teit is essentieel voor productieve veehouderij in dit semi-aride gebied. Deze 
mobiliteit is echter in sterke mate afhankelijk van de mogelijkheden die de so-
ciale en politieke situatie bieden. Men moet toegang hebben tot weidegebieden 
over een groot gebied en de beschikking over voldoende arbeidskracht (van 
jonge mannen) om het vee te hoeden. Daarnaast zijn de veenomaden in belang-
rijke mate afhankelijk van hun relaties met de sedentaire bevolking om hun 
melk en vee te ruilen voor gierst en diverse andere zaken die zij niet zelf pro-
duceren. De mogelijkheden voor optimaal gebruik van de natuurlijke omge-
ving bepalen in sterke mate de sociale organisatie van de mensen die gekozen 
hebben voor een bepaalde bestaanswijze. De variatie in de ecologische om-
standigheden noodzaakt de veenomaden tot flexibiliteit en mobiliteit, de 
omvang van hun leefgebied moet ruimte bieden voor verplaatsing. Gebruik en 
beheer van een gebied door veenomaden is heel anders dan gebruik en beheer 
door landbouwers. In de drie of vier maanden van het jaar dat het gewas te 
velde staat is het zaak het vee uit de landbouwvelden te houden. Maar omdat 
de mest van het vee essentieel is voor de vruchtbaarheid van de landbouw-
grond is het zeer wenselijk dat het vee na de oogst zoveel mogelijk op de 
akkers kan wieden. Een en ander vereist goede coördinatie van het oogst-
moment en voldoende arbeidskracht voor het hoeden van het vee. In de 
beschrijving wordt aangegeven welke keuzemogelijkheden er zijn en welke 
dilemma’s die met zich meebrengen: wil men de mest van het vee behouden 
voor de eigen landbouwgronden dan moet men ter plaatse blijven, maar gebrek 
aan water en weidegrond of de behoefte melk of vee te ruilen noodzaakt de 
veehouders naar elders te trekken. Het verschil in de kijk op de ecologisch 
onzekerheid komt deels voort uit de culturele ideologie die inherent is aan de 
culturele identiteit – de veehoudende Jallube volgen hun kudde en doen wat 
aan landbouw tegen wil en dank, de landbouwende Riimaybe bewerken hun 
land met inzet van alle leden van het gezin en houden daarnaast nog wat vee. 
Dit verschil in kijk op de situatie leidt tot verschillende strategieën. 
 
Ecologische, economische, sociale en politieke factoren in onderlinge wissel-
werking vormen een complex geheel waarin de individuele actores strategische 
beslissingen moeten nemen waar letterlijk hun leven en dat van hun gezin van 
afhangt. In het boek worden deze verschillende factoren uitvoerig afzonderlijk 
en in hun samenhang behandeld tegen de historische achtergrond van de Fulani 
en de normen m.b.t. Fulbe cultuur en identiteit en in het licht van de huidige 
veranderingen. De bestaanswijze van de Fulbe veenomaden met hun eigen ma-
nier om (optimaal) gebruik te maken van hun natuurlijke omgeving heeft 
geleid tot een bepaalde levensfilosofie, een culturele ideologie en tot bepaalde 
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vormen van sociale organisatie. Het omgaan met onzekerheden neemt een cen-
trale plaats in het leven en de cultuur van veenomaden. Mobiliteit en flexibili-
teit liggen ten grondslag aan de strategieën waarmee veenomaden reageren op 
de wisselende omstandigheden van hun natuurlijke omgeving. 

De onzekerheden die samenhangen met de natuurlijke omgeving en de 
pastorale bestaanswijze hebben geleid tot aangepaste regelgeving betreffende 
het gebruik en beheer van de natuurlijke hulpbronnen. De regulering van de 
toegang tot natuurlijke hulpbronnen en het gebruik ervan wordt beïnvloed door 
verschillende normatieve stelsels: in de eerste plaats hanteert men het eigen 
rechtssysteem van de Fulbe veenomaden maar daarnaast bestaat invloed van 
het islamrecht en van het overheidsrecht. Deze verschillende rechtssystemen in 
onderlinge wisselwerking vormen het normatieve kader voor gebruik en be-
heer van de natuurlijke hulpbronnen. 

Het wankel evenwicht van het nomadenbestaan in een natuurlijke 
omgeving met vele onzekerheden is in de laatste decennia onderuit gehaald 
door een aantal ingrijpende veranderingen. De belangrijkste zijn: een aantal 
opeenvolgende perioden van grote droogte, ondermijning van de politieke 
overheersing van de Fulbe na de onafhankelijkheid van Mali in 1960, verlies 
van weidegrond aan de landbouwende bevolking in het gebied en de opruk-
kende markteconomie die de ruilrelaties van veenomaden met de sedentaire 
landbouwers (melk of vee tegen graan) verstoort. 

Tengevolge van de droogteperioden in de jaren ’70 en ’80 zijn de veeno-
maden en de landbouwers sterk verarmd. Ten tijde van het onderzoek hadden 
de meeste mensen al geen reserves meer in de vorm van graanvoorraden of 
vee. De meeste gezinnen in de onderzoekspopulatie kunnen niet overleven met 
het vee waarover zij nu beschikken. Zij hebben te kampen met mislukte oog-
sten, hoge graanprijzen, verlies van arbeidskracht door de emigratie van jonge 
mensen en een chronisch voedseltekort. De sociale netwerken vallen uiteen 
omdat men niet langer beschikt over de middelen voor onderling en weder-
kerig hulpbetoon. Er is niets meer om met anderen te delen en een strategie van 
‘ieder voor zich’ doorbreekt zelfs in een aantal gevallen de solidariteit tussen 
gezinsleden. Hulp van buitenaf is er niet. De bewoners van Serma hadden in de 
80er jaren slechts éénmaal een voldoende gierstoogst; in de droogte van 1983-
1985 werd de veestapel tot een kwart gereduceerd (volgens officiële schatting). 
Als er vee moet worden verkocht om aan graan te kunnen komen slinkt de vee-
stapel nog verder. Sommige families hebben helemaal geen vee meer. In die 
gezinnen waar men nog vee heeft, hebben de mannen de zeggenschap over al 
het vee – ook dat van hun kinderen en echtgenotes – aan zich getrokken en 
hiermee de vrouwen beroofd van een mogelijkheid tot economische zelfstan-
digheid. De op melk gebaseerde economie in handen van de vrouwen is zo na-
genoeg verdwenen. De eerder belangrijke en enigszins autonome eenheid van 
een moeder met haar kinderen heeft sterk aan zelfstandigheid ingeboet en is 
veel meer dan voorheen afhankelijk van het mannelijke familiehoofd die hen 
kan voorzien van voedsel. 
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Terwijl enerzijds de droogte de mensen noodzaakt tot grotere mobiliteit en het 
opsplitsen in kleinere sociale eenheden, wordt anderzijds door de overheid de 
mobiliteit van de veenomaden ingeperkt en worden hun rechten op adequaat 
gebruik van de natuurlijke omgeving onvoldoende erkend.  

In de huidige tijd maken de bewoners van Serma deel uit van een nieuw 
politiek bestel dat is gegroeid uit de traditionele politieke verhoudingen en zich 
tegenwoordig uitstrekt tot de staat Mali en de internationale gemeenschap. Be-
heer en gebruik van de natuurlijke hulpbronnen in het leefgebied van de Serma 
worden tegenwoordig mede bepaald door veenomaden van elders in Mali (uit 
de binnen Delta), de landbouwende bevolking in de regio, overheidsambte-
naren en vervolgens hebben ook de nationale en internationale ontwikke-
lingsdeskundigen een vinger in de pap. Er is een structurele afhankelijkheid 
van de markt, van de traditionele volkshoofden, van de overheid en van de in-
ternationale ontwikkelingshulp. Politiek, economisch en ook cultureel gemar-
ginaliseerd voelen de mensen in de Hayre zich in hoge mate verloren en onze-
ker en afhankelijk van factoren waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen. 
 
De aandacht in deze studie is gericht op de beslissingen van individuen en de 
variatie in hun reacties op diverse vormen van onzekerheid. Uit de analyse van 
de factoren die een rol spelen in de besluitvorming blijkt dat de culturele iden-
titeit die men kiest in belangrijke mate de besluitvorming stuurt. Wanneer de 
mensen in de huidige crisissituatie genoodzaakt worden activiteiten te onderne-
men die zijzelf zien als in strijd met hun waarden en identiteit als Fulbe verzet-
ten zij zich hiertegen. Zo houden de Jallube ook onder de huidige omstandig-
heden vast aan de norm dat hun vrouwen niet op het land werken, zelfs al bete-
kent dit dat zij bij gebrek aan arbeidskracht minder land kunnen bewerken en 
minder produceren, onder andere omdat er niet voldoende gewied kan worden. 
De auteurs komen tot de conclusie dat niet-ecologische en niet-agrarische 
overwegingen uiteindelijk van doorslaggevende betekenis zijn in het besluit-
vormingsproces. De opvattingen van culturele identiteit van de Fulani leven 
nog sterk terwijl de samenleving in feite bezig is uiteen te vallen in minimale 
sociale eenheden.  

De sociale onzekerheid is sterk toegenomen. Zoals te verwachten in een si-
tuatie van schaarste wordt de hulp die men aan anderen verleend sterk beperkt 
tot naaste verwanten en tot invloedrijke personen van wie men iets kan terug-
verwachten. De grote verliezers zijn oude en zieke mensen zonder naaste ver-
wanten en zonder invloed of belangrijke bezittingen. Voor de allerarmsten zijn 
normen en waarden van het herdersleven domweg niet meer haalbaar, zij moe-
ten hun trots opzij zetten en proberen nog enigszins de kost te verdienen met 
werk dat niet in overeenstemming geacht wordt met de culturele waardigheid 
en identiteit van de Fulbe herders. De hulpverlening inherent aan het Fulbe 
verwantschapssysteem is afgebrokkeld en ook de door de Islam voorgeschre-
ven liefdadigheid t.a.v. armen en zieken biedt nauwelijks mogelijkheid voor 
opvang. Er zijn te veel mensen die hulp behoeven en te weinig mensen in de 
kracht van hun leven, met name jonge mannen, om deze hulp te verlenen. Als 
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er ondersteuning wordt geboden, gebeurt dit in eerste instantie tussen naaste 
verwanten, ouders en eigen kinderen. Er ontstaan sterke concurrentie en con-
flicten tussen de generaties en tussen mannen en vrouwen binnen families. 
Conflicten tussen vader en zoon komen veel voor en leiden in een aantal ge-
vallen tot een definitief vertrek van de zoon naar elders. De mogelijkheid voor 
vrouwen terug te vallen op hun familie van herkomst bij eventuele scheiding 
gaf in het verleden vrouwen binnen het huwelijk een vrij sterke positie. Nu de 
familie van herkomst in een toenemend aantal gevallen niet meer in staat is 
deze opvang te bieden, zijn steeds meer gehuwde vrouwen sterker afhankelijk 
geworden van hun echtgenoot en schoonfamilie. Het ideaal van solidariteit 
binnen de grotere verwantengroep kan niet meer worden verwezenlijkt. De 
groepen en netwerken waarbinnen men elkaar vroeger over en weer hulp 
verleende, zijn bij gebrek aan middelen afgebrokkeld, men kan zich deze hulp 
niet meer permitteren en is meer en meer op zichzelf aangewezen. 

In een van de laatste hoofdstukken van het boek (hoofdstuk 14) wordt een 
gedetailleerde beschrijving en heldere analyse gegeven van de mislukking van 
een overigens goed bedoeld ontwikkelingsproject in de regio (ODEM project 
1975-1991). Op basis van de uitvoerige informatie gepresenteerd in de voor-
gaande hoofdstukken wordt duidelijk gemaakt op welke punten en om welke 
redenen deze ontwikkelingshulp niet het gewenste effect had en wel diverse 
onbedoelde gevolgen.  

Een belangrijke oorzaak van de problemen was het feit dat de projectlei-
ding zich nooit heeft afgevraagd of en hoe de Fulbe veenomaden zelf controle 
uitoefenen op het gebruik van hun weidegronden. Bij de Fulbe wordt, zoals 
ook bij diverse andere veenomaden, de toegang tot de weidegronden geregu-
leerd door de toegang tot de waterplaatsen te beperken: alleen leden van de 
gemeenschap en hun gastvrienden hebben toegang. Wanneer waterplaatsen 
worden aangelegd door de overheid of door ontwikkelingshulpinstanties en de 
toegang tot deze waterplaatsen niet wordt beperkt, dan heeft iedereen vrije 
toegang tot de weidegrond. Het boren van een put door de overheid is gezien 
in termen van het lokale recht een manier waarop de staat zich de rechten op de 
weidegrond toeëigent. De visie van het ontwikkelingsproject op productie in 
de veehouderij strookte in het geheel niet met de manier waarop de Fulbe in 
hun bestaan als veenomaden omgaan met ecologische onzekerheden. De Fulbe 
richten zich op productie van melk, het ontwikkelingsproject richtte zich op de 
verkoop van koeien en jonge stieren, een strategie die door de Fulbe wordt 
gezien als een noodsprong in tijden van armoede. 

De door ontwikkelinsgprojecten opgelegde samenwerkingsverbanden slaan 
niet aan omdat ze niet aansluiten bij bestaande sociale relaties en groeperingen. 
De conclusie van de ontwikkelingsdeskundigen is echter dat de Jallube niet in 
staat zijn zich te organiseren. De traditionele gezagsdrager blijkt ook in de hui-
dige omstandigheden nog te kunnen profiteren aangezien zijn recht tot het in-
nen van bijdragen (tribuut) van de lokale bevolking niet in twijfel wordt ge-
trokken. De bijbehorende verplichtingen als tegenprestatie blijken echter uitge-
hold te zijn.  
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Mobiliteit en flexibiliteit zijn absoluut noodzakelijk om te overleven in dit ge-
deelte van de Sahel maar de nationale overheid en de ontwikkelingshulp hou-
den hiermee in het geheel geen rekening. Nationale overheden liggen vrijwel 
altijd overhoop met veenomaden. Veehouden wordt weliswaar gezien als een 
profijtelijke onderneming in semi-aride gebieden, maar van overheidswege ziet 
men dit het liefst gebeuren in omheinde weidegebieden. Mobiliteit van vee en 
herders in een niet afgegrensd territorium wordt in zijn ongrijpbaarheid gezien 
als onhandelbaar en onhaalbaar. Ontwikkelingshulp heeft veelal politieke doel-
stellingen en niet of nauwelijks oog voor de wensen, ambities, kennis en vaar-
digheden van de lokale bevolking. Overheidsingrijpen in lokaal beheer en ge-
bruik van natuurlijke hulpbronnen is een poging om greep te krijgen op de lo-
kale bevolking. Het feit dat de Malinese overheid zich in toenemende mate be-
moeit met het lokale grondgebruik, leidt tot allerlei veranderingen in de con-
trole over land. De overheid baseert zich voor de onteigening van de grond 
t.b.v. het weideproject op een domeinverklaring uit de koloniale tijd waarin 
alle niet in gebruik zijnde grond tot staatseigendom wordt verklaard, maar wat 
is ‘niet in gebruik zijn’ in de context van een rondtrekkend nomadenbestaan? 
Ontwikkelingsprojecten hebben weliswaar formeel niet het recht het lokale 
grondenrecht te veranderen, maar de door hen geïntroduceerde veranderingen 
hebben wel grote invloed op productieverhoudingen en op het lokale gronden-
recht. 

Conclusie  

Deze studie is een belangrijke bijdrage aan de kennis over pastorale samenle-
vingen en met name aan kennis over het gedrag van individuen in zo’n samen-
leving in een crisissituatie.  

Het boek is niet alleen omvangrijk en veelomvattend, maar ook zeer lees-
baar, niet in de laatste plaats door het invoegen van vele casestudies ter illu-
stratie. Ook de mooie kaartjes verdienen een pluim. De rijkdom aan informatie 
wordt systematisch gepresenteerd, zij het met een aantal herhalingen, waardoor 
de lezer evenwel niet terug hoeft te bladeren. De gegevens worden helder ge-
analyseerd in het kader van relevante theorieën. De auteurs snijden vele pro-
blemen aan en slagen er goed in aan te geven wat in dit specifieke geval de 
verbanden zijn tussen ecologische, economische, sociale en politieke onzeker-
heden en hoe de besluitvorming van individuen verloopt in dit complexe ge-
heel. De lezer krijgt de informatie over het recht in de samenleving daar waar 
het thuishoort, in de ecologische, economische, sociale en politieke context. 
Zoals de ondertitel aangeeft, is de analyse gericht op de ‘cultural understand-
ings of insecurity’. Het gaat daarbij enerzijds om de vraag in welke opzichten 
en in welke mate de cultuur van de mensen uit de Hayre een bepaalde kijk 
biedt voor op het leven onder moeilijke en onzekere omstandigheden en 
manieren om hiermee om te gaan, anderzijds om de vraag in welke opzichten 
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normen en waarden van hun cultuur hen beperkingen opleggen in het benutten 
van de bestaande mogelijkheden. 

De oude, beproefde en in culturele normen en waarden vastgelegde manier 
om om te gaan met de omgeving (‘cultural understanding’) blijken onder de 
gewijzigde omstandigheden ontoereikend. Nieuwe strategieën worden ontwik-
keld maar de middelen hiertoe zijn zeer beperkt, enerzijds vanwege de crisissi-
tuatie, anderzijds vanwege structureel gebrek aan politieke en sociale netwer-
ken buiten het eigen leefgebied.  

Wie belangstelling heeft voor het onderzoek van Mirjam de Bruijn en Han 
van Dijk, maar er tegenop ziet hun dikke boek door te werken, kan eerst eens 
beginnen aan een van de artikelen van de auteurs waarin wordt ingegaan op 
(delen van) de problematiek van het onzekere bestaan van de Fulbe veenoma-
den. 
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Social Security in Malawi: The Effects of International 
Standards and Structural Adjustment Programmes for Civil 

Servants  

1. Introduction 
 
The main purpose of the project is to contribute to a better understanding of the 
role of structural adjustment programmes, as developed under the auspices of 
the World Bank Group and the International Monetary Fund, and relevant in-
ternational social standards, in particular as developed within the framework of 
the International Labour Organization, for the social security situation of those 
directly affected by these programmes. The empirical focus of the project will 
be on the position of civil servants in Malawi. The project builds upon research 
traditions in legal anthropology and international law and aims to combine the 
insights that these two disciplines offer.  
 
1.1. Structural Adjustment Programmes 
Structural adjustment lending has led to a greater involvement of IMF/WB in 
the policy-making of borrowing states. As a consequence the activities of IMF/ 
WB increasingly affect the social security situation of individuals and groups 
within those states (Bradlow/Grossman 1995; Chinkin 1993; Hey 1997). De-
spite their prominent role, the status of SAPs under international law remains 
unclear. 
 
1.2. International social security standards 
The proposed research defines international social standards as those laid down 
in relevant ILO Conventions, art. 6-10 on labour standards and social security 
of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ESCR) (1966), the 
guidelines of IMF/WB regarding the ‘social dimension’ of structural 
adjustment and relevant policy-documents of other international organizations. 
In a formal legal sense IMF/WB are not bound by ILO Conventions and the 
ESCR Covenant. However, they have their own internal norms regarding 
social security. For purposes of the research the relevant social security 
standards will thus be derived from documents which are legally relevant, but 
not necessarily binding for IMF/WB. The legal uncertainties that arise as the 
result of the unavailability of legally binding standards for IMF/WB will be 
analysed in the project.  
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1.3. Malawi 
The research will be conducted in Malawi. It is one of the poorest countries in 
Africa and therefore more than others dependent on foreign donors. In the 
1980s and 90s Malawi has gone through major structural readjustment under 
the guidance of IMF/WB. These programmes have led to serious economic 
problems and have reinforced the unequal distribution of economic growth. 
This has led to strikes among civil servants in the lower ranks. Malawi is cur-
rently engaged in a Social Dimension of Adjustment Programme to mitigate 
the worst effects of the adjustment process. Moreover, Malawi is currently 
engaged in attempts to couple state provided social security with other forms 
of social security (F. von Benda-Beckmann/Kirsch/Freiberg-Strauss 1995). 
However, little theoretical and empirical research has been conducted concern-
ing mixed social security systems and little is known about the effects of SAPs 
on these systems. 
 
1.4. Civil servants 
Civil servants generally are considered to be the group in developing countries 
that has good access to social security provided by the state. As a result social 
security studies that focus on poverty generally have not included civil 
servants. There are several reasons why it is important to study this group 
despite their privileged position in the state social security system. First, the 
low salary scales are not enough to maintain a family and often not even an 
individual. The lowest ranks of civil servants are a section of the poor on 
which little research has been done. Secondly, many civil servants seem to play 
a crucial role in networks of social security based on kinship, patron-client 
relationships and the like. They form an important link between state-provided 
and other types of social security. This link has thus far received little attention 
in social security studies. Thirdly, civil servants in Malawi seem to be doubly 
affected by SAPs. Due to rationalization of the public service sector many 
persons have been dismissed from public service. The restructuring of the 
tobacco sector seems to have a direct negative impact on possibilities for addi-
tional income for many civil servants. How civil servants cope with these 
changes, and how these affect their position in the social security network will 
be investigated. It is to be expected that these relationships are under heavy 
pressure as a result of the economic stress which make the recipients more 
dependent on support that becomes more difficult to give for the provider of 
social security.  
 
1.5. Gender 
Men and women have different rights and obligations regarding social security 
both in state law and in other normative systems. There are strong indications 
that women also have different positions in the civil service, where they are 
probably over-represented in the lower and more vulnerable ranks. This raises 
the question how and to what extent SAPs affect the social security position of 
female civil servants differently than that of male civil servants. 
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This project thus will fill an important gap in the understanding of mixed social 
security systems, typical for the Third World. Moreover. A thorough under-
standing of these changes is a prerequisite for being able to answer the 
question whether the social dimension of SAPs in practice lives up to 
international social standards. 
 
1.6. Delimitation of the Topic 
Given that the project concerns a doctoral research project for a four year pe-
riod, delimiting the project is also required. Delimitations are provided both by 
its legal and its empirical focus. The legal focus is aimed at the role of interna-
tional and national social security standards in design and implementation of 
SAPs. The empirical focus is on the effects of these programmes for the social 
security situation of civil servants. Analogies with similar problems, as for ex-
ample, the relationship between structural adjustment programmes and the pro-
tection of human rights in general or structural adjustment and the protection 
of the environment, will not be considered in the project. The empirical part is 
focused on social security arrangements of civil servants in Malawi. The rural 
and urban poor will figure in this research only in so far as they are part of 
social security relationships of civil servants.  
 
1.7. Contributions to the Objectives of the Programme 
The research in several ways contributes to the overall objectives of the pro-
gramme.  
1. It inquires into the links between international, national and local levels of 

social policy and intends to provide insight into the transformations of 
these policies in the process of implementation. 

2. It contributes to the debate about the legal status of international social 
standards. And about the extent and ways in which international organisa-
tions such as IMF and World Bank are bound by these standards. 

3. By its focus on civil servants the study will fill in an important gap in the 
knowledge and understanding of mixed social security systems in develop-
ing countries. In particular, it throws new light on processes of in- and ex-
clusion of the poor in social security networks of civil servants.  

4. It will also contribute to understanding the different positions of male and 
female civil servants. 

5. It is an interdisciplinary study, combining legal science with legal anthro-
pology. 

2. Research Questions 

1. What problems arise with respect to the ‘social dimension’ of structural ad-
justment as a result of the formal legal position, under which IMF/WB are 
not bound by the ILO standards, artt. 6-10 ESCR Covenant and by their in-
ternal norms? 
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2. To what extent have international social security standards as developed by 
ILO and IMF/WB converged? 

3. What is the legal status of the agreements between IMF/WB and the 
Malawi government in regard to structural adjustment? 

4. What reforms of the public service sector have already been implemented 
and what reforms are going to be implemented? What changes have they 
introduced into the legal framework of the national social security system? 

5. To what extent does the ‘social dimension programme’ in Malawi comply 
with national social security legislation and ILO Conventions ratified by 
Malawi and what is the legal status of this programme? 

6. What is the role of the ILO and IMF/WB in the design and implementation 
of these reform programmes? 

7. Have civil servants been dismissed and/or sent into retirement and what are 
the consequences for their social security position? Have women been af-
fected more negatively than men? 

8. Have the SAPs affected the other jobs that civil servants may hold? 
9. To what extent have SAPs affected the norms and regulations of the infor-

mal social security systems? 
10. To what extent have the social security mixes of civil servants changed 

since the introduction of SAPs? Are civil servants confronted by an 
increased demand for support due to the deteriorating social security 
situation of others within their social security networks? Have SAPs led to 
an increase of claims on informal social security on the side of civil 
servants? 

11. Has pressure from SAPs led to contraction of the circle of recipients of 
social security? 

12. Are there gender specific differences in the changes of the mixed social 
security networks as a result of SAPs? 

3. Background Information 

What follows is further background information to the different dimensions of 
the project. These include (1) the structural adjustment programmes of IMF/ 
WB and the effects on social security; (2) the relevant international social 
security standards of ILO and IMF/WB; (3) structural adjustment in Malawi: 
(4) the reforms in the public service sector; (5) the position of civil servants in 
mixed social security networks and (6) gender. 
 
3.1. Structural adjustment and social security  
IMF/WB have broadened the scope of their activities in the early 1980’s by in-
troducing structural adjustment programmes. These programmes have been 
especially designed for developing countries and have the aim to restore eco-
nomic growth and balance of payments of a borrowing state. Therefore the 
purpose of a SAP is to support programmes of policy change necessary to 
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modify the structure of an economy so that it can maintain both its growth rate 
and the viability of its balance of payments in the medium term (Polak 1994: 
10,11). SAPs in Africa aim especially at reducing public expenditure and pub-
lic employment, trade liberalization, elimination of parastatals, and removal of 
subsidies of the agricultural sector (Plant 1994: 90).  

Quite often structural adjustment has been successful in terms of economic 
growth and balance of payments. But these programmes often have negative 
effects for the social security situation of the majority of the population. In 
several studies these adverse effects of structural adjustment have been analys-
ed (Cornia/Jolly/Stewart 1987; UNICEF 1989). Sen and Drèze (1991: 13,14) 
point out that the average prosperity of a nation as is represented in economic 
performance, the debts of the state, or the average income do not necessarily 
reflect an improved social security situation of the population: the wealth may 
be unequally distributed among the population, the income may be subject to 
fluctuations over time and social support cannot be exclusively measured in 
commodities.  

When the direct effects of structural adjustment programmes are con-
sidered it has to be kept in mind that under international law IMF/WB cannot 
be held legally accountable for the implementation of structural adjustment 
programmes. The national government is legally responsible for the imple-
menttation of structural adjustment programmes. This, however, does not take 
away the dominant role which IMF/WB play in the implementation of these 
programmes by national governments. IMF/WB have become active partici-
pants in the policy-making processes of the developing countries that apply for 
loans (Bradlow/ Grossman 1995). Whether SAPs are binding agreements in 
the sense of the ‘Vienna Convention on the Law of Treaties between States 
and International Organizations or between International Organizations’ 
(1986) is disputed (Denters 1996: 90, 120). The proposed research project 
would contribute to a better understanding of the role of SAPs in national 
policy-making and their legal nature. 
 
3. 2. Structural adjustment and international social security standards 
This raises the question whether the structural adjustment programmes, in fact, 
conform to international standards on labour and social security. This falls 
within the mandate of the ILO. The ILO also has broadened the scope of its ac-
tivities: ILO Conventions do not only include ‘protectional’ instruments that 
relate to labour standards in the narrow sense of fixed minimum wages, restric-
tions on and procedures for dismissal possibilities, for collective bargaining 
and freedom for trade unions. They also include ‘promotional’ instruments, 
including those on social policy, employment policy, on human resources 
development, and on social security (Plant 1994: 17,18). The “Statement of 
Guiding Principles for ILO Field Activity on Structural Adjustment” (1993) 
provides that the ILO “supports, in principle, structural adjustment linked to 
the promotion of dynamic and sustainable growth with a view to establishing 
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the conditions for achieving the Organization’s fundamental objective of social 
justice” (Plant 1994: 48, 49).  

When comparing the policies of IMF/WB with those of the ILO it is clear 
that ‘social dimension’ or ‘social justice’ is on all agendas. Yet, although in 
theory the policies seem to have converged, in practice there seems to be a 
large gap between the ways in which these organizations operate. This is due 
to the stress IMF/WB put on economic growth and balance of payments, on the 
one side, and the focus of the ILO on social justice, on the other side. In this 
respect two questions will be addressed. First, to what extent have the social 
standards of IMF/WB and ILO converged? Second, are these standards being 
followed in the process of designing and implementing SAPs?  
 
3.3. Structural Adjustment and Social Security in Malawi 
Malawi is a relatively small land-locked country in Southern Africa. The popu-
lation was estimated at 10 million in 1996. From 1964, when Malawi obtained 
independence, until 1994 Malawi was ruled by Kamuzu Banda who establish-
ed an autocratic one-party system. In 1994 multiparty democracy was intro-
duced and a new government elected. 

Malawi faces numerous problems: It is one of the ten poorest countries in 
the world, until very recently it hosted almost half a million refugees from Mo-
zambique, HIV/AIDS is spreading at an alarming speed and urban as well as 
rural slums are growing. Malawi’s average per capita annual income is US $ 
230. Poverty is widespread, 60% of the rural population and 65% of the urban 
population live in extreme poverty. Social indicators as adult illiteracy, at 
around 50%, a population growth at more than 3% per year, and infant mortal-
ity that is at approximately 20% complete the bleak picture.  

The country’s economy is based on agriculture which has two sub-sectors: 
estate agriculture producing mainly for the export of tobacco, tea and sugar 
and smallholder agriculture which caters largely for food production and the 
domestic market. Agriculture accounts for about 35% of the total GDP, 90% of 
export and around 77% of employment. Tobacco export is by far the largest 
source of Malawi’s export earnings (Kutengule 1995: 3). 

In the Banda-period Malawi relied heavily on large-scale agriculture that 
produced the country’s main export cash-crop tobacco. The parastatal Agricul-
ture Development and Marketing Cooperation (ADMARC) bought the small-
holders produce at fixed prices that were relatively low. Further ADMARC 
imposed heavy taxes on the smallholders who sold their produce to ADMARC. 
The ADMARC surpluses obtained in this manner were used to finance the ex-
pansion of the estate sector (Kydd 1982: 366-371). According to Van Donge 
(January 1998: personal communication) civil servants often hold a second job 
in the management of ADMARC or the estates.  

In 1994 this system was abandoned. In cooperation with the World Bank 
and the IMF the new government implemented several structural adjustment 
programmes. These reforms involved deregulation, liberalization, privatization 
of the economy and the rationalization of the public service sector. The macro-
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economic effects were positive: the government budget was reduced considera-
bly and the inflation rate reduced (World Bank Press Release: Malawi 1997 
Consultative Group Meeting 14 May 1997). However, contrary to what IMF/ 
WB expected, the liberalization of the private sector and removal of subsidies 
have had negative effects: prices have soared, especially for maize, the tobacco 
sector has virtually collapsed and maize production decreased.  

During the 1980s Malawi implemented three SAPs. Very little research 
been conducted on the effects of these programmes on social security systems 
(Lele 1990; Kydd/Hewitt 1986). Therefore by including the historical dimen-
sion the study will contribute to a better understanding of the effects that SAPs 
have on social security. 

The structural adjustment programme that is currently being implemented 
tries to avoid these ‘social costs’ through the ‘social dimension programme In 
accordance with the guidelines of IMF/WB on the social dimensions of struc-
tural adjustment programmes the new government embarked on the Social 
Dimensions of Adjustment Programme to mitigate the negative effects of the 
adjustment process (Kutengule 1995:5; World Bank Press Release 14 May 
1997). However, the question remains whether this ‘social dimensions pro-
gramme’ meets national and binding international social standards. Malawi is a 
member of the ILO and ratified several of its Conventions, for example the 
Conventions No. 26, 81, 149, 158 and 159. The legislation on conditions of 
employment and social security is far from comprehensive. Nevertheless it in-
cludes pension and social insurance schemes for civil servants and workers in 
the formal sector, a ‘Minimum Wages and Employment Act’, the ‘Nurses and 
Midwives Act’ regulating nurses’ pensions and conditions of employment 
among others. This raises the question what status the ‘social dimension pro-
gramme’ has in the national legal order and whether it complies with national 
social security legislation and ratified ILO Conventions. 
 
3.4. Reforms of the Public Service Sector 
The SAPs also involve rationalization of the public service sector. Since the 
establishment of multiparty democracy there has been considerable labour un-
rest in the public service sector. Junior civil servants went on strike in 1994 
and there was a second civil service strike in 1997. Labour unrest is especially 
high in the health sector and among female employees of the public service: 
the 1997 strike, in particular, involved the country’s main hospitals (Van 
Donge 1997). Moreover, government-employed nurses of the central hospital 
in Blantyre on 27 August 1997 sent a letter of grievances to the president in 
which they expressed their dissatisfaction with underpayment, bad working 
conditions and insufficient access to higher functions and stressed the diffi-
culties of many nurses that are single mothers (Malawi News Online Edition 
#36, 26 October 1997).  

In response to the 1994 strike the ‘Chatsika-Commission’ was established. 
The aim of the commission was to develop guidelines on how the civil service 
sector could be reformed (Chatsika-report 1995; Van Donge 1997). At a meet-
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ing on 14 May 1997 the Consultative Group supported the civil service reform 
process that has resulted in strategic reviews of 27 ministries, the preparation 
of policy guidelines [i.e. the report of the Chatsika-commission], the contract-
ing out of more than 90 functions, and the preparation of a ‘comprehensive 
civil service reform action plan’ (World Bank Press Release 14 May 1997). 
The pressure applied by the World Bank and the determination of the Ma-
lawian government taken into consideration, there is no doubt that the civil 
service sector in Malawi will face far-reaching changes in the near future that 
will have effects on the social security networks of those employed in this 
sector.  

The ILO seems to play a role in the civil service reform. The Chatsika-
commission requested that it comment on the commission’s report. Its com-
ments were critical concerning the reduction of the service and the wage 
schemes proposed by the commission. The ILO offered further assistance. The 
Commission urged the Malawi government to seek assistance in regard to so-
cial security and the establishment of a ‘National Productivity Centre’ (Chat-
sika report 1995 appendix III: 6). The project will analyse the role of the ILO 
in the structural adjustment reforms in Malawi. 
 
3.5. Civil Servants and Mixed Social Security Networks 
Civil servants belong to the few groups in developing countries that have 
access to social security provided by the state. The majority of the population 
is not covered by the formal social security schemes provided by the state 
(Fuchs 1988: 45; Getubig 1992: 6). Over the past years the importance of in-
formal social security arrangements and the shortcomings of formal social 
security in developing countries have been discussed in several studies. The 
ILO which used to define social security as public arrangements (ILO 1984: 2-
3), has recognized the existence of informal social security arrangements and 
has extended the definition of social security to private social support (van 
Ginneken 1996). It has become clear that informal social security is unlikely to 
disappear in the near future. ILO, researchers, ngo’s and governments of 
developing countries such as Malawi have begun to discuss the role that infor-
mal social security can play in coping with poverty and economic crisis in 
these countries (Von Benda-Beckmann et al. 1988, 1995; Getubig/Schmidt 
1992; Midgley 1994, 1997).  

Informal social security arrangements may be regulated by folk laws or re-
ligious laws that define rights and obligations in their own way. They involve 
kinship, friendship, voluntary organizations, and patron-client relationships. 
The systems do not operate separately and independently from each other. 
People are usually involved in complex mixes of social security networks that 
link formal and informal arrangements (Von Benda-Beckmann et al. 1988: 11; 
F./K. von Benda-Beckmann, 1994: 9 e.v.). The social security mixes people 
make and the networks they create, change over time, e.g. due to changes in 
the own life cycle, economic developments, demographic developments, and 
changes in the formal social security system.  
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The economic crisis in sub-Saharan Africa and widespread poverty have 
affected both the formal and the informal social security systems. Contrary to 
the original intention to eventually cover the whole population, the formal 
social security systems have remained limited to a minority of the population. 
The informal social security networks, in turn, often could not cope with mass 
poverty, migration and population growth and have deteriorated (De Bruijn 
1994; Van Dijk 1994; Woodman 1988). It is likely that the structural adjust-
ment programmes that have been implemented in Malawi affected both, the 
formal social security system and the informal social security networks.  

While some work has been done on mixed forms of social security in rural 
areas, the role of civil servants has hardly been studied. One of the reasons 
might be that such studies usually focus on the poor. Civil servants are not 
considered to be poor, because they have access to the formal social security 
system (for example Getubig/Schmidt 1992). Yet there are several reasons why 
it is important to study civil servants. 

First, the salaries of civil servants in developing countries, especially in the 
lower ranks, are generally very low and are often not sufficient to maintain a 
family or even an individual. Often they are employed on part-time or temporal 
basis which makes them particularly vulnerable when the public service sector 
is restructured. In order to earn a decent living for themselves and their family 
most of the civil servants hold other jobs in addition to their government job 
(F./K. von Benda-Beckmann, 1996: 6). The lowest ranks of civil servants with 
their extremely low salaries are often not able to activate other sources of in-
come and consequently have to be considered to be among the poor who claim 
support from others.  

Second, civil servants seem to play a crucial role in networks of social 
security based on kinship, patron-client relationships and the like. They are at 
the same time functionaries of the state and a member of a household, a kin-
group, a neighbourhood and other social and economic networks (F./K. von 
Benda-Beckmann, 1996: 3 ff.). Thus they form an important link between state 
provided and informal social security systems. A study of social security 
networks, kinds of support and norms legitimising claims for support, might 
throw light on the complex relationship between the different kinds of social 
security. 

Third, the reforms of the public and the private sectors as part of the SAPs 
affect the additional sources of income of civil servants. As mentioned above 
the tobacco sector has been hit by a severe crisis that is partly triggered by the 
liberalisation of the economy. This will have consequences for the numerous 
civil servants that hold jobs in this sector (Van Donge 1998: personal commu-
nication). At the same time the pressure for support from their dependants who 
suffer from the general economic decline since SAPs have been launched in 
Malawi is likely to increase. The effects may be different for the different types 
of social security. Both, formal and informal social security networks have 
standards for including or excluding people from participation (Midgley 1994; 
Gore 1995: 26-28). The question is how these mechanisms of in- and exclusion 
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are affected by SAPs and the ensuing economic changes. More in particular the 
question will be addressed whether and, if so, how contraction of the circle of 
potential beneficiaries in one social security system affects the circle of benefi-
ciaries in other social security systems. 

 
3.6. Gender 
Women have different positions in social relations than men. In respect to nor-
mative systems that regulate these relations women are often subject to differ-
ent standards than men. This applies to the informal as well as to the formal 
social security systems. The standards in the different normative systems may 
differ from each other (K. von Benda-Beckmann, 1995). Changes in one social 
security systems might have impact on the position of women in other systems. 
There are indications that women are disproportionally represented in the 
lower ranks of the civil service and that they are more often employed on a 
part-time and a temporal basis. For instance the majority of the lower functions 
in the health sector is occupied by women. It seems likely that the reforms of 
the public service sector have affected these sectors of the public service to a 
greater degree. Therefore the study will investigate to what extent SAPs affect 
social security arrangements in a gender-specific way.  

4. Scientific relevance  

The research will contribute to discussions in international legal literature, 
legal anthropology and social policy in developing countries.  

Little attention has been paid to the role of international social standards in 
the design and implementation of structural adjustment programmes (Plant 
1994:8). This lack of attention in particular is true for the ‘promotional’ instru-
ments as contrasted to the ‘protectional’ instruments on which more work has 
been done (International Labour Office 1994; Ghai 1991). 

Moreover, very little research has been done on the problems that arise as a 
result of the fact that, according to the predominant paradigm in international 
law, international organizations are not bound by treaties that, among other 
things, establish social security standards. This paradigm of course does not 
preclude the conclusion that they might be bound by the norms contained in 
those treaties. However, these considerations are among the issues to be 
studied in the project. 

Empirical studies on the effects of SAP on social security arrangements 
from a perspective of how people combine different forms of social security 
remain scarce. Studies on the effects of structural adjustment programmes for 
social security usually focus on the average income and the like (see e.g. Patel 
1992). It has been pointed out that this approach is inadequate for assessing 
social security (Drèze/Sen 1991). This study will fill an important gap in the 
understanding of the effects of SAPs.  
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The scope of (legal) anthropological studies has been mostly limited to the 
local and national levels, while international legal studies are confined to the 
national or international legal systems. Considering the growing role of inter-
national organizations such as the IMF and the World Bank at the national and 
local levels (Bradlow/Grossman 1995; Chinkin 1993; Hey 1997), the study 
will make an important contribution to the understanding of the relationship 
between international, national and local law. 

Research on informal social security has either focused on the poor and 
other marginalized groups or on the position of people in the state social secu-
rity system. The relationship between the various systems has remained under-
exposed. Taking into account the crucial role that civil servants play in linking 
the informal and the formal social security systems and the private and the 
public sphere (Von Benda-Beckmann, F./K. 1996) the research will contribute 
to understanding complex social security systems as they are typical in devel-
oping countries. 

By analyzing the relationship between different normative systems related 
to social security the project will contribute to the understanding of plural legal 
systems. Research on plural legal systems generally is limited to the considera-
tion of national, regional, local and sub-local normative systems. The inclusion 
of the international normative system for social security constitutes one of the 
project’s innovative aspects. 

5. Methods 

The research design calls for a combination of legal and legal anthropological 
methods. 
 
1. The legal component consists of two parts.  

a. A legal analysis will be made of the international norms of social 
security as they have been developed by the ILO, WB and IMF. Their content 
as well as legal status will be analyzed. The question will be addressed what 
the legal character and status is of the Malawi SAPs. Formally they take on the 
form of national legislation. A legal analysis of the procedures that have led to 
the SAPs will have to determine to what extent IMF and WB in substance are 
co-legislators. Relevant documents as available from the Malawi ministries, 
IMF, WB and ILO and on the Internet will be analysed. 

b. Description of how SAPs have incorporated into Malawi regulations. A 
systematic analysis will be made of the extent to which these regulations sys-
tematically fit into the Malawi legal system, in particular the social standards 
contained in that system. 
 
2. This legal description and analysis will be the background against which a 
legal anthropological analysis will be conducted. It will focus on the ways in 
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which SAPs are put into practice and the effects they have on the social 
security of civil servants and of those dependent upon them. 

General data will be gathered about changes in primary and secondary in-
come (such as health care) of civil servants. Of particular importance are 
changes in other resources, such as facilities in tobacco production and trade, 
which seem to be of special importance for middle and high positioned civil 
servants. 

Against this general background a qualitative inquiry will be made of the 
changes in social security arrangements in which civil servants are involved, 
both as receiver and as provider – before and after SAP. The analysis will in-
clude not only arrangements based on state law, but also on folk law and pos-
sibly on religious law. A distinction will be made between the applicable 
norms and the actual social security relationships. 

The limited time available dictates two important methodological limita-
tions (also see para. 1.6.). The research will focus on the perspective of civil 
servants, not on that of others dependent on them. The second limitation lies in 
the limited number of respondents, who live in urban centres Blantyre or Li-
longwe. 40 civil servants will be selected, of whom 20 in the lowest income 
ranges (e.g. nurses, beginning teachers) and 20 in the middle or higher income 
ranges. Half of these will be women, half men. An attempt will be made to 
interview a number of persons who used to be in public service, but who have 
lost their jobs due to SAPs. The respondents will be extensively and possibly 
repeatedly interviewed. An attempt will be made to examine how social secu-
rity relationships of civil servants in terms of quality, quantity and intensity 
have changed since SAP. 

Local assistance will be required for the legal research and document col-
lection, as well as for the interviews with (former) civil servants. 
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Themanummer Recht der Werkelijkheid 
Op de rand van het volgende millennium: 1999/3 
 
Werktitel: Onverzoenlijkheid  
in het recht, door het recht, van het recht, ondanks en dankzij het recht 
 
 
Het ligt in de bedoeling om een themanummer te maken over de breukvlakken 
van het recht en de rechtswetenschappen, over momenten waarop het recht met 
lege handen komt te staan. We nemen aan dat veel praktijkmensen en onder-
zoekers uit de (meta)juridische wereld op een of ander moment, tijdens het 
werk of het onderzoek, het gevoel hadden voor een gat te staan: een moment 
waarop blijkt dat het recht geen antwoord heeft. Het beleid, de voortgang in 
het werk of het onderzoek blijkt in dat geval op een soort grens te stuiten.  

Het gaat om vormen van onopgelostheid die we definitief zouden kunnen 
noemen, omdat ze zich onderscheiden van gewone leemten die het recht of de 
rechtswetenschap (incl. de sociale wetenschappen van het recht) vertoont. De 
gewone leemten vallen namelijk in de meeste gevallen wel weg te werken of 
op te vullen. Ons juristieke vermogen draagt daartoe zeker bij. 
 
Maar met een radicaal breukpunt gaat het anders in z'n werk. Normaliter zal 
men deze rand ontwijken en zich verder concentreren op de momenten waar 
het recht zijn positie (als instituut, als normencomplex, als geschilbeslechter, 
als verdeler, als etc.) weet te handhaven of te realiseren. Dat lijkt ons voor de 
voortgang van het werk of het onderzoek ook een juiste strategie. Ook een 
goede strategie is het zoeken naar handige en vlotte overbruggingen. Maar de 
prijs is dat de onoplosbare momenten onvoldoende worden vastgelegd, verza-
meld en onderzocht. 
 
Het themanummer geeft praktijkmensen en onderzoekers uit de (meta)juridi-
sche wereld nu eens de gelegenheid om aan deze rechteloze momenten aan-
dacht te geven. Het zal ons niet verbazen als we ze kunnen groeperen rond het 
thema onverzoenlijkheid, dat een fundamentele tegenhanger van het recht lijkt 
te zijn (maar misschien is er een nog fundamentelere?). Het recht is tenslotte 
gericht op verzoening, op oplossing, op eenduidigheid in ieder geval.  
 
Redactie Agnes Schreiner (naar een mederedacteur wordt nog gezocht). 
Inlichtingen: 020-5253938 of schreiner@jur.uva.nl 
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