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Keebet von Benda-Beckmann/André Hoekema 

Inleiding 

Deze bundel is ontstaan uit onze fascinatie over de opleving van het begrip ge-
meenschap. Zowel in praktische rechtspolitieke debatten als in academische 
verhandelingen keren gemeenschappen terug. Sub- en supranationale gemeen-
schappen eisen eigen recht en zelfbestuur op en krijgen die soms ook; staten 
federaliseren of pluraliseren. Gemeenschappen worden herontdekt in soci-
aal-morele debatten over de sociale en zedelijke grondslag van staat en recht. 
In praktische beleidsoverwegingen wordt geschermd met zelfregulering op 
basis van de cohesie die onder omstandigheden zou ontstaan met name in 
interorganisationele netwerken, die daarmee gemeenschapstrekken zouden 
krijgen. Binnen de rechtsantropologie in meer academische zin is de ordenende 
kracht van semi-autonome velden bekend. Ook in de rechtssociologie is er 
aandacht voor het verschijnsel, blijkens een recente opmerking van Roger 
Cotterrell in een paper voor de Law and Society Conferentie in Glasgow in 
1996. Hij schrijft “we need to rethink the concept of law itself in pluralistic 
terms (...) That can only be done theoretically with any rigor by developing 
such notion as that of community” (Cotterrell 1998). Hij slaat dan een heel 
eigen weg in die overigens weer voortbouwt op klassieken als Gurvitch 
(1942), ontwikkelt een heel breed gemeenschapsbegrip en probeert vervolgens 
aannemelijk te maken dat onderscheiden typen gemeenschappen een 
onderscheiden type recht voortbrengen of vragen. Deze terugkeer van 
gemeenschappen in recht en staat, resp. de herleving van het denken in termen 
van gemeenschap als het gaat om vragen van sociaal-wetenschappelijke studie 
van recht en staat, geeft veel te denken. Deze bundel is een grensverkenning 
van gemeenschappen, in wetenschappelijke zin, in politieke zin, en in 
juridische zin.  

Met wie we over ons project ook spraken, altijd wekte het sterke reacties, 
soms positief, maar vaak negatief. Wij waren geïntrigeerd door de sterk uit-
eenlopende discussies waarin het begrip een rol speelt, door de tegenstrijdige 
associaties die men met het begrip heeft en door de vele paradoxen die de stu-
die van het begrip en van empirische gemeenschappen oplevert. De meest ba-
nale paradox is dat globalisering kennelijk gepaard gaat met een grotere aan-
dacht voor sub-statelijke verbanden. Minder banaal is de constatering dat noch 
versterking van supra-nationale organisaties, noch pluralisering van staten 
blijkbaar het vervagen van de nationale staten hoeft te betekenen. Of de para-
dox dat vrijheid van gemeenschappen onder bepaalde omstandigheden kan 
leiden tot grotere vrijheid van de leden, maar vaak ook tot inperking en beknel-
ling. Dat alles vraagt om een nadere bepaling en analyse van het verschijnsel 
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gemeenschap. Vanwaar de terugkeer van het begrip? Wat maakt het begrip zo 
aantrekkelijk? Wat wordt er mee bedoeld? En wat zijn de politieke en sociale 
gevolgen van deze opleving? En wat zijn de grenzen van het begrip, in weten-
schappelijke en in politieke zin? Dat zijn de kernvragen die wij de auteurs van 
deze bundel hebben gesteld. Het resultaat is een serie bijdragen geschreven 
vanuit sociologische, antropologische, sociaal-psychologische en politicologi-
sche en staatsrechtelijke achtergronden. 

Discussies over gemeenschappen zijn niet altijd gemakkelijk te plaatsten. 
Dat komt doordat er nogal wat uiteenlopende betekenissen aan het begrip wor-
den gegeven, terwijl ook de status van het begrip kan verschillen (F. en K. Von 
Benda-Beckmann 1998). Het wordt vaak gebruikt als een formeel analytisch 
begrip. In deze zin verwijst het meestal naar het werk van Tönnies (1887/ 
1963), die gemeenschap (Gemeinschaft) ideaal-typisch contrasteerde met maat-
schappij (Gesellschaft) om vervolgens samenlevingen als geheel te kunnen ty-
peren als meer of minder gemeenschap dan wel maatschappij. Gemeenschap-
pen zijn sociale verbanden met een grote mate aan homogeniteit, met een hech-
te organisatie, berustend op traditie, en meestal met een eigen territoir. Treiber 
en F. en K. von Benda-Beckmann refereren in deze bundel expliciet naar het 
werk van Tönnies, Zijderveld impliciet, maar ook de andere auteurs bouwen 
allen op zijn werk en inzichten voort. Verkuyten vertrekt vanuit een ruimer uit-
gangspunt, doordat hij een concept van gemeenschap ontwikkelt met een so-
ciaal-structurele (categorisering), culturele (stereotype gedragsverwachtingen) 
en psychologische dimensie (identificatie).  

In de tweede plaats kan het begrip ook gebruikt worden als een beschrij-
vende term van een bepaalde sociale organisatie met bovengenoemde eigen-
schappen. F. en K. von Benda-Beckmann gaan na in hoeverre de sociale ver-
banden die gemeenschappen worden genoemd in het koloniale Nederlands-In-
dië en in de huidige ontwikkelingssamenwerking en het internationale milieu-
beleid wel voldoen aan de criteria van beslotenheid, homogeniteit en traditio-
naliteit. Zij constateren dat dit op zijn best zeer ten dele het geval is. In de der-
de plaats wordt het gebruikt als aanduiding van een politiek-bestuurlijke een-
heid, meestal een dorp, zoals in dorpsgemeenschap en stamgemeenschap, of, 
modern, de Europese gemeenschap. Maar de vraag is dan wel telkens of deze 
bestuurlijke gemeenschap niet van een bijzondere orde is, omdat hij verwijst 
naar een onderliggende eenheid, die dan weer dezelfde connotaties van hechte 
organisatie, homogeniteit en bestendigheid heeft, of zou moeten hebben, als 
het analytische begrip. De Jong zoekt in deze bundel naar het impliciete beeld 
van de sociale werkelijkheid die schuil gaat onder de juridische systematiek 
van het gemeentebegrip. Sociaal-wetenschappelijke inzichten dienen hier de 
rechtsdogmatiek, een interessante en op dit bewuste niveau weinig beoefende 
tak van interdisciplinaire arbeid. Was die sociale ondergrond van de juridische 
gemeente ooit een gemeenschap, op dit moment is dit gemeenschapsbegrip 
onbruikbaar en zou een ander begrip van deze onderliggende sociale 
werkelijkheid ontwikkeld moeten worden. Voor Europa ligt dat 
gecompliceerder, omdat het een bestuurlijke eenheid werd vóór het 
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gemeenschap in de beschrijvende zin was. Daarbuiten wordt het begrip echter 
ook op een wat lossere, associatieve manier gehanteerd, zoals bijvoorbeeld in 
‘de wereldgemeenschap’. Deze betekenis van gemeenschap is bijzonder 
populair in de arena’s van internationale conventies en verdragen die 
betrekking hebben op wat wel de ‘global commons’ wordt genoemd. 
Gemeenschap duidt in deze betekenis op niet meer dan een vaag soort 
lotsverbondenheid. F. en K. Von Benda-Beckmann laten zien dat hieraan ver-
gaande consequenties verbonden met betrekking tot het beheer en de verdeling 
van natuurlijke hulpbronnen. Tenslotte wordt gemeenschap, vooral in de sfeer 
van ontwikkelingssamenwerking gebruikt om de doelgroep, of de kring van re-
levante personen voor wie een bepaald programma of beleid is bedoeld, mee 
aan te duiden.  

In al deze verschillende soorten gebruik van het begrip zit een 
fundamentele dubbelzinnigheid, doordat bijna altijd inhoudelijke en formele 
kenmerken door elkaar gebruikt worden. En deze inhoudelijke kenmerken 
blijken bijna onvermijdelijk een zwaar politieke lading te krijgen en dus tot 
heftige reactie aanleiding te geven. In positieve zin, doordat het aan loyaliteit 
en geborgenheid appelleert, maar diezelfde loyaliteit en beslotenheid kan ook 
juist tot afwijzing leiden. Alle bijdragen ademen een duidelijke gevoeligheid 
voor de politieke consequenties van het gebruik van het begrip, al komen 
verschillende auteurs tot zeer uiteenlopende conclusies. Treiber laat zien dat 
van begin af aan de politieke lading in het begrip zat. Tönnies zelf werd er 
reeds op gewezen dat hij op zijn minst dubbelzinnig was in zijn terminologie, 
die hij presenteerde als een formele typologie, maar die duidelijk inhoudelijke 
en morele aspecten bleek te hebben. Zijderveld wijst het gebruik van 
gemeenschap om die reden dan ook af, hoewel niet geheel duidelijk is of hij 
dat uitsluitend doet omdat het begrip als zodanig niet deugt vanwege de 
verschillende politieke ladingen die er in de VS en in Europa aan zouden 
worde gegeven, of ook omdat er geen gemeenschappen in de zin van duurzame 
en omvattende lotsverbondenheid meer bestaan in de moderne wereld. Zijn 
beschouwing over de golfbewegingen in populariteit van het begrip in de 
sociale wetenschappen doen het laatste vermoeden. Andere auteurs, onder wie 
Galenkamp het krachtigst, maken een duidelijk politieke keuze. Zij acht 
denken in termen van gemeenschappen op grond van politiek-filosofische 
argumenten een bedreiging voor een liberale democratische politieke orde en 
de vrijheid van individuen. Daarmee ontkent zij het bestaan van 
gemeenschappen niet, maar wijst zij de politieke consequenties van het 
toekennen van een aparte status voor etnische minderheden af: de Amish zijn 
zonder enige twijfel een gemeenschap vanwege hun traditionele, gesloten 
groepsstructuur, maar deze zouden geen basis moeten kunnen zijn voor toewij-
zing van speciale rechten en status binnen een statelijk bestel. Daar kleven te 
veel nadelen aan voor de individuele vrijheid van de groepsleden. Ook Hoeke-
ma komt na lang aarzelen en afwegen tot een politieke keuze, al valt die wel-
willender uit ten voordele van inheemse gemeenschappen. Onder bepaalde 
voorwaarden acht hij het mogelijk een constitutioneel bestel te ontwerpen 
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waarbij bepaalde sub-statelijke gemeenschappen een betrekkelijk autonome 
positie krijgen, zonder voor de leden van die gemeenschap onacceptabel be-
knellend te worden en zonder de staat uit te hollen. Een dergelijke afweging 
wordt ook ‘aan de andere kant’ van de staat gemaakt door Eijsbouts, die pro-
beert aan te tonen dat een formele Europese gemeenschap de nationale staten 
sterker en democratischer kan maken. Beide auteurs benadrukken het grote 
belang van communicatie en wederzijds verantwoording afleggen ten aanzien 
van standpunten die daarmee niet altijd met elkaar in overeenstemming hoeven 
te zijn. 

Uit de bijdragen wordt duidelijk dat de politieke problematiek scherper tot 
uitdrukking komt zodra gemeenschappen met recht in verbinding worden ge-
bracht; zodra gemeenschappen speciale rechten krijgen toebedeeld. Want dan 
is de vraag, wat de grondslag voor een speciale behandeling is en zou kunnen 
zijn. Dat geldt evenzeer voor de verhouding tussen staat en gemeente (De 
Jong), als die tussen Europa en de nationale staten (Eijsbouts), als tussen staat 
en inheemse (Hoekema), lokale (F. en K. von Benda-Beckmann) of etnische 
gemeenschappen (Galenkamp). De scherpte van veel wetenschappelijke debat-
ten over deze thematiek zijn dan ook te verklaren doordat zij zelden politiek 
onschuldig zijn. Wetenschappelijke vragen raken bijna onvermijdelijk betrok-
ken in rechtspolitieke debatten. Dat was reeds zo in de koloniale tijd, in het 
Duitsland van het begin van deze eeuw, en dat is nog steeds zo, gezien de poli-
tieke tegenstellingen rond het recht op zelfbeschikking van inheemse volken en 
rond de erkenning van lokale rechten op gebieden die tot natuurreservaat wor-
den uitverkoren. Die verwevenheid van wetenschap en politiek heeft verschil-
lende auteurs er toe gebracht te wijzen op de problematische positie van de 
rechtswetenschap (Treiber en F. en K. von Benda-Beckmann) en antropologie 
(Hoekema en Galenkamp). 

De verschillende opstellen laten zien dat het begrip gemeenschap door de 
tijd heen in analytisch en in politiek opzicht niet constant is gebleven. Het be-
grip zelf is in de afgelopen honderd jaar meer of minder populair geweest. 
Treiber bespreekt in dat verband de aanloopperiode voor het Nazi regime, F. 
en K. von Benda-Beckmann vergelijken het gebruik van het begrip in 
koloniaal en hedendaags neo-koloniaal verband, De Jong zoekt naar de 
verschillende benaderingen in de loop van de twintigste eeuw van het begrip 
gemeente als gemeenschap in de ontwikkeling van een staatsleer, terwijl 
Zijderveld ruwweg de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot heden 
bespreekt, een periode die in de industriële wereld gekenmerkt wordt door 
steeds ‘ijler’ wordende sociale organisaties, waarin voor de zwaardere 
organisaties zoals gemeenschappen geen plaats meer is. Hij pleit dan ook voor 
een analytisch kader met als kernbegrippen organisatie en netwerken. 

Andere auteurs menen dat het begrip wel degelijk nog relevant is, dat er op 
zijn minst sociale organisaties zijn die zinvol als gemeenschap kunnen worden 
geduid. Maar wat de ijler wordende sociale organisaties duidelijk maken, is dat 
communicatie, die in de klassieke notie van gemeenschap ingebakken zit, pro-
blematisch geworden is en wellicht altijd al was. Uit verscheidene stukken 



Inleiding 5 

komt de belangrijke kwestie van communicatie naar voren. Het is niet toevallig 
dat de meest positieve waardering van pluraliseringstendensen te vinden is bij 
schrijvers die constateren dat er sprake is van behoorlijke communicatie tussen 
de verschillende structuren, of dat nu nationale ten opzichte van locale, 
inheemse structuren zijn (Hoekema) of nationale en Europese (Eijsbouts). 
Beide auteurs benadrukken dat communicatiestructuren, waardoor de 
verschillende soevereinen gedwongen worden rekenschap van hun standpunt 
af te leggen, ook al wordt dat standpunt niet gedeeld door de partners, een 
onmisbare voorwaarde zijn voor pluralisering. Afwezigheid van dergelijke 
verantwoording, of een gebrek aan garantie daarvoor, is voor Galenkamp en F. 
en K. von Benda-Beckmann juist een reden voor scepsis. Zij wijzen op de 
negatieve gevolgen voor de gewone leden van de gemeenschappen van een 
pluralisering die zich intern en extern afsluit van verantwoording en controle. 
Pluralisering heeft zijn grenzen, die in een interactie tussen de 
gemeenschappen worden geconstitueerd. Te scherpe grensbewaking tussen 
gemeenschappen maken pluralisering onmogelijk. 

De vraag hoe gemeenschappen ontstaan en veranderen, wat de dynamiek 
van gemeenschappen is, komt in een aantal bijdragen aan de orde. Verkuyten 
doet dat vanuit een sociaal-psychologische analyse, waarin hij de relationele 
kant van gemeenschapsbegrip benadrukt. De indeling in categorieën, 
toewijzing en zelf-ascriptie van gedragsverwachtingen en identiteit en 
identificatie staan in een complexe en dynamische verhouding tot elkaar. F. en 
K. von Benda-Beckmann, Galenkamp en Hoekema geven een nadere 
uitwerking van de classificatie en daarmee verbonden gedragsverwachtingen. 
F. en K. von Benda-Beckmann wijzen op de politieke consequenties van 
overheidsbeleid dat uitgaat van een mythische opvatting van gemeenschappen 
op de interne constellatie van deze gemeenschappen en de positie van de 
leiders. Galenkamp wijst op het verstarrende effect van de Amerikaanse 
rechtspraak die de Amish een hoge mate aan autonomie toekennen, vooral daar 
dit gebaseerd is op het argument dat zij reeds zeer lang in grote afzondering 
hebben geleefd. Ook De Jong signaleert de dynamiek der sociale verbanden 
die in de staatsleer en bestuurspraktijk de centrale kenmerken van een 
gemeente binnen de staat zouden rechtvaardigen. De traditionele 
rechtvaardiging, de gemeente als afspiegeling van natuurlijke sociale 
verbanden, is zeker niet meer houdbaar. Thans wordt ingezet op bestuurskracht 
en zouden begrippen van het sociale substraat gevormd moeten worden waarin 
de nadruk zou moeten liggen op de dynamische ontmoeting tussen talloze 
organisaties en groepen in een arena. Netwerken, normen, vertrouwen, dat 
worden dan sleutelbegrippen die we ook terugvinden in de “ijle” instituties van 
Zijderveld, en in de al geciteerde publicatie van Cotterrell.  

Dat mensen met al dan niet mythisch verwrongen beelden van het gemeen-
schapskarakter van de sociale werkelijkheid, staatkundige structuren trachten 
te rechtvaardigen leren we ook, in een geheel andere context en op heel toege-
spitste manier, uit het opstel van Treiber. Eijsbouts tenslotte werkt ook vanuit 
het staatsrecht, het Europese constitutionele recht en confronteert sociologische 
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inzichten met juridische begripsvorming. Hij werkt de juridische dynamiek van 
gemeenschapsvorming uit.  

Hij komt, aan de hand van een aantal belangrijke arresten van het Europese 
Hof van Justitie tot een verrassende en ingenieuze analyse van de vraag of het 
overwegend formele karakter van Europa de soevereiniteit van de nationale 
staten inperkt, of juist versterkt. Hij verwacht een versterking van de nationale 
staten. Ook de Von Benda-Beckmanns wijzen op de paradoxale effecten van 
het internationale recht dat enerzijds de soevereiniteit van nationale staten lijkt 
uit te hollen, maar die tegelijkertijd intern juist versterkt.  

Gemeenschappen in de traditionele zin zijn altijd duidelijk gesitueerd ge-
weest in een eigen territoir. Maar ook daar is verandering in gekomen. De hui-
dige etnische gemeenschappen zijn niet eenduidig met een territoir verbonden; 
de notie van wereldgemeenschap lijkt een territoriale gebondenheid te implice-
ren, maar is in feite geheel los gemaakt van elke eenduidige lokaliseerbaarheid. 
En vaak bestaan er ernstige meningsverschillen en strijd over de grenzen van 
gemeenschappen. Ook dat blijkt al vanouds het geval te zijn; de eenduidige lo-
kaliteit van gemeenschappen is eerder onderdeel van een politieke mythe dan 
een feitelijke beschrijving, een mythe waarvan de politieke en juridische gevol-
gen nog steeds actueel zijn. 
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Franz von Benda-Beckmann / Keebet von Benda-Beckmann 

De duurzaamheid van rechtsgemeenschappen en 
gemeenschapsrechten 

I Inleiding1 
 
Er is een opleving van de term ‘gemeenschap’ en het Engelse equivalent ‘com-
munity’. Hij speelt een rol in discussies over duurzaamheid, over ontwikke-
lingssamenwerking en over mensenrechten, in het bijzonder het recht op 
zelfbeschikking van inheemse volken. Ofschoon het begrip zelden duidelijk 
wordt gedefinieerd en in uiteenlopende betekenissen wordt gebruikt,2 is er 
meestal een harde kern van connotaties. Gemeenschappen hebben een hoge 
mate van sociale cohesie, zij zijn relatief egalitair en worden gekenmerkt door 
verstrengelde en veelvoudige sociale relaties tussen haar leden, zij delen 
gezamenlijke normen en waarden en hebben vooral communale rechten op 
natuurlijke hulpbronnen. Deze veronderstellingen spelen een belangrijke rol in 
uiteenlopende beleidsparadigma’s met betrekking tot de verhoudingen tussen 
de sociaal-politieke organisatie van de staat en economische ontwikkeling.3 In 
het oudere ontwikkelingsdiscours werden gemeenschappen en gemeenschaps-
rechten als obstakel voor economische ontwikkeling beschouwd en kregen 
daarom een sterk negatief stigma. In de koloniale tijd was de dominante op-
vatting dat alleen individueel eigendom zich eigende als juridisch en econo-
misch draagvlak voor ontwikkeling. Deze opvatting werd onder meer gebruikt 
om de niet-erkenning van gemeenschapsrechten van de lokale bevolking, de 
toe-eigening van grote land- en bosgebieden door de kolonisten en de staat, en 

                                                           
 1 Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van het commentaar van André Hoekema en 

Agnes Schreiner. 
 2 Het onderliggende beeld van gemeenschap is sterk door het ideaaltypische, evolu-

tionistische begrip van Tönnies 1963[1887] of van Wolf 1957 gevoed. Zie over de 
uiteenlopende betekenissen van gemeenschap F. en K. von Benda-Beckmann 1998. 
Zie voor een andere benadering Verkuyten in deze bundel. 

 3 Kritische analyses van idealistische of ideologische beelden van koloniale en he-
dendaagse gemeenschappen hebben laten zien dat de feitelijke sociale en juridische 
organisatie van de lokale bevolking waarop zij betrekking hebben meestal niet aan 
deze kenmerken voldoet. Maar dat neemt niet weg dat zij meestal aanzienlijke 
sociale en economische gevolgen hebben. Zie Harris 1984, Anderson 1991, Mertz 
1994. 
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later de invoering van grootschalige grondenrechtshervormingen te rationali-
seren en te rechtvaardigen.4 

In de afgelopen decennia is het echter in academische en beleidsdiscussies 
tot een nieuwe en positievere waardering van gemeenschappen en hun commu-
nale rechten gekomen. Weliswaar speelt de veronderstelde verhouding tussen 
eigendomsrechten en economische vooruitgang ook in de na-koloniale periode 
nog steeds een dominante rol als het om productieverhoging gaat. Maar tege-
lijk wordt, gelouterd door talloze mislukkingen met natuurbeheer in ontwikke-
lingslanden, thans alle heil verwacht van beheersvormen gebaseerd op commu-
nale rechten en samenwerking met lokale gemeenschappen. Ook op het niveau 
van de nationale en internationale ontwikkelingspolitiek heeft zich in de afge-
lopen decennia een markante verschuiving voltrokken in het dominante para-
digma van ontwikkeling. Ging het dertig of zelfs twintig jaar geleden nog over 
ontwikkelingshulp, tegenwoordig gaat het over ontwikkelingssamenwerking 
waarin noties van participatie, new partnerships en co-management met lokale 
gemeenschappen en hun gemeenschapsrechten een belangrijke rol spelen. 
Deze termen zijn te vinden in het bi- en multilaterale ontwikkelingsbeleid van 
westerse landen, in het beleid van de internationale donoren en internationale 
NGO’s en in het ontwikkelingsbeleid van landen van de derde wereld en in 
nationale NGO’s.5  

Het gemeenschapsparadigma komt bijzonder pregnant tot uitdrukking in 
het beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals grond, water, bos en lucht, de 
zee, visgronden, en de nieuwe, complexere en abstracter geformuleerde 
varianten zoals milieu, natuur, of biodiversiteit. Het gaat daarbij met name om 
bestaande of nieuw gecreëerde hulpbronnen die als collectieve goederen, 
common pool resources of common property resources worden aangeduid. Het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen werpt om een aantal redenen een 
interessant licht op het gemeenschapsdenken. In de eerste plaats worden hier 
de veronderstellingen die aan het gemeenschapsbegrip ten grondslag liggen 
direct doorvertaald in rechten, bevoegdheden en verplichtingen, waarmee 
doorgaans grote economische waarden gemoeid zijn. De hiermee verbonden 
herschikking van rechten op natuurlijke hulpbronnen tussen de staat, 
ondernemingen, gemeenschappen en individuen leidt tot veranderingen in 
bestaande juridische constructies en feitelijke constellaties van rechts-
pluralisme. Door de toename van internationaal-rechtelijke regelingen en 
conventies, zoals de ILO Conventie No. 169 (1989), de Rio Declaratie over 
Milieu en Ontwikkeling (1992) of de Conventie over Biodiversiteit (1992) en 
het optreden van internationale of transnationale actoren zijn deze problemen 
niet langer beperkt tot de verhoudingen binnen nationale staten. Internationale 
                                                           
 4 Zie voor de omvangrijke literatuur over het law and development denken, Könz 

1969, Trubek en Galanter 1974, Merryman 1977, Griffiths 1983, F. von Benda-
Beckmann 1996, Rose 1998, Bruce en Migot-Adholla 1994. 

 5 Ook in de industriële wereld wordt steeds meer in deze termen gesproken. Voor Ier-
land, zie Harris 1984 en Curtin 1996; voor Portugal Brouwer 1992. Zie ook Treiber 
in deze bundel. 
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actoren zijn betrokken bij de erkenning en schepping van nieuwe rechten van 
inheemse volken binnen nationale staten. Bovendien wordt in het kader van de 
globalisering van ecologische waarden het geografische en politieke 
schaalniveau van gemeenschappen en hulpbronnen steeds meer opgerekt van 
het lokale naar het regionale, nationale en uiteindelijk het globale niveau. 
Hierdoor worden de vragen rondom de status van gemeenschappen en hun 
rechten in toenemende mate gepolitiseerd, door internationale organisaties, 
transnationale en nationale milieu-organisaties, en door lokale sociale en poli-
tieke bewegingen.  

In dit artikel willen wij laten zien dat er een sterke verwantschap bestaat 
tussen het koloniale gemeenschapsdenken en de hedendaagse discussies over 
de rol van gemeenschappen en gemeenschapsrechten in het duurzaam beheer 
van natuurlijke hulpbronnen. De betekenis van gemeenschappen en gemeen-
schapsrechten in de koloniale periode zal geïllustreerd worden aan de hand van 
Nederlands-Indië.6 Naarmate de aandacht voor milieu, natuurbeheer en natuur-
lijke hulpbronnen, en daarmee voor rechten op grond, water bos en lucht, in 
het ontwikkelingsbeleid dominanter is geworden, worden de parallellen met de 
koloniale tijd en koloniale juridische constructies van rechtspluralisme duide-
lijker zichtbaar. Hoe tegengesteld de economische en beheersveronderstellin-
gen ook zijn die met gemeenschappen en gemeenschapsrechten worden ver-
bonden, zij zijn alle gebaseerd op hetzelfde beeld van wat een ‘gemeenschap’ 
is. 

II Gemeenschappen in Nederlands-Indië 

De bestuurlijke en economische organisatie  

Zoals elk koloniaal gezag was ook de Nederlands-Indische staat met drie 
hoofdzakelijke probleemgebieden geconfronteerd waarvoor een oplossing 
moest worden gevonden: de inrichting van het landsbestuur, de economie, met 
name de landbouw en bosbouw, en de overheidsfinanciën. De inbezitname van 
grote delen van het gekoloniseerde grondgebied noopten het koloniaal gezag 
de politieke en bestuurlijke verhoudingen tot lokale vorstendommen en andere 
politieke eenheden te bepalen. Dat gold in het bijzonder voor de indirect be-
stuurde gebieden. Maar ook in gebieden onder direct bestuur werd het bestuur 
overal geleidelijk aan gebaseerd op territoriaal afgebakende eenheden die 
onder een piramidaal opgebouwd bestuurs- en gezagssysteem werden 
gebracht. Evenals in de Engelse koloniën, werden lokale vorsten of inlandse 
                                                           
 6 De manier waarop in de Nederlandse koloniale geschiedenis met gemeenschappen 

en gemeenschapsrechten werd omgegaan vertoont vergaande overeenkomsten met 
andere koloniale gebieden. Zie Hooker 1975, Lynch en Talbott 1995. Wat de Ne-
derlandse koloniale geschiedenis bijzonder interessant maakt is het feit dat contro-
verses dienaangaande zeer uitvoerig in de Nederlandse rechtswetenschappelijke 
literatuur zijn behandeld. 
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hoofden regelmatig in de een of andere vorm van indirect bestuur als 
vertegenwoordigers van die lokale gebieden en hun bevolking, en tevens als 
laagste schakel in het koloniale bestuurssysteem geïncorporeerd. In beginsel 
wilde men aanknopen bij bestaande politieke structuren die geacht werden de 
sociaal-politieke eenheden te belichamen. Dat weerhield het bestuur er echter 
niet van ook nieuwe bestuurlijke eenheden te scheppen. 

Zolang het politieke en economische belang van de koloniale heersers bij 
de controle van de handel lag, waren vooral lokale heersers de belangrijkste 
partners in het bestuur en de economische exploitatie van het land. Maar toen 
de overgang van een mercantiele naar een productiekolonie zich in de eerste 
helft van de negentiende eeuw definitief voltrok, werd de directe zeggenschap 
over afgebakende territoriale eenheden, en de daar gelokaliseerde grond en 
arbeid, een belangrijk criterium om relevante politieke eenheden te identifice-
ren. Aangezien de vorsten vaak geen directe controle over een vast afgebakend 
territorium en de productie daarop uitoefenden, maar hun inkomsten trokken 
uit tributen en de voor eigen doelen en op hun eigen plaatsen benodigde 
arbeidsdiensten, waren hun gezagskringen voor de nieuwe economische 
politiek minder geschikt. Om na de invoering van het cultuurstelsel – 
gedwongen productie en verkoop van handelsgewassen zoals suiker op Java, 
koffie op Sumatra, kruidnagelen op Ambon – een geografisch afgebakende 
eenheid, met de daarin gelegen grond en de daarin wonende en werkende 
mensen als eenheid aan te kunnen spreken, nam de belangstelling voor lokale 
gemeenschappen sterk toe. Het koloniale bestuur, meer nog dan de wetgever, 
hanteerde steeds meer een interpretatie van lokale gemeenschappen en van de 
gemeenschappelijke rechten op gronden, waaraan een besloten, homogeen en 
in zich gekeerd karakter werd toegeschreven.7 Deze dorpsgemeenschappen 
kregen de status van onderste bestuurlijke laag en het koloniaal gezag wees de 
lokale hoofden, of wie daarvoor moesten doorgaan, aan als laagste bestuurlijke 
functionarissen, ook al maakten zij formeel geen deel uit van het binnenlands 
bestuur.  

Er was een duidelijke koppeling tussen de bestuurlijke organisatie en de or-
ganisatie van staatsinkomsten. Het koloniaal bestuur moest zich inkomen ver-
schaffen om het bestuursapparaat te kunnen bekostigen en de nodige middelen 
te verkrijgen voor uitbreiding van de infrastructuur. Met de wisselende econo-
mische politiek wisselde ook het accent dat op gemeenschappen van verschil-
lende omvang werd gelegd. Gedurende een goed deel van de negentiende eeuw 
verkreeg de koloniale staat haar inkomen voornamelijk uit de vergoedingen 
voor uitgifte van grond en vooral uit het cultuurstelsel, waarin de lokale bevol-
king werd gedwongen bepaalde gewassen op hun eigen velden te verbouwen 
en de producten aan statelijke of semi-statelijke opkoop- en verwerkings-
                                                           
 7 Breman 1987, Kemp 1987, Holtzappel 1986 spreken in dit verband van de “schep-

ping” van het Javaanse dorp. Deze kritiek is een variatie op de in de jaren zeventig 
op gang gekomen kritische analyse van de “uitvinding” of de “schepping” van tra-
ditie, geschiedenis of gewoonterecht. Zie o.m. Asad 1973, Hobsbawn en Ranger 
1983, 1973, F. en K. von Benda-Beckmann 1985, Chanock 1985, Mertz 1994. 
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fabrieken tegen vastgestelde prijzen af te staan. ‘Het dorp’ bleef de organisatie 
eenheid waarbinnen grond en arbeid ter beschikking moesten worden gesteld. 
Maar afhankelijk van de aard van de verbouwde gewassen en het productie-
systeem werden ook andere, kleinere gemeenschappen met gemeenschap-
pelijke rechten op grond als aanspreekpartner ‘ontdekt’ dan wel in het leven 
geroepen. Voor de suikerproductie op Java, die een periodieke herverdeling 
van gronden en een directe band met de verwerkende industrie met zich 
meebracht, bleef het dorp de primaire organisatie eenheid (Breman 1983). In 
andere gebieden, waar men zich niet met de grondverdeling moest bemoeien 
en waar het vooral om de opkoop van de ruwe grondstoffen ging, werden klei-
nere eenheden verantwoordelijk: de ‘cultuurstelsel-clan’ (suku rodi) in 
Minangkabau voor de productie van koffie of de dati (clan segmenten) op 
Ambon voor de productie van kruidnagelen (F. en K. von Benda-Beckmann 
1985).  

Na de opheffing van het cultuurstelsel aan het eind van de negentiende 
eeuw moesten er andere bronnen van inkomsten worden gevonden. Ontginning 
en uitbreiding van het landbouwareaal door Europese landbouw ondernemin-
gen werden met vaart ter hand genomen. Met het wegvallen van de gedwongen 
productiediensten moest een grondslag en aanspreekpartner voor belastinghef-
fing worden ontworpen. Ook hier speelden de lokale gemeenschappen een be-
langrijke rol, maar ditmaal betrof het kleinere familie-eenheden, en niet dorps-
gemeenschappen. In Minangkabau bijvoorbeeld verloren de ‘cultuurstelsel-
clans’ gemeenschap hun betekenis voor het bestuur, en werd de ‘kaum’, een 
veel kleiner segment van de matrilineaire afstammingsgroepen, de nieuwe rele-
vante gemeenschap met gemeenschappelijke rechten op grond. Zij dienden nu 
eens als belastingplichtige eenheid, dan weer als eenheid verantwoordelijk je-
gens het gezag voor de belastingafdracht van individuele gezinnen. Zo ontwik-
kelde zich in de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de 
twintigste eeuw zowel voor dorpsgemeenschappen als voor kleinere gemeen-
schappen een steeds uniformere opvatting van lokale gemeenschappen. Zolang 
het bestuur nauwelijks direct te maken had met de rurale bevolking, was het 
geen probleem verscheidenheid te onderkennen en accepteren. Naarmate men 
directer met de bevolking te maken kreeg, werden steeds minder verschillen 
waargenomen, dan wel relevant beschouwd. Dit speelde zich af in een periode 
waarin de landbouwvoorlichting en andere overheidsdiensten belangrijker wer-
den en de overheidsbemoeienis met de rurale bevolking dus steeds intensiever 
werd. Om het contact zo soepel mogelijk te doen verlopen had de overheid er 
belang bij voor de verschillende doeleinden met dezelfde aanspreekpartner te 
maken te hebben. Dit versterkte de neiging hechte, ongedifferentieerde ge-
meenschappen te construeren met één leider die alle beslissingen kon nemen.8 
Terwille van het bestuurlijk gemak werd uniformiteit en beslotenheid tot norm 

                                                           
 8 Zie voor een historische beschrijving van dit unificatie proces voor Minangkabau F. 

von Benda-Beckmann 1979, F. en K. von Benda-Beckmann 1985, K. von Benda-
Beckmann 1991.  
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verheven. Deze nieuwe gemeenschappen vervingen de bestaande gemeen-
schappen niet, al ging er wel een bepaalde invloed van uit, met name op de 
positie en macht van de lokale – erkende – leiders. Naarmate hun positie meer 
extern gesteund werd door het koloniaal gezag, konden zij zich intern een gro-
tere vrijheid ten opzichte van de leden van hun gemeenschap veroorloven. 

Rechtsgemeenschappen en rechten op natuurlijke hulpbronnen in het Neder-
lands-Indisch recht 

Was het algemene officiële beleid tot halverwege de negentiende eeuw nog 
sterk gericht op een tamelijk ruime erkenning van lokale rechten op grond, 
vanaf de jaren zeventig werd de liberale stroming dominant waarin de econo-
mische ontwikkeling van het land voorop stond. Economische vooruitgang 
werd daarbij geassocieerd met eigendomsrechten in de hand van degenen die 
hiermee om wisten te gaan. Het bestuur wilde dat Europese ondernemingen de 
vrije beschikking konden krijgen over grond. Daartoe was het noodzakelijk de 
gronden waarop inheemse mensen reeds te beschermen rechten hadden, af te 
bakenen van de gronden die niet onder het juridisch beheer van de bestaande 
bevolking zouden vallen, maar waarover het koloniaal gezag de publiekrechte-
lijke zeggenschap claimde. Deze laatste gronden konden vervolgens door het 
koloniaal bestuur tegen vergoeding aan planters in eigendom of erfpacht wor-
den uitgegeven. ‘Vooruitgang’ betekende dus in eerste instantie winst voor het 
Nederlands bestuur en Nederlandse ondernemingen. Pas later werd er onder 
invloed van de ethische politiek ook ontwikkeling van de lokale bevolking mee 
verbonden. Deze ideeën zijn fraai verwoord door ’s Jacob (1945:I): 
 

“De exploitatie van den natuurlijken bodemrijkdom, met de onmisbare me-
dewerking van Westersch kapitaal, Westersche kennis en ervaring, is voor 
Indië een eisch der werkelijkheid. Vroeger was de landbouw de winstbron, 
welke het Moederland, de Staat en later de particuliere ondernemers – in 
de overzeesche bezittingen verwachtten aan te treffen. In de laatste decen-
nia is begrepen, dat die winsten onmisbaar zijn voor de verwezenlijking 
van de hoogere doeleinden van alle koloniaal beheer: ontwikkeling en 
weerbaarmaking van de inheemsche bevolking.” 

 
Bij de inrichting en ontwikkeling van de landbouw en andere natuurlijke hulp-
bronnen zag het koloniaal gezag zich voor twee nauw met elkaar samenhan-
gende juridische kwesties geplaatst: inzicht in en erkenning van bestaande lo-
kale rechten en, voor zover rechten erkend waren, mogelijkheden tot beperking 
en onteigening. Het officiële standpunt in deze kwesties werd geleidelijk aan 
ontwikkeld en leidde tot de domeinleer (’s Jacob 1945:50 e.v.), neergelegd in 
de verschillende agrarische regelingen en wetten die de wetgever sinds 1870 
voor Java en later voor andere delen van de kolonie afkondigde. De 
domeinleer hield in dat al het grondgebied dat niet eigendom van een andere 



Rechtsgemeenschappen en gemeenschapsrechten 13 
 

 

rechthebbende was, eigendom van de staat was. Rechten op grond werden in 
de koloniale juridische categorieën als zuiver privaatrechtelijk beschouwd. 
Eventuele publiekrechtelijke bevoegdheden van lokale sociaal-politieke 
organisaties ten aanzien van grond waren in de koloniale logica overgegaan op 
de nieuwe soeverein, de koloniale staat.  

Tegen de achtergrond van deze constructies moesten twee vragen worden 
beantwoord: welke rechtsaanspraken bestaan er in een bepaald gebied, en 
welke van deze aanspraken lijken op eigendom? De meeste voorstanders van 
het liberale standpunt gingen ervan uit dat geen van de lokale rechten het ka-
rakter van het westers eigendom droeg. Omdat men zich een rechtsregime zon-
der eigenaren niet kon voorstellen, en omdat men ook dacht dat de staat een ju-
ridische basis moest hebben om als eigenaar gronden aan een andere eigenaar 
te kunnen uitgeven, werden alle onder lokale adatrechten vallende gronden als 
eigendom van de staat beschouwd.9 Er waren echter vier soorten rechten die 
dicht bij westerse eigendomsconstructies lagen en die geacht werden te vallen 
onder de beschermings- of erkenningsclausule van het Agrarisch Besluit van 
1870 en de domeinverklaring. Dit waren rechten op min of meer permanent be-
bouwde landbouwgronden, het “‘erfelijk individueel bezits-’ of ‘gebruiks-
recht’, communaal grondbezit, gebruiksaandeelen in communaal grondbezit, 
en, in de meest tolerante opvattingen, ook ‘niet geregeld bebouwde droge 
gronden, welke voor den tijd van één oogstjaar ter beplanting worden uitge-
geven’” (Van Vollenhoven 1919:41). Ook ten aanzien van de onteigenings-
problematiek werden deze rechten in voldoende mate als functioneel 
equivalent met eigendomsrechten beschouwd om onder de onteigenings-
regelingen te vallen. Zij waren echter geen eigendom, maar bleven onderge-
schikt aan het domein-eigendom van de staat.  

De economische functies van de aanspraken van de gemeenschappen op de 
grote onontgonnen gebieden, die later het beschikkingsrecht zouden worden 
genoemd, voldeden in deze zienswijze echter niet aan de “eischen der tijd” en 
moesten wijken (’s Jacob 1945:II). Deze werden dan ook slechts als belangen 
gezien die geen bescherming als rechten verdienden, en werden als “imagi-
naire aanspraken” (Van Vollenhoven 1919:72) afgedaan. Zij kwamen ook niet 
in aanmerking voor compensatie bij onteigening “omdat daaruit [de functie 
van die gronden in sociaal-economische zin, vBB] juist volgt dat de 
onontgonnen beschikkingskring, die een heel andere functie vervult dan het 
individuele recht, niet hieronder kan vallen” (’s Jacob 1945:155). Het betrof 
primair de buiten de bebouwde gronden liggende onontgonnen woeste gron-
den, en, in iets afgezwakte vorm, bepaalde gebruiksrechten zoals ontginnings- 
en verzamelrechten. Het stereotype beeld van gemeenschappen en gemeen-
schapsrechten waarop dit oordeel was gebaseerd, wordt door ’s Jacob ver-
woord als homogene gemeenschappen van personen waarbinnen  

                                                           
 9 Zie ’s Jacob 1945: 146 e.v. voor de geschiedenis van de rechtvaardiging van het ei-

gendomsrecht van de staat, “een eeuw van onrecht” in de woorden van Van Vollen-
hovens 1919. 
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 “het individu zich nog slechts vaag tegen de collectiviteit af[tekent]. De 
gemeenschapsgenooten staan elkaar in het dagelijksch leven bij, vieren 
gemeenschappelijk hunne met de verrichtingen voor het bestaan nauw sa-
menhangende magische en godsdienstige plechtigheden, vormen kortom, 
één gemeenschap voor alle levensuitingen. De commune trek in dit primi-
tief volksleven uit zich, op economisch gebied, in het collectief bezit van een 
areaal, dat ten gebruike staat van de gemeenschapsgenooten en waar 
vreemden worden geweerd;” (’s Jacob 1945:XI-XII)  

 
Dit beeld strookte natuurlijk niet met de eisen van kapitalistische productie. De 
door lokale heersers of gemeenschappen uitgeoefende gezagsrechten over de 
niet permanent bebouwde gronden werden niet over het hoofd gezien, maar 
hooguit als publiekrechtelijk beschouwd. Als zodanig waren deze rechten ech-
ter overgegaan op de koloniale staat. Beschikkingen over deze gronden be-
hoorden tot de bevoegdheid van het gouvernement. Dat kon bepaalde stukken 
woeste grond aan de gemeenschappen ter beschikking stellen als gebied voor 
de uitbreiding van de bevolking, maar het algemeen belang van economische 
vooruitgang stond voorop. De lokale bevolking zou wellicht op den duur ook 
deelnemen aan de economische vooruitgang. Maar dat zou onvermijdelijk ge-
paard gaan met een overgang naar individueel eigendom en erfpacht. 

Bosbeheer 

Ook ten aanzien van het bosbeheer deed zich de vraag voor in hoeverre het ko-
loniaal bestuur tot uitgifte van concessies gerechtigd was, welke lokale aan-
spraken als lokale belangen aan het landsbelang ondergeschikt konden worden 
gemaakt en welke lokale rechten moesten worden erkend. De exploitatie van 
bossen werd aan het eind van de negentiende eeuw een steeds belangrijker 
onderdeel van de koloniale economie. Houtconcessies werden uitgegeven en 
grote delen van Java werden in snel tempo ontbost ter winning van het 
winstgevende tropische hardhout. Het standpunt was niet anders dan ten 
aanzien van het beschikkingsrecht in het algemeen. De bossen bevonden zich 
immers overwegend op de ‘woeste gronden’ die door lokale gemeenschappen 
tot hun beschikkingsgebied werden gerekend. Rechten die leken op eigendom, 
althans die verbonden waren met permanent gebruik van grond, werden 
erkend, maar juist de onscherpere rechten op het gebruik van bossen vielen 
daar niet onder. Het beschikkingsrecht zou met name voor het gebruik van het 
bos van cruciaal kunnen zijn, maar werd ook hier niet geaccepteerd (Peluso 
1992). Tegen het einde van de negentiende eeuw werd duidelijk dat het 
uitgestrekte tropisch oerwoud op Java zonder een actief beleid op termijn 
uitgeput zou geraken en daarmee enorme erosie- en waterproblemen zou 
veroorzaken die ook de landbouw ernstig in gevaar zou brengen. Voor het 
eerst moest de overheid zich buigen over het probleem hoe economisch gewin 
gepaard kon gaan met wat tegenwoordig duurzaamheid wordt genoemd. 
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Staatsbosbeheer kreeg deze taak toegewezen en kreeg daartoe enorme arealen 
bos onder zijn hoede. Voor controlerende en beherende taken zag men in die 
tijd geen speciale rol voor de lokale bevolking. Integendeel, lokale bevolkin-
gen werden beticht van te geringe exploitatie, die het gevolg zou zijn van hun 
communale denktrant. Alleen indien zij zich aan de commune konden 
ontworstelen en voldoende ontwikkeld zouden zijn, zouden zij eventueel in 
staat zijn bos te exploiteren, maar dan, net als voor de landbouw werd voor-
speld, in de vorm van individueel eigendom, niet onder communale rechten. In 
negatieve zin bekrachtigde dus ook het bosbeleid de notie van de lokale 
gemeenschappen. 
 
Op die manier kwam het klassieke koloniale beeld van de gemeenschap en 
haar rechten tot stand. Het publiekrechtelijke, in termen van de negentiende 
eeuw politionele, grondgebied van de dorpen diende als territoriale basis voor 
de bestuursinrichting. De bestuurlijke taken van het dorpsbestuur strekten zich 
uit over een groter gebied dan het territoir waarover het dorpsbestuur of leden 
van het dorp privaatrechtelijk erkende rechten konden doen gelden. Binnen het 
bestuursgebied lagen dus de – privaatrechtelijke – cultuurgronden, eventueel 
door het gouvernement toegevoegde gronden met het oog op de behoefte van 
de bevolking aan uitbreiding; de rest – woeste gronden en bos – was eigendom 
van de staat, en viel alleen in bestuurlijk opzicht onder het dorp. Zo ontstond 
allengs het beeld van een economische en juridische tweedeling, waarin de 
moderne plantagelandbouw en bosexploitatie geassocieerd werden met indivi-
dueel eigendom en economische vooruitgang, terwijl de dorpsgemeenschappen 
en hun zelfvoorzienende landbouw gebaseerd op communale rechten het beeld 
opriepen van beslotenheid en economische stagnatie (Boeke 1955). Deze te-
genstelling was voor een belangrijk deel een gevolg van onjuiste interpretatie 
van lokale rechten en van de regels van het gezag zelf.  

De strijd om het adatrecht  

Over de domeinleer en de niet-erkenning van de beschikkingsrechten van lo-
kale gemeenschappen zijn binnen het koloniaal bestuur en vanuit de rechtswe-
tenschap vanaf de parlementaire discussies over de agrarische wetten in de ne-
gentiende eeuw heftige debatten gevoerd.10 Lagere ambtenaren zagen vaak 
scherp hoe weinig het standaard beeld strookte met de feitelijke gang van za-
ken. Zij kregen in sommige gevallen te maken met zeer krachtig verzet van de 
kant van de bevolking die weigerde een dergelijke inmenging in wat zij als hun 
rechten beschouwden te accepteren. Het koloniaal gezag was lang niet altijd 
sterk genoeg zijn eigen opvatting in praktijk door te zetten. Er bleef het koloni-

                                                           
 10 Zie ’s Jacob 1945:190 e.v. over de politieke geschiedenis van het agrarisch recht en 

zijn kritiek op Van Vollenhoven 1919 en Logemann en Ter Haar 1927. 
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aal bestuur vaak weinig anders over dan te gedogen dat de lokale bevolking 
zich verder volgens het volksrecht gedroeg.11 

De wetenschappelijke en rechtspolitieke strijd is met name in de eerste de-
cennia van de twintigste eeuw in alle hevigheid gevoerd. In deze discussies 
liep telkens de vraag of erkenning al dan niet moest worden bevorderd, door-
een met de vraag naar het precieze karakter van lokale rechten en hun sociale 
werking. Aldus ontstond een klassiek voorbeeld van verwarring van door het 
koloniale statelijke recht geconstrueerde en het feitelijk pluralisme van rechten 
op natuurlijke hulpbronnen.12 Van Vollenhoven en zijn aanhangers (de Leidse 
adatrechtschool) zetten zich wetenschappelijk in voor een beter begrip van de 
lokale adatrechten, en verzetten zich tegen de vervorming van lokale rechts-
concepten door het kritiekloze gebruik van westerse juridische termen (Van 
Vollenhoven 1909). Politiek pleitten zij voor erkenning van de rechten van 
lokale gemeenschappen over hun gehele grondgebied. Met de term 
beschikkingsrecht heeft Van Vollenhoven proberen samen te vatten dat het niet 
ging om puur private rechten of zuiver publieke rechten, maar om rechten die 
volgens de westerse juridische terminologie publieke en private kenmerken 
hadden. Deze beschikkingsrechten vielen toe aan lokale sociale eenheden: een 
dorp, een stamverband, een familieverband, die hij ‘rechtsgemeenschappen’ 
noemde, “lichamen met eigen gezag en eigen vermogen” (Van Vollenhoven 
1918:136, 1931: 420). Deze gemeenschappen bezaten een complex van 
rechten die gedeeltelijk aan de gemeenschap als zodanig toevielen, gedeeltelijk 
aan groepen of individuen, maar op basis van hun lidmaatschap van de ge-
meenschap. Deze rechtsgemeenschappen en de daaronder vallende rechtscom-
plexen vertoonden grote verscheidenheid wat betreft de aard van de gemeen-
schap (territoriale of genealogische eenheid of allebei), wat betreft de organi-
satie van het gezag over het vermogen, en ten aanzien van de interne relaties 
met betrekking tot het vermogen. 

Wetenschappelijk was het voor Van Vollenhoven van belang te benadruk-
ken dat het westerse onderscheid tussen publieke en private rechten niet zinvol 
was. Daarmee wilde hij duidelijk maken dat de voor de inheemse gemeen-
schappen cruciale grondenrechten op een andere manier geconstrueerd werden, 
dat er een andere systematiek en logica aan ten grondslag lag en dat dus de 
rechtsorde zelf op een andere manier was opgebouwd dan de westerse. Politiek 
lag het belang in de vraag of het koloniaal gezag automatisch de publieke rech-
ten en het privaatrechtelijke eigendom in handen had gekregen met de verdra-
gen of de verovering van het koloniaal gebied. Van Vollenhoven draaide de 
dominante rechtslogica om, en kende de staat slechts publiekrechtelijke 
                                                           
 11 In West Sumatra is de domeinverklaring bijvoorbeeld door de ambtenaren ter plaat-

se lange tijd geheim gehouden, uit angst voor opstand onder de bevolking. Zie Lo-
gemann en Ter Haar 1927, F. von Benda-Beckmann 1979. Weliswaar werd het 
overheidsbeheer over de meer afgelegen bossen allengs als legitiem geaccepteerd. 
Maar er bleef een ruime omstreden zone bestaan. 

 12 Zie Griffiths 1986, zie K. von Benda-Beckmann 1996:744 en F. von Benda-Beck-
mann 1997, voor de terminologie van rechtspluralisme. 
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bevoegdheden op basis van de soevereiniteit toe, maar geen private 
eigendomsrechten.13  

Het verschil van mening in deze strijd ging hoofdzakelijk over de vraag of 
economische vooruitgang mogelijk was met handhaving van lokale rechten op 
grond, en over de vraag hoe ver erkenning van lokale rechten ging en of er met 
dwang een ander regime mocht worden opgelegd. Door de tegenstanders van 
de erkenning van de beschikkingsrechten (Nederburgh, Nolst Trenité, ’s Jacob) 
werd een pleidooi voor nauwkeurige beschrijving steeds als pleidooi voor vol-
ledige erkenning, en dus als inperking van de soevereiniteit van het koloniaal 
gezag beschouwd. Ook misten dergelijke rechten in hun ogen de voor eco-
nomische vooruitgang noodzakelijke slagkracht. Van Vollenhoven, Logemann 
en Ter Haar zagen dat als een grove misvatting die niet gestaafd werd door de 
beschrijvingen van lokale grondenrechtsstelsels. Zou men de lokale rechten 
goed begrijpen, zo betoogden zij, dan zou men weten hoe gedifferentieerd deze 
over het algemeen waren en zou men ook moeten inzien dat zij zeer wel samen 
konden gaan met economische vooruitgang. Overigens liepen de economische 
doeleinden die in de verschillende kampen werden voorgestaan veel minder 
uiteen dan de felle debatten doen vermoeden. Over de betekenis van bepaalde 
vormen van land- en bosgebruik waren voor- en tegenstanders van de liberale 
wetgeving het verregaand eens.14  

Het doet in dit verband op het eerste gezicht merkwaardig aan dat Breman 
(1978) Van Vollenhoven en Logemann verwijt de mythe van de dorpsgemeen-
schap mede te hebben geschapen. Waren zij niet degenen die zich juist verzet 
hadden tegen een te sterke homogenisering van de grondenrechten door de li-
beralen? Toch is dit verwijt niet geheel ongegrond. De beschrijvingen van de 
adatrechtsgeleerden moeten echter in het rechtswetenschappelijke en het poli-
tieke debat over de erkenning van de beschikkingsrechten over grond worden 
gesitueerd. De politieke strijd door Van Vollenhoven, Logemann en later ook 
Ter Haar gevoerd, noopten hen tot een sterke nadruk op het grondenrecht. Ook 
hun wetenschappelijk werk was sterk bepaald door het grondenrecht, waardoor 
de verbanden op omvattender politiek niveau onderbelicht bleven. De ma-
gisch-rituele band van grondbezittende boeren met hun grond werd sterk 

                                                           
 13 De overdracht van eigendom door de staat aan ondernemingen had daarom voor 

hem ook niet het karakter van een privaatrechtelijk eigendomsoverdracht, maar van 
een publiekrechtelijke concessieverlening die een plicht tot compensatie met zich 
mee bracht. 

 14 Ook de Leidse adatrechtsgeleerden vonden over het algemeen dat bijvoorbeeld wis-
selbouw economisch verwerpelijk was en zo spoedig mogelijk moest worden beëin-
digd. Maar dat betekende volgens hen niet dat rechten van wisselbouwers geen be-
scherming verdienden. Evenmin betekende verdediging van het eigen karakter van 
inheemse rechten dat men voorstander was van onbeperkte voortzetting van deze 
rechten, zoals de liberalen onophoudelijk naar voren brachten. Van Vollenhoven 
zelf schreef goedkeurend dat op Midden- en Oost-Java het beschikkingsrecht van-
zelf goeddeels was verdwenen en nog maar op een paar plaatsen bestond. Maar dat 
betekende volgens hem niet dat waar het nog bestond, het ontkend mocht worden 
(1919:51). 
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benadrukt, en er werd veel aandacht besteed aan rituele en economische 
samenwerkingsverbanden binnen dorps- en familieverbanden. Dit was zinvol 
om de eigensoortigheid van het beschikkingsrecht te onderbouwen. Voorzover 
de hogere politiek-economische verbanden en de landlozen buiten beschou-
wing bleven, is het dan ook juist dat auteurs als Van Vollenhoven, Logemann 
en Ter Haar hebben bijdragen aan de overwaardering van de dorpen als auto-
nome eenheden. Maar zij hebben zeker niet de dorpsgemeenschap afge-
schilderd als een volstrekt homogene en besloten sociale eenheid. Ook hebben 
zij er herhaaldelijk op gewezen dat en hoe vreemdelingen werden opgenomen. 
Als geen ander hebben zij de interne differentiatie in kaart gebracht. 

III De herwaardering van gemeenschappen en gemeenschapsrechten  

Veranderingen in het ontwikkelingsdenken en de herwaardering van gemeen-
schappen 
 
Bijna alle onafhankelijk geworden staten hielden vast aan de koloniale con-
structie van staatsdomein of staatseigendom van woeste gronden, water en bo-
demschatten.15 Ook de economische veronderstellingen over de samenhangen 
tussen private eigendomsrechten en economische groei bleven de basis vormen 
voor een ‘efficiënte’ exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Met betrekking 
tot landbouwgronden bleef men aandringen op rechtshervorming die op een 
conversie van traditioneel-rechtelijke rechtsfiguren in eigendoms-achtige rech-
ten voorziet. Gemeenschappen en gemeenschappelijke rechten, en vooral de 
daarmee geassocieerde subsistentie landbouw bleven in deze modellen de zon-
debok voor achterlijkheid en onderontwikkeling, verspilling van rijkdom in 
niet-productieve of -productieverhogende activiteiten. Hardins (1968) beeld 
van de tragedie van de commons werd in veel landen onkritisch geassocieerd 
met bijna alle soorten rechtsregimes van natuurlijke hulpbronnen waarin com-
munale rechten een duidelijk element vormden, of het nu om dorpsweiden en –
bossen of gewone landbouwgronden ging. Hardins metafoor werd overgeno-
men als rechtvaardiging voor rechtshervormingen in beide richtingen, indivi-
dualisering van ‘communale’ rechten en privatisering van staatseigendom. 
Zwerflandbouwers en bosbewoners werden ook tot zondebok van ontbossing 
gemaakt (Lele 1991:617). 

Parallel aan deze ontwikkelingslijn is er een beweging die een grotere 
waardering van lokale gemeenschappen heeft en een belangrijke rol voor ge-
meenschappen en gemeenschapsrechten ziet weggelegd. Daarbij gaat het niet 
primair om de commerciële exploitatie, maar om participatie van lokale ge-
meenschappen en het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Internationale 
NGO’s zijn als donoren de drijvende motor achter dit nieuwe beleid en treden 
vaak op als consultants en bemiddelaars tussen overheidsinstellingen en lokale 

                                                           
 15 Zie voor Indonesië Peluso 1992, Bachriadi e.a. 1997. 
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gemeenschappen. Deze nieuwe beleidsbeelden zijn gebaseerd op een cocktail 
van nauw met elkaar samenhangende redenen en veronderstellingen die even-
eens uitgaan van de ‘traditionele gemeenschappen’ en ‘communale rechten’ en 
waarvan duurzaamheids-, efficiëntie- en rechtvaardigheidsoverwegingen de 
belangrijkste ingrediënten zijn. 

Ten eerste waren de ervaringen van het dominante economische beleid in 
veel opzichten teleurstellend gebleken. Weliswaar had deze politiek in vele 
landen geleid tot een groeiend BNP, maar dit was gepaard gegaan met een 
scheve verdeling van rijkdom en armoede, en met roofbouw op de natuurlijke 
hulpbronnen. Grondenrechtshervormingen vonden weinig weerklank bij de 
gewone boerenbevolking en leidden veelal tot een toenemende accumulatie 
van land in de handen van ambtenaren, politici en militairen. Dit heeft in 
verschillende landen en vooral bij de internationale organisaties en donoren tot 
herbezinning op het beheer van primaire bossen, irrigatiewater en visgronden 
gevoerd (Colchester 1994). Communale rechten van rurale gemeenschappen 
worden in het nieuwe denken geassocieerd met controle door alle leden van de 
gemeenschap en worden daarom ook verondersteld rechtvaardig te zijn. Parti-
cipatieve beheersvormen zouden het gevoel voor betrokkenheid, ‘ownership’, 
en verantwoordelijkheid van de lokale gemeenschap, en daarmee de efficiëntie 
van ontwikkelingsprojecten bevorderen. En een dergelijk beheer zou ook meer 
ten goede komen aan de lokale bevolking. 

Ten tweede heeft in de jaren tachtig het zuiver op economische groei ge-
richte ontwikkelingsdenken zijn monopolie verloren als gevolg van het toene-
mende besef van een wereldwijde bedreiging van het milieu door vervuiling 
van lucht, bodems en water en het bedreigde regeneratievermogen van essen-
tiële natuurlijke hulpbronnen. Vanaf 1980 werd geleidelijk aan het doel van 
een duurzame ontwikkeling gekoppeld aan de op economische groei 
georiënteerde doeleinden van ontwikkeling.16 Naar aanleiding van Hardins 
essay werden kritische discussies gevoerd over de gemeenschappen en com-
munale rechten op natuurlijke hulpbronnen,17 die wezenlijk hebben bijgedra-

                                                           
 16 Toen presenteerde de IUCN haar World Conservation Strategy met het doel een 

duurzame ontwikkeling door de conservering van levende hulpbronnen te bereiken. 
Deze nieuwe fase werd ingeluid door milieubewuste instellingen zoals IUCN, 
WNF, UNEP, WCED, politici en academici, maar werd vrij snel omarmd door de 
grote, primair economisch georiënteerde ontwikkelingsinstellingen zoals de 
Wereldbank, de Asian Development Bank, de OECD. Zie Lele 1991. Zie F. von 
Benda-Beckmann 1994 voor het binnen halen van de ecologie in het economische 
mandaat van de Wereldbank. 

 17 In aansluiting op Hardins (1968) artikel over de tragedie van de commons is er een 
lawine van literatuur aan het rollen gekomen, die zich bezig houdt met de waarde 
van gemeenschappen en gemeenschappelijke (communal, commons) rechten voor 
de duurzaam beheer en exploitatie. Zie Ostrom 1990, McCay en Acheson 1987, 
Hanna 1986, Berkes 1989, Goldman 1998. Zie verder over beheer van natuurlijke 
hulpbronnen Chambers 1983, 1994, Cernea 1994, Sargent e.a. 1991, Guijt en Shah 
1998, Spiertz en Wiber 1997. Voor een bespreking van de meest recente werken, 
zie Taylor 1998. 
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gen tot de overtuiging dat het beheer van natuurlijke hulpbronnen alleen succes 
kan hebben indien de lokale bevolking daarin participeert.18 Er werd herhaal-
delijk op gewezen dat de tragedie zich niet in de commons afspeelde maar 
vooral bij de zogenaamde open access resources, en dat het overgrote 
merendeel van natuurlijke hulpbronnen was onderworpen aan vormen van 
beheer en gebruik die op lokale traditionele rechten en gezagsrelaties waren 
gebaseerd. Deze zouden niet tot overexploitatie leiden, maar tot een ver-
houdingsgewijs duurzaam en efficiënt gebruik (Ostrom 1990, Fisher 1989). Er 
werd benadrukt dat juist het niet erkennen van lokale gemeenschapsrechten en 
beheer, met als gevolg de verzwakking van traditionele beheersmechanismen, 
en het inefficiënte en vaak corrupte beheer door overheden tot een feitelijke 
situatie van vrije toegang en dientengevolge tot overexploitatie van de 
natuurlijke hulpbronnen leidden. De sterke nadruk op participatieve beheers-
vormen berust ook op het idee dat traditionele gemeenschappen met hun 
communale rechten getoond hebben meer in harmonie met de natuur te leven 
dan de moderne mens. Zij worden geacht een duurzamer gebruik van hun na-
tuurlijke hulpbronnen te maken dan degenen die de natuurlijke omgeving pri-
mair beschouwen als te exploiteren hulpbronnen. De voordelen van de lokale 
sociale organisatie van beheer en exploitatie worden in deze visie gepaard aan 
de superieure culturele kennis van de lokale bevolking van de natuur en de 
rituele band die zij met hun territorium hebben. Gemeenschap, communale ge-
meenschapsrechten en ‘inheemse kennis’ vormen aldus het beste uitgangspunt 
voor een duurzaam beheer (Colchester 1994:69).  

De nieuwe gemeenschappen nader bezien 

Met deze ideeën is het huidige beleidsdenken ten aanzien van gemeenschappen 
bijna het spiegelbeeld van de negentiende eeuw. De kern is hetzelfde: de 
lokale, autonome, in zich rustende, homogene gemeenschappen met ongediffe-
rentieerde communale rechten. Maar de spiegel geeft een verschillende waar-
dering, waardoor de reflecties diametraal tegenover elkaar komen te staan. 
Toen beschouwde men gemeenschappen als achterlijk; in het nieuwe beleids-
denken vertegenwoordigen zij het goede. Toen moest men weliswaar rekening 
houden met lokale gemeenschappen, maar men hoopte en verwachtte dat deze 
op den duur zouden verdwijnen; thans poogt men te redden wat er te redden 
valt van de nog bestaande, of vermeend bestaande, lokale gemeenschappen. En 
waar die niet bestaan, moeten ze worden gemaakt. De heroïek van vooruitgang 
in de negentiende eeuw en de huidige romantiek van het maathoudende 
verleden hebben beide geleid tot gebrek aan inzicht in lokale rechtsstelsels en 
                                                           
 18 Participatieve samenwerkingsvormen zijn vooral in dit soort samenwerking, waarin 

gemeenschap naar de sociale context verwijst waarbinnen doelgroepen zoals armen, 
vrouwen, bejaarden opereren, interessant, innovatief en succesvol gebleken. Zie 
voor een kritische beschouwing over participatie in ontwikkelingssamenwerking 
Lund 1990. 
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met name de lokale rechten op natuurlijke hulpbronnen. De veronderstellingen 
waarop deze positieve waardering van gemeenschappen berust vraagt echter 
om een relativering ten aanzien van de meeste aan gemeenschappen toege-
schreven eigenschappen. Ten eerste heeft men meestal met heel andere sociale 
organisatievormen te maken dan met de koloniale traditionele en neo-
traditionele gemeenschappen. De politiek-bestuurlijke inbedding van de ge-
meenschappen en de criteria volgens welke relevante territoriale eenheden 
worden afgebakend, zijn aanmerkelijk gewijzigd. In de koloniale periode was 
de ‘inlandse gemeente’, het dorp, tevens de onderste bestuurslaag in het 
koloniaal bestel. In het kader van de staatsformatie na de onafhankelijkheid 
werd in alle nieuwe staten een nieuw bestuursstelsel opgebouwd en werd 
indirect bestuur in direct bestuur veranderd. Vooral in de fase na de onafhanke-
lijkheid zag men veelal een bewuste de-traditionalisering van het gezag van 
lokale bestuurders. Met name daar waar de indirecte bestuurders, de native 
authorities, als collaborateurs van de koloniale overheerser werden be-
schouwd, richtte de politiek zich sterk op een de-traditionalisering van lokale 
gezagsstructuren, en werden partijpolitieke relaties belangrijk om een plaats in 
de nieuwe ‘democratische’ bestuursorganen te verwerven.19 Deze ontwikkeling 
is niet altijd even snel en consistent verlopen. In moeilijk toegankelijke 
gebieden vormen in veel landen de neo-traditionele gemeenschappen nog 
steeds de laagste bestuurseenheden, en worden zij, ondanks alle statelijke 
invloed op en transformatie van die eenheden, als ‘traditionele gemeenschap’ 
voor de nieuwe beheerstaken gemobiliseerd. Maar de neiging om de gemeente 
los te koppelen van de gemeenschap bleef doorzetten en werd verder versterkt 
door de toenemende professionalisering van het lokale bestuur waarin nieuwe 
waarden zoals opleiding en oriëntatie op de staat belangrijker werden dan op 
traditie gebaseerd gezag. Daarmee boetten de gemeenschappen steeds meer aan 
betekenis in voor de bestuursinrichting van de staat en vielen de laagste state-
lijke bestuursgemeenschap en de traditionele gemeenschappen steeds verder 
uit elkaar.  

Ten tweede heeft dit uiteenvallen van traditionele en nieuwe gemeenschap-
pen niet alleen betrekking op het sociaal-politieke gezag zelf, maar ook op de 
ruimtelijke afbakening van die gezagskringen. In plaats van de traditionele ter-
ritoriale gezagsstructuren, zijn nieuwe economische (productiezones, produc-
tiebossen), ecologische (natuurreservaten) of hydrologische eenheden (irri-
gatiesystemen) steeds meer de basis gaan vormen voor de organisatie van ge-
bruikers- en beheerseenheden. De nieuwe bestuurlijke eenheden kunnen zich 
zowel binnen gemeente en de traditionele gemeenschapsgebieden bevinden als 
ook de grenzen van traditionele en statelijke grenzen overschrijden. Situering 
ten opzichte van dergelijke territoria (land in een irrigatiesysteem; wonen aan 
de rand van bossen) wordt belangrijker dan situering binnen de traditionele 
gezagskring. Maar ook aan die nieuwe gemeenschappen worden de klassieke 

                                                           
 19 Maar zie de wisselende rol van traditionele volkshoofden in Afrika, Van Rouveroy 

van Nieuwaal en Ray 1996, Van Rouveroy van Nieuwaal en Zips 1998. 
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kenmerken toegeschreven. Deze, ten opzichte van de oude gezagskringen, de-
territorialisering en de op nieuwe criteria gebaseerde her-territorialisering van 
de nieuwe bevoegdheden leiden echter tot nieuwe vormen van politieke en 
socio-economische differentiaties binnen ‘traditionele’ gemeenschappen. En 
zoals reeds in de koloniale tijd, houden zij geen rekening met die gemeen-
schappen wier mobiele levenswijze en daaraan aangepaste sociale organisatie 
niet in de nieuwe beheersruimtes passen, zoals zwerflandbouwers, jagers, ver-
zamelaars, veenomaden of landloze trekarbeiders.  

Ten derde is de veronderstelling van egalitaire politieke structuren en ge-
lijke rechten op natuurlijke hulpbronnen eveneens zeer twijfelachtig. Zij mag, 
ook nu nog, opgaan voor een aantal inheemse gemeenschappen in het tropisch 
regenwoud in de Filippijnen, in het Amazone gebied en in de binnenlanden 
van Kalimantan. Maar reeds vele maatschappijen waarmee de kolonisatoren in 
contact kwamen, waren geenszins egalitair gestructureerd en kenden grote 
politieke, economische en sociale statusverschillen tussen adel, gemenen en 
slaven, oud-ingezetenen en nieuwkomers of hoge en lage kasten, mannen en 
vrouwen. Door de sterke nadruk op de eenheid van de gemeenschap en haar 
verbindingen met de buitenwereld komt het accent eenzijdig te liggen op de 
rechten die in externe verhoudingen inderdaad gemeenschappelijk zijn. De 
interne differentiatie van rechten, de complexe mengeling van rechten van 
individuen, gezinnen, huishoudens of afstammingsgroepen, raakt zo buiten 
beeld.20 En in praktijk blijkt ook de lokale controle van de gemeenschappelijke 
hulpbronnen vaak neer te komen op controle door de leidende groeperingen 
binnen een dorp. 

Ten vierde is ook het veronderstelde verband tussen inheemse kennis en 
duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen geenszins eenduidig. In veel ge-
vallen is er weliswaar veel lokale kennis over duurzaamheid aanwezig, maar 
deze is niet bij alle leden even diepgaand. Er is over het algemeen een aanzien-
lijke mate van specialisatie. Bovendien zijn traditionele beheersvormen niet per 
definitie bestand tegen de grote druk van toenemende bevolking, inkrimpende 
leefwereld en de verleidingen van grote concessionarissen.21 Ook gaan verhou-
dingsgewijs egalitaire sociaal-economische verhoudingen niet per se samen 
met duurzamer hulpbronnengebruik.22 

                                                           
 20 Zie voor een gedifferentieerd analysekader van rechten op natuurlijke hulpbronnen 

F. von Benda-Beckmann 1995, K. von Benda-Beckmann e.a. 1997, met verdere 
verwijzingen. 

 21 Colchester 1994: 86, Ellen 1986, Persoon 1991, K. von Benda-Beckmann 1997a, F. 
en K. von Benda-Beckmann en Brouwer 1995. 

 22 Lele (1991:616) geeft voorbeelden uit India die laten zien dat onder feodale poli-
tiek-economische structuren dorpsweiden en communale irrigatievoorzieningen 
duurzamer werden beheerd dan onder een iets democratischer, participatief regime. 
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Lokale ervaringen met participatie 

De balans van het participatieve beleid is ambivalent. Een positief aspect is dat 
de lokale bevolking zelf kan meewerken aan het beheer van natuurlijke hulp-
bronnen die voor hun leven van onmiddellijk belang zijn en daarvan mee kan 
profiteren. Positief is ook dat de centrale overheid niet meer alles alleen beslist. 
Maar de nieuwe beleidsvoorstellingen hebben ook averechtse gevolgen. Cen-
trale overheden schuiven vaak problemen die zij zelf niet kunnen oplossen 
door naar het lokale niveau. Lokale gemeenschappen worden dan opgezadeld 
met verantwoordelijkheden waarvoor zij niet geoutilleerd zijn (Thomas-Slayter 
1994:1479). Bij de aanleg van infrastructuur houdt medewerking in dat de lo-
kale bevolking een deel van het werk zelf uitvoert. Participatie en co-manage-
ment betekenen in dat geval voor de gewone leden van de lokale bevolking 
vaak niet meer dan dat zij onbetaald werk verrichten en meebetalen aan dingen 
waarvoor zij zelf niet gekozen hebben en die niet hun prioriteit hebben (Lund 
1990, Sarin 1998:125). Personen met een lage status of van een lage kaste en 
vrouwen in het algemeen profiteren vaak niet of nauwelijks van dit soort par-
ticipatie, maar dragen wel een onevenredig zware last (Stone 1989:211, Guijt 
en Shah 1998, Sarin 1998:125). Naarmate een dorpsgemeenschap intern meer 
gestratificeerd is, zullen de voordelen van samenwerking meer eenzijdig geno-
ten worden door de lokale elites. 

Dit effect kan nog worden versterkt door het uitgangspunt dat lokale ge-
meenschappen door hun eigen instituties vertegenwoordigd dienen te zijn. 
Daarmee lijkt voldaan te worden aan een belangrijke voorwaarde in het partici-
patiedenken, namelijk om bestaande structuren zoveel mogelijk te respecteren. 
Maar dat is niet per se een garantie voor gelijke deelname van alle leden van de 
gemeenschap. Ervaringen in India, Nepal, de Filippijnen, Melanesië en Sera-
wak hebben bijvoorbeeld laten zien dat lokale leiders zich niet zelden verrijken 
ten koste van hun gemeenschapsgenoten.23 De zwakkere leden van de gemeen-
schap hebben geen toegang tot de onderhandelingstafel; hun belangen worden 
niet behartigd en zij zijn gewend de bevelen van de leiders op te volgen (zie 
Guijt en Shah 1998, Stone 1989:212). Een participatieve benadering die niet 
uitdrukkelijk aandacht heeft voor de interne stratificatie van de betrokken ge-
meenschappen en de specifieke rechten die daarop rusten, leidt er toe dat juist 
de sterkeren, rijkeren en hoger geplaatsten het meest bevoordeeld worden. In 
ontwikkelingsprogramma’s die specifiek op armen en achtergestelden zijn ge-
richt, heeft men dit effect gedeeltelijk weten te ondervangen door extra aan-
dacht aan de sociaal-economisch zwakkeren te besteden. Maar ontwikkelings-
projecten ten behoeve van bos- en natuurbeheer betreffen nu net grondgebie-
den en bos die voor het overgrote deel aan de hele gemeenschap als zodanig 
toebehoren, terwijl irrigatie zelfs bijna per definitie op landbezittende boeren is 

                                                           
 23 Colchester (1994:87e.v.) spreekt in dit verband van “lairdism”, naar analogie van 

de Schotse lairds die in de achttiende eeuw onder bescherming van de Britse Kroon 
grote delen van de commons ten eigen bate begonnen te omheinen. 
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gericht (maar zie Van Koppen 1998). Hoewel armoedebestrijding en sociale 
rechtvaardigheid veelal wel tot de doeleinden van de projecten behoren, blijft 
het hoofddoel toch een ander: bosbeheer, natuurbehoud, irrigatie. De project-
leiders en ontwikkelingswerkers zijn vaak niet bereid of in staat de nodige 
extra inspanningen te verrichten om deze negatieve effecten te vermijden.24 

Lokale en globale gemeenschappen en gemeenschapsrechten 

Het duurzaamheidsdenken heeft echter de positie van lokale bevolkings-
groepen niet alleen maar versterkt, maar tegelijkertijd nieuwe beperkingen 
ingevoerd waardoor hun status en hun rechten verder gerelativeerd zijn. De 
ecologisering van de economie, en de economisering van de ecologie, hebben 
ertoe geleid dat economische waarden worden toegekend aan zaken zoals 
natuur, biodiversiteit of vervuiling. Het duurzaam beheer van de zee, rivieren 
en lucht, biologische hotspots, het milieu, biodiversiteit, worden daarbij tot 
algemeen belang van ‘de mensheid’ als geheel, of de ‘wereldgemeenschap’ 
verklaard. Vanuit het internationale milieurecht wordt erop gewezen dat de 
wereldgemeenschap gezamenlijk afhankelijk is van één globaal ecologisch 
systeem. Dat omvat niet slechts de ‘echte’ global commons, gebieden die nu 
buiten de soevereiniteit van staten vallen zoals grote delen van de oceanen en 
de atmosfeer (Vogler 1992), maar ook de hulpbronnen die zich op het 
grondgebied van één enkele staat bevinden. Zo wordt er in het internationale 
bestel een op globale schaal gedefinieerd goederen complex gecreëerd, de 
global commons, ten aanzien waarvan de globale gemeenschap, ‘de mensheid’, 
rechten heeft dan wel moet krijgen. Deze rechten moeten dan door nieuwe 
internationale instituties als vertegenwoordigers van de mensheid worden 
bestuurd. Gemeenschapsgoederen worden hierdoor niet alleen losgekoppeld 
van de politiek-ruimtelijke gezagskring van de gemeenschappen; zij worden 
ook losgemaakt van hun concrete ecologische ruimte.25 Hiermee trekt de 
mensheid als wereldgemeenschap belangrijke elementen uit de bundel van 

                                                           
 24 Lele laat zien hoe de oorspronkelijke nadruk op het doel om ‘equity en sociale 

rechtvaardigheid’ te bevorderen, dat nog in IUCN conferentie in 1986 een centrale 
plaats innam, in het mainstream ontwikkelingsbeleidsdenken verwaterd werd tot 
‘lokale participatie’ (1991:615). Er bestaat een neiging om participatie, equity en 
decentralisatie uitwisselbaar te gebruiken, alsof participatie een voldoende voor-
waarde voor het bereiken van sociale rechtvaardigheid zou zijn. 

 25 Er wordt steeds meer aangedrongen op een bestuursrechtelijke aanpak van ecologi-
sche problemen op eco-regionaal dan wel globaal niveau. Zie Byers 1991. Vanwege 
het grensoverschrijdende karakter van eco-regio’s moeten staten daar een deel van 
hun soevereiniteit aan opofferen en deze overdragen aan regionale instellingen dan 
wel, als het om voor de heel belangrijke hulpbronnen gaat, aan de ‘internationale 
gemeenschap’. Internationale juristen werken eraan om de notie van ‘gemeenschap-
pelijke belangen van de mensheid als geheel’ via de formule van ‘common interest’ 
een steeds bindender internationaal-rechtelijke inkadering te geven. Zie Brunnée 
1989. 
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vermogensrechten aan zich, om deze dan als global largess volgens eigen 
condities gedeeltelijk te delegeren, aan staten, de markt, of lokale ge-
meenschappen.26 Vervolgens worden zij onder een nieuw juridisch regime ge-
bracht met als doel ze productief te maken.27 Er wordt naar gestreefd deze 
waarden via quoteringen en concessies gecontroleerd in een vrije, wereldwijde 
(globale) markt in te voeren die dan tot optimale en efficiënte allocatie zou lei-
den (zie Opschoor 1992, Flitner 1998). De economisch interessante exploitatie 
wordt meestal aan grote ondernemingen gegund.28 Deze moeten weliswaar 
voor duurzaamheid zorgen, maar de controle is veelal gebrekkig (Fisyi 1997). 
Daarnaast ontstaat ook een internationaal bestuursrechtelijk regime ten 
behoeve van inrichting en beheer van natuurparken, beschermde zones en 
biologische hotspots.29 De rechten van de lokale bevolking moeten daarvoor 
wijken. Zij mogen hooguit in bufferzones nog enige landbouw voor eigen ge-
bruik bedrijven. Andere vormen van exploitatie worden al gauw als illegaal be-
stempeld en met strafvervolging bedreigd. 

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de kring van personen en or-
ganisaties die een gerechtvaardigd belang bij een natuurlijke hulpbron hebben, 
in het internationale jargon stakeholders genoemd, aanzienlijk is uitgebreid. 
Traditioneel waren dat de lokale bevolking en de overheid. Meer recent hebben 
zich daar internationale organisaties en nationale en internationale NGO’s ge-
voegd. Zij voelen zich daartoe gelegitimeerd als belangenbehartigers van de 
wereldgemeenschap. Deze nieuwe belanghebbenden gedragen zich vaak veel 
meer als eigenaar die vrijelijk over alle bossen, al het water en de biodiversiteit 
overal ter wereld moet kunnen beschikken en de functies van natuurlijke hulp-
bronnen mag bepalen. Als het internationale of nationale oog op hun grondge-
bied valt, wordt de lokale bevolking opeens niet meer gevraagd of de gekozen 
lokatie van een stuwdam of natuurreservaat de meest geëigende is, welke alter-
natieven er mogelijk zijn, en wie zich welke beperkingen moet laten welgeval-
len. Internationale en nationale NGO’s, hoeders van het milieu, behartigen lang 
niet altijd de belangen van de lokale bevolking, maar stellen zich veelal op als 
de verdedigers van de belangen van de natuur en kunnen daarmee in scherp 
conflict komen met de lokale bevolking.30 Die moeten maar afwachten welk 

                                                           
 26 Naar analogie van Reich 1968 kan men hier spreken van een tendentie naar een 

globalisering van de ‘new properties’.  
 27 Dat het bij al deze beslissingen gaat om gebieden waarop mensen reeds rechten 

hadden, speelt nauwelijks een rol bij beslissingen die op een geheel ander niveau 
genomen worden. Voor zover zij al theoretisch recht hebben op schadevergoeding 
wegens onteigening, komt daar in de praktijk vaak heel weinig van terecht. Zie 
Simbolon 1998. 

 28 Goldman 1998a spreekt in dit verband van “privatisering van de natuur”. 
 29 Langs deze weg hebben westerse landen en elites door middel van hun technische 

kennis opnieuw een dominante positie weten te verwerven die kan worden geka-
rakteriseerd als een nieuwe vorm van kolonisatie. Zie ook Goldman 1998b. 

 30 Zie Brooijmans 1997, Cox and Elmquist 1997. Zie ook punt 40 van de Kari Oca 
declaratie (in Van der Fliert 1994), die een oproep bevat om de inmenging van de 
milieulobby aan banden te leggen.  
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gebruik er nog voor henzelf overblijft. Als zij geluk hebben mogen zij deel 
nemen aan het beheer. 

IV Rechtspluralisme en de nieuwe repugnancy clausules 

Met deze ontwikkelingen krijgt ook het ‘erkennings’vraagstuk en de daarmee 
veranderende constellaties van rechtspluralisme zijn bijzondere contouren. Er 
zijn verschillen en overeenkomsten met de koloniale constructies van rechts-
pluralisme. Door de sterkere positie van het statelijk bestel is de officiële 
houding ten aanzien van bestaande lokale rechten veranderd. In de koloniale 
tijd ging de discussie over de vraag of de overheid lokale rechtsstelsels moest 
erkennen op grond van volkenrechtelijke verhoudingen tussen kolonisator en 
gekoloniseerde gemeenschappen. In het duurzaamheidsbeleid gaat het echter 
veel meer om een herstructurering door de staat van de gezags- en exploitatie-
rechten en verplichtingen ten aanzien van natuurlijke hulpbronnen. Erkenning 
van bevoegdheden en rechten gebeurt daarbij zeer partieel en op één bepaald 
doel gericht. Ook wat de omvang van rechten betreft blijft de erkenning 
beperkt. Net als in de koloniale tijd zijn de arealen waarop lokale rechten 
worden erkend ruimtelijk beperkt en omvatten zij slechts een fractie van wat 
lokale bevolkingen volgens hun eigen recht als ‘hun’ grond en bos beschou-
wen (Chapeski 1996). De economische bevoegdheden en keuzemogelijkheden 
binnen de erkende rechten zijn door de nadruk op duurzaamheid, gekoppeld 
aan niet-commerciële exploitatie, zeer beperkt. En als het om het ontwerpen 
van een structuur voor duurzaam water- of bosgebruik gaat, steekt de voorkeur 
van beleidsmakers voor communale rechten bijna onveranderlijk de kop op.31 
Zij vertonen gelijkenis met de beperkingen in de rechten op de woeste gronden 
die de koloniale staat toevoegde aan de dorpsgemeenschappen.  

Overheden en donoren beschouwen erkenning van lokale rechten en 
rechtsstelsels tegenwoordig over het algemeen als een gunst, of op zijn best als 
een noodzakelijke voorwaarde voor duurzaam beheer. In de koloniale tijd ging 
het niet alleen om erkenning van specifieke rechten, maar om erkenning van 
aanzienlijke delen van lokale rechtsstelsels als geheel; nu betreft het alleen nog 
specifieke rechten op bepaalde natuurlijke hulpbronnen. Net als in de koloniale 
tijd wordt geen rekening gehouden met de nauwe verweving van sociaal-poli-
tieke controlerechten en economische exploitatierechten in lokale rechts-
ordes.32 En evenals in de koloniale tijd wordt erkenning aan bepaalde 
voorwaarden gekoppeld. De koloniale repugnancy clausules stelden erkenning 
afhankelijk van het ‘algemeen belang en de goede zeden’ (de Nederlands-
                                                           
 31 Een uitzondering daarop zijn bijvoorbeeld Lynch en Talbott 1995 die benadrukken 

dat onder de noemer van community based rights zeer uiteenlopende soorten rech-
ten kunnen vallen, variërend van individuele tot communale rechten. Zij pleiten ook 
meer voor de erkenning van lokaal, in de gemeenschappen gebaseerd recht dan voor 
de erkenning van bepaalde communale rechten. 

 32 Cullen 1997:166 spreekt van een ‘proprietorial spin’. 
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Indische variant) zoals gedefinieerd door de koloniale overheid. Deze clausule 
verschafte de koloniale overheid de mogelijkheid delen van overigens erkende 
lokale rechtsstelsels op die grond buiten werking te stellen. De voorwaarden 
van nu hebben betrekking op andere onderdelen van het maatschappelijk 
leven, maar zijn niet minder moreel geladen dan in de koloniale tijd. Toen 
hadden zij betrekking op ‘moreel abjecte’ gebruiken zoals polygamie en be-
paalde straffen; thans raken zij de kern van het economische bestel. Deze voor-
waarden, gelijkheid en rechtvaardigheid, alsmede een liberale economie zijn 
zozeer verbonden met de legitimatie van interventies, dat zij in het nieuwe par-
ticipatiedenken zijn gaan functioneren als een repugnancy clausule in een 
nieuwe gedaante.33 Erkenning van lokale rechten is goed, mits en voor zover 
die rechten niet discrimineren en duurzaamheid verhinderen. Doen zij dat wel, 
dan dienen de rechten aan deze vereisten te worden aangepast.  

Hoe sterk ook de sympathie voor lokale gemeenschappen en hun rechten 
is, de plaats die zij krijgen toebedeeld blijft ondergeschikt aan de ontwikke-
lingsagenda’s, die voor de verschillende actoren sterk uiteenlopen. Het gaat in 
de ontwikkelingssamenwerking en in het milieubeheer niet in de eerste plaats 
om inzicht in bestaande rechten, maar om pragmatische veranderingen ten 
behoeve van bepaalde ecologische, economische en sociaal-juridische doel-
einden. Het accent ligt duidelijk op de voor de toekomst wenselijke oplos-
singen die hoe dan ook een herverdeling van rechten met zich mee zal brengen. 
Zoals in de tijd van Van Vollenhoven loopt ook nu de discussie over het 
karakter en de legitimatie van lokale rechten en hun sociale werking dooreen 
met de vraag of erkenning al dan niet moet worden bevorderd (F. von Benda-
Beckmann 1997b). Daarbij worden lokale gemeenschappen vaak beoordeeld 
aan de hand van criteria ontleend aan het stereotype ideaal. Zij zullen op die 
manier onderwerp van voortdurende, krachtige interventie blijven, alle partici-
patie idealen ten spijt. 

Inheemse volken 

Deze ontwikkelingen gelden in hoge mate ook voor die gemeenschappen die 
als ‘inheemse volken’ in de specifieke betekenis van het internationale recht 
worden beschouwd, of zich zelf als zodanig definiëren. Zij worden in zekere 
zin harder getroffen omdat zij als gevolg van de kolonisatiepolitiek van de 
overheid in ecologische niches terug zijn gedrongen die nu nog de grootste di-
versiteit aan fauna en flora hebben. Tegelijk bewonen zij vroeger tamelijk on-
toegankelijke gebieden die echter een grote rijkdom aan hout en bodem-

                                                           
 33 Een goed bijvoorbeeld van dit beleid is Sarin 1993, die voor een aantal grote 

NGO’s in India een handleiding voor gemeenschappelijk bosbeheer schreef. Daarin 
wordt zonder enige aarzeling bepleit dat lokale rechten op bos gelijkheid en recht-
vaardigheid dienen te bevorderen en daartoe zo nodig moeten worden aangepast. 
Zie ook Lynch en Talbott 1995. Voor Senegal zie Ribot 1995. 
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schatten hebben welke door verbeterde extractietechnologieën en transport-
mogelijkheden exploiteerbaar zijn geworden.  

Er is echter een cruciaal juridisch en politiek verschil tegenover de ‘gewo-
ne’ inheemse rurale en bosbevolkingen in de landen van de derde wereld, dat 
tot een andere constellatie van rechtspluralisme leidt.34 Als ‘volk’ hebben zij 
volgens het internationale recht een recht op zelfbeschikking, wat meestal 
wordt uitgelegd als interne zelfbeschikking, zonder dat dit het recht op secessie 
omvat. Maar waar koloniale overheden zich in de negentiende eeuw vrij moei-
teloos arrangeerden in een zeer diverse en nog niet uitgekristalliseerde poli-
tieke constellatie, met bevolkingsgroepen die vrij onafhankelijk van elkaar 
opereerden, betekent erkenning van zelfbeschikking thans een inbreuk op de 
politieke en ideologische kern van een moderne natie-staat.35 De strijd is zwaar 
beladen door de grote nadruk op de rol van inheemse volken als hoeders van 
de natuur in het internationale politieke debat en de daarbij behorende lobby. 
Terwijl inheemse volken dat argument gebruiken om hun soevereine rechten 
nog eens te onderstrepen, slaan overheden een andere richting in. Zij gebruiken 
ditzelfde argument, namelijk dat inheemse volken traditioneel een duurzaam 
gebruik van hun natuurlijke omgeving hadden, om de tweedeling in 
commerciële en zelfvoorzienende exploitatie en tussen exploitatie en beheer te 
legitimeren. Inheemsen mogen in hun eigen behoeftes voorzien, gebruik 
makend van hun communale rechten en zijn daarnaast bij uitstek geschikt voor 
beheersactiviteiten, maar commerciële exploitatie is niet in overeenstemming 
met inheems gebruik. Hier wreekt zich de nadruk op duurzaam communaal 
land- en bosgebruik dat in de politieke arena zo’n sterk argument voor 
bijzondere bescherming betekent, maar dat zich tegen hen kan keren zodra zij 
niet aan dat beeld kunnen en willen voldoen. De mythe van de communale 
rechten en besloten gemeenschappen, gecreëerd in de politieke context van het 
internationale en nationale debat over de plaats en rechten van inheemse 
volken krijgt zo in de praktijk een werking die niet was voorzien. Slechts met 
veel moeite kunnen inheemse volken met succes een beroep op zelfbeschik-
king doen zonder daarbij in de valkuil van verstikkende traditionaliteit en 
zwaar geconditioneerde uitoefening van communale rechten te vervallen (K. 
von Benda-Beckmann 1997). 

Van de kant van inheemse volken wordt een alternatief discours gepropa-
geerd. Een discours waarin de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke zeggen-
schap van inheemse volken het uitgangspunt is en dat daarmee verwant is aan 

                                                           
 34 Over het problematische onderscheid tussen inheemse en andere bevolkingsgroepen 

zie Stavenhagen 1994, Assies 1994, Van der Fliert 1994, K. von Benda-Beckmann 
1997. Voormalige koloniën zoals Indonesië en de Afrikaanse staten ontkennen cate-
gorisch het bestaan van inheemse volken op hun territorium. 

 35 Erkenning kan het gemakkelijkst worden verdedigd voor inheemse groepen die in 
grote afzondering leven, maar wordt problematischer naarmate de vermenging van 
bevolkingsgroepen groter is en er een vloeiender overgang van traditionele naar 
moderne levenswijzen is. De grootste successen worden ook thans geboekt met 
enigszins afgelegen bevolkingsgroepen zoals Inuit in het noorden van Canada. 
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de argumentatie van Van Vollenhoven. Het duidelijkst is dat naar voren ge-
bracht in de zogenaamde Kari Oca Declaratie (1992) waarin de vertegenwoor-
digers van inheemse volken, parallel aan de Rio Milieuconferentie van de ver-
tegenwoordigers van staten, hun eigen politiek-juridische visie ontvouwden (F. 
en K. von Benda-Beckmann 1998:17). Zij stellen dat zij als gemeenschap het 
recht hebben zelf te bepalen hoe zij hun leven inrichten. Daarbij behoort com-
mercieel en niet-commercieel gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Veel in-
heemsen leven niet meer geheel traditioneel, maar zijn hecht in de wereldeco-
nomie verankerd en zij zien dan ook geen reden waarom hun speciale positie 
alleen zou gelden voor puur traditionele levenswijzen. De vraag of hun eigen 
recht geldigheid heeft, is in hun ogen niet afhankelijk van erkenning door de 
nationale staat, maar uitsluitend van hun eigen politieke en juridische 
structuren (Jackson 1992, Donigi 1994). In deze redenering is de nationale 
staat niet bevoegd beperkingen op te leggen aan hun autonomie of voor-
waarden te verbinden aan erkenning van inheemse bestuursvormen en inheems 
recht. Met andere woorden, voor een moderne repugnancy clausule van de 
kant van de nationale overheid is hier geen plaats. En indien een staat of 
internationale organisatie geinteresseerd is in ‘co-management’, zouden zij een 
landclaim moeten indienen bij het bevoegd gezag van het inheemse volk, en 
niet omgekeerd. 

Het interessante is dat waar in allerlei landen de conditionering van lokale 
rechten op nationaal niveau inmiddels tenminste punt van discussie is, er op in-
ternationaal niveau vrijwel geen enkele terughoudendheid te bespeuren is. In 
de heersende opvatting worden soevereiniteit en erkenning van nationale 
rechtsstelsels geconditionaliseerd door de mensenrechten, waarvan duurzaam-
heid steeds meer onderdeel wordt. De vraag is nu of inheemse volken ook on-
derworpen zijn aan de mensenrechten. Ja, zegt de ‘internationale gemeen-
schap’; niet per definitie, zeggen inheemse volken, niet omdat zij de mensen-
rechten niet onderschrijven, maar omdat zij niet zelf zijn toegetreden tot de 
verdragen (K. von Benda-Beckmann e.a. 1994, Jackson 1992). De mensen-
rechtencatalogus, inclusief duurzaamheid, wordt door hen beschouwd als een 
soort internationale repugnancy clausule. En zij ervaren dat niet minder als uit-
drukking van een koloniale houding dan de voorwaarden door nationale over-
heden opgelegd. Voor vertegenwoordigers van inheemse volkeren en sociale 
bewegingen die de legitimatie voor hun aanspraken op hun eigen recht baseren 
zijn dergelijke ‘erkenningen’ dan ook slechts een nieuwe manifestatie van de 
“colonising leviathan” wiens nieuw rechtspluralisme slechts de “dishonesty of 
illusion” handhaaft (Jackson 1992:452,455, F. von Benda-Beckmann 1997). 

V Conclusies 

Zoals wij hebben laten zien, tekent zich ten aanzien van het gebruik van tro-
pisch oerwoud, ecologische hotspots, natuurreservaten en visgronden een ont-
wikkeling af, die op enige belangrijke politiek-economische en juridische pun-
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ten opmerkelijke overeenkomst vertoont met het beleid ten aanzien van land-
bouw- en woeste gronden in de koloniale tijd. De mythe van gemeenschappen, 
in de zin van besloten, homogene en egalitaire groepen met communale 
rechten op hun natuurlijke hulpbronnen, blijkt daarin een zeer bestendige rol te 
spelen. Wat veranderd is, is de waardering daarvan en de mate waarin natio-
nale overheden en internationale ontwikkelingsorganisaties er gebruik van heb-
ben gemaakt voor hun politieke agenda’s. Soms heeft dat tot het respecteren 
van lokale rechten geleid, soms tot een beleid gericht op omvorming tot 
nieuwe gemeenschappen en de schepping van nieuwe gemeenschapsinstituties. 

De aandacht voor duurzaamheid heeft de waardering voor lokale gemeen-
schappen doen toenemen. Zij worden in het kader van het participatiebeleid 
gezien als de ideale beheerders van natuurlijke hulpbronnen. Deze functie ac-
centueert echter de tegenstelling tussen commerciële exploitatie en lokaal be-
heer en gebruik, een tegenstelling die voor een belangrijk deel is gebaseerd op 
hetzelfde stereotype beeld van gemeenschappen dat in de koloniale domineer-
de. Ging het in de koloniale tijd vooral om een tweedeling van het gebruik van 
landbouwgronden, de huidige tweedeling tussen commerciële productie door 
ondernemingen en zelfvoorzienend gebruik door lokale gemeenschappen be-
treft vooral bos en bodemschatten. Voorzover de lokale bevolking nog gebruik 
mag maken van bossen, mag dat uitsluitend voor eigen gebruik en niet voor 
commerciële doeleinden. Door te appelleren aan de behoefte tot zelfvoorzie-
ning kan de overheid net als honderd jaar geleden twee vliegen in één klap 
slaan: een groot deel van potentiële concurrenten wordt buiten de commerciële 
productie gehouden, terwijl ook andere doeleinden werden gediend. In de ko-
loniale tijd was dat levering van goedkope arbeid voor de commerciële land-
bouw. Nu is het bevordering van duurzame exploitatie van bos en andere na-
tuurlijke hulpbronnen en behoud van de natuur. Voor de lokale bevolking heeft 
dit een verregaande uitsluiting van het commerciële economische circuit bete-
kend, waardoor het beeld dat hun communale rechten niet geëigend zijn voor 
economische vooruitgang is bestendigd.  

Zoals in de koloniale tijd is de erkenning van rechten geconditioneerd, 
maar de inhoud van de nieuwe repugnancy clausules is veranderd. Deze heb-
ben nu betrekking op duurzaamheid, democratie, mensenrechten en liberale 
economie. Lokale gemeenschappen moeten hun rechten ‘verdienen’ voordat zij 
erkend kunnen worden. De toenemende betekenis van het internationale recht 
en van internationale organisaties hebben tot een nieuwe constellatie van 
rechtspluralisme geleid. In dat kader worden staten onder internationaal-rechte-
lijke druk gezet om inheemse volken te erkennen en de erkenning door 
concrete wetgevende maatregelen te effectueren, en daartoe een nieuwe staats-
interne constructie van rechtspluralisme te ontwerpen (zie Hoekema in deze 
bundel). Eventuele erkenning van een beperkt deel van de oorspronkelijke 
rechten die op deze goederen rustten, gaat gepaard met internationaal opgeleg-
de voorwaarden. De repugnancy clausules worden thans op internationaal 
niveau ontworpen en afgedwongen via nationale staten. Deze ontwikkelingen 
leiden er paradoxaal genoeg toe dat de staatssoevereiniteit extern wordt be-
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knot, maar onder dezelfde druk om internationaal recht in nationaal recht en 
beleid om te zetten, intern des te sterker worden (zie F. en K. von Benda-
Beckmann 1998). 

Overheden noch NGO’s beschouwen het als een reële optie inheemse en 
andere lokale gemeenschapsrechten ook dan te erkennen, als dat gepaard zou 
gaan met het risico van onduurzaam hulpbronnen gebruik en verdere interne 
economische en politieke differentiatie. Hoe groot ook de sympathie voor ge-
meenschappen en gewoonterecht mag zijn, zij gaat zelden zo ver dat men het 
lokale recht, en de daarin gewortelde rechten van lokale gemeenschappen wil 
erkennen, en deze erkenning tot juridische uitgangspunt en niet slechts als een 
bijkomende factor wil nemen voor onderhandelingen over de aard van het 
hulpbronnengebruik. In dat opzicht waren de Nederlandse adatrechtsgeleerden 
rondom Van Vollenhoven, in al hun koloniale bevangenheid, systematischer 
en rechtspolitiek eerlijker dan de huidige retoriek over de erkenning van 
traditionele gemeenschappen en gemeenschapsrechten.  

Literatuur 

ANDERSON, B. (1991) Imagined communities. Revised edition. London/ 
New York: Verso 
ASAD, T. (1973) Anthropology and the colonial encounter. Atlantic High-
lands: Humanities Press 
ASSIES, W.J. (1994) Self-determination and the “new partnership”: the poli-
tics of indigenous peoples and states, in W.J. Assies en A.J. Hoekema (red.) 
Indigenous peoples’ experiences with self-government. IWGIA Document 76. 
Amsterdam, Copenhagen: IWGIA, p. 31-71 
BACHRIADI, D., ERPAN FARYADI en BONNIE SETIAWAN (1997) Re-
formasi agraria. Jakarta: Universitas Indonesia 
BENDA-BECKMANN, F. von (1979) Property in social continuity: continuity 
and change in the maintenance of property relationships through time in Mi-
nangkabau, West Sumatra. The Hague: M. Nijhoff 
BENDA-BECKMANN, F. von (1994) Good governance, law, and social real-
ity: Problematic relationships. Knowledge and Policy 7: 55-67 
BENDA-BECKMANN, F. von (1995) Anthropological approaches to property 
law and economics. European Journal of Law and Economics 2: 309-336 
BENDA-BECKMANN, F. von (1996) Verandering van recht. In J. Griffiths 
(red.) De sociale werking van het recht: Een kennismaking met de rechtssocio-
logie en rechtsantropologie. Derde druk. Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 783-
796 
BENDA-BECKMANN, F. von (1997) Citizens, strangers and indigenous peo-
ples: Conceptual politics and legal pluralism. In F. von Benda-Beckmann, K. 
von Benda-Beckmann en A.J. Hoekema (red.) Natural resources, environment 
and legal pluralism. Special issue of Law and Anthropology 9: 1-42 



32 Franz von Benda-Beckmann / Keebet von Benda-Beckmann 

 

BENDA-BECKMANN, F. en K. von (1985) Transformation and change in 
Minangkabau. In L. Thomas en F. von Benda-Beckmann (red.), Change and 
continuity In Minangkabau. Athens: Ohio University Monographs in Interna-
tional Studies, p. 235-278. 
BENDA-BECKMANN, F. en K. von (1998) Community based tenurial rights: 
Emancipation or indirect rule? In K. von Benda-Beckmann en H. Finkler (red.) 
Proceedings of the Moscow Conference of the Commission on Folk Law and 
Legal Pluralism. Ottawa 
BENDA-BECKMANN, F. en K. von, en A. Brouwer (1995) Changing “indi-
genous environmental law” in the Central Moluccas: Communal regulation and 
privatization of Sasi. Ekonesia 2: 1-38 
BENDA-BECKMANN, K. von (1991) Development, law and gender skewing: 
an examination of the impact of development on the socio-legal position of 
Indonesian women, with special reference to Minangkabau. Journal of Legal 
Pluralism 30/31: 87-120 
BENDA-BECKMANN, K. von (1996) Rechtspluralisme. In J. Griffiths (red.) 
De sociale werking van het recht: Een kennismaking met de rechtssociologie 
en rechtsantropologie. Derde Druk. Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 740-749 
BENDA-BECKMANN, K. von (1997) Environmental protection and human 
rights of indigenous peoples: A tricky alliance. In F. von Benda-Beckmann, K. 
von Benda-Beckmann en A.J. Hoekema (red.) Natural resources, environment 
and legal pluralism. Special Issue Law and Anthropology 9: 302-323 
BENDA-BECKMANN, K. von, C. Flinterman en T. Oostenbrink (1994) Hu-
man rights and indigenous peoples: how the Netherlands could contribute. In 
P. Morales (red.) Indigenous peoples, human rights and global interdepen-
dence. Tilburg: International Centre for Human and Public Affairs, p.155-166 
BENDA-BECKMANN, K. von, M. DE BRUIJN, H. VAN DIJK, G. HESSE-
LING, B. VAN KOPPEN, L. RES (1997) Rights of women to the natural re-
sources land and water. The Hague: Ministry of Development Cooperation 
BERKES, F. (red.) (1989) Common property resources: Ecology and commu-
nity-based sustainable development. London: Belhaven Press 
BOEKE, J.H. (1955) Economie van Indonesië. 5e druk. Haarlem 
BREMAN, J. (1983) Control of land and labour in colonial Java. Dordrecht: 
KILTV Verhandelingen No. 101 
BREMAN, J. (1987) Het dorp in Azië als koloniale schijngestalte. Rede uitge-
sproken ter gelegenheid van de opening van het Centrum voor Azië-studies 
Amsterdam. Amsterdam: CASA 
BROOIJMANS, W. (1997) The plains of Tortuguero: Tropical paradise or pa-
radise lost? In F. von Benda-Beckmann, K. von Benda-Beckmann en A.J. 
Hoekema (red.) Natural resources, environment and legal pluralism. Special 
issue of Law and Anthropology 9: 258-301 
BROUWER, R. (1992) The commons in Portugal: A story of static representa-
tions and dynamic social processes. In F. von Benda-Beckmann en M. van der 
Velde (red.) Law as a resource in agrarian struggles. Wageningen: Pudoc, p. 
127-148 



Rechtsgemeenschappen en gemeenschapsrechten 33 
 

 

BRUCE, J. en S. MIGOT-ADHOLLA (red.) (1994) Searching for land tenure 
security in Africa. Dubuque: Kendall/Hunt 
BRUNNÉE, J. (1989) “Common interests” – Echoes from an empty shell? 
Zeitschrift für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht 49: 791-808 
BYERS, B. (1991) Ecoregions, state sovereignty and conflict. Bulletin of 
Peace Proposals 22(1): 65-76 
CERNEA, M.M. (1994) The building blocks of participation: Testing bot-
tom-up planning. World Bank Discussion Paper 166. World Bank, Washing-
ton, D.C. 
CHAMBERS, R. (1994) Participatory rural appraisal (PRA): challenges, po-
tentials and paradigms. World Development 22/10:1437-1454 
CHAMBERS, R. (1983) Rural development: Putting the last first. Harlow 
Essex: Longman Scientific & Technical 
CHANOCK, M. (1985) Law, custom and social order. Cambridge: Cambridge 
University Press 
CHAPESKIE, A.J. (1996) Indigenous law, state law, renewable resources and 
formal indigenous self-government in Northern Regions. Law & Anthropology 
8: 25-65 
COLCHESTER, M. (1994) Sustaining the forest: the community-based ap-
proach in South and South-East Asia. Development and Change 25:69-100 
COX, P.A. en T. ELMQUIST (1997) Ecocolonialism and indigenous-control-
led rainforest preserves in Samoa. Ambio 26(2): 84-89 
CULLEN, R. (1997) Natural resources in the offshore: The Australian position 
after Mabo’s case. In F. von Benda-Beckmann, K. von Benda-Beckmann en 
A.J. Hoekema (red.) Natural resources, environment and legal pluralism. Spe-
cial issue of Law and Anthropology 9: 158-174 
CURTIN, C. (1996) Back to the future? Communities and rural poverty. In C. 
Curtin, T. Haase en H. Tovey (reds.) Poverty in rural Ireland: A political 
economy perspective. Dublin: Oak Tree Press, p. 247-274 
DONIGI, P. (1994) Indigenous or aboriginal rights to property: A Papua New 
Guinea perspective. Utrecht: International Books 
ELLEN, R. (1986) What Black Elk left unsaid: On the illusory images of green 
primitivism. Anthropology Today 2 (6): 8-12 
FISHER, R.J. (1989) Indigenous systems of common property forestry man-
agement in Nepal. Honolulu: East-West Center 
FISIY C. (1997) State dislocation of customary management systems: Land 
colonization on the slopes of Mount Oku, North-West Province of Cameroon. 
In F. von Benda-Beckmann, K. von Benda-Beckmann en A.J. Hoekema (red.) 
Natural resources, environment and legal pluralism. Special Issue Law and 
Anthropology 9: 124-145 
FLIERT, L. VAN DE (1994) Indigenous peoples and international organisa-
tions. Nottingham: Spokesman 
FLITNER, M. (1998) Biodiversity: Of local commons and global 
commodities. In Goldman, M. (red.) (1998) Privatizing nature: Political strug-
gles for the global commons. London: Pluto Press, p. 144-166 



34 Franz von Benda-Beckmann / Keebet von Benda-Beckmann 

 

GOLDMAN, M. (red.) (1998) Privatizing nature: Political struggles for the 
global commons. London: Pluto Press 
GOLDMAN, M. (1998a) Introduction: The political resurgence of the com-
mons. In M. Goldman (red.) (1998) Privatizing nature: Political struggles for 
the global commons. London: Pluto Press, p. 1-19 
GOLDMAN, M. (1998b) Inventing the commons: Theories and practices of 
the commons’ professional. In M. Goldman (red.) (1998) Privatizing nature: 
Political struggles for the global commons. London: Pluto Press, p. 20-53 
GRIFFITH, J. (1983) Recht en ontwikkeling. Recht & Kritiek 2: 175 
GRIFFITHS, J. (1986) What is legal pluralism? Journal of Legal Pluralism 
24:1-55 
GUIJT, I. en M.K. SHAH (1998) Waking up to power, conflict and process. In 
I. Guijt en M.K. Shah (red.) The myth of community: gender issues in parti-
cipatory development. Londen: Intermediate Technology Publications, p. 1-23 
HANNA, S. e.a. (red.) (1996) Rights to nature. Washington, D.C.: Island Press 
HARDIN, G. (1968) The tragedy of the commons. Science 162: 1234-1248 
HARRIS, L. (1984) Class, community and sexual divisions in North Mayo. In 
C. Curtin, M. Kelly en Liam O’Dowd (red.) Culture and ideology in Ireland. 
Galway: Galway University Press, p. 154-171 
HOBSBAWM, E.J. en T. RANGER (1983) The invention of tradition. Cam-
bridge: Cambridge University Press 
HOLTZAPPEL, C.J.G. (1986) Het verband tussen desa en rijksorganisaties in 
prekoloniaal Java: een ontwikkelingssociologische studie in historisch per-
spectief. Dissertatie Universiteit van Leiden 
HOOKER, M.B. (1975) Legal pluralism: an introduction to colonial and neo-
colonial laws. Oxford: Clarendon Press 
JACKSON, M. (1992) Changing realities: Unchanging truths. In Commission 
on Folk Law and Legal Pluralism: Proceedings of the papers presented to the 
Congress at Victoria University of Wellington, Vol. 2. August 1992. Welling-
ton: Law Faculty, p. 443-455 
’S JACOB, E.H. (1945) Landsdomein en Adatrecht. Utrecht: Kemink en Zoon 
KEMP, J. (1988) The seductive mirage: The search for the village community 
in Southeast Asia. Comparative Asian Studies/2. Centre of Asian Studies Am-
sterdam. Amsterdam: Vrije Universiteit 
KOPPEN, B. VAN (1998) More jobs per drop: targeting irrigation to poor 
women and men. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen 
LELE, S.M. (1991) Sustainable development: A critical review. World Devel-
opment 19: 607-621 
LOGEMANN, J.H.A. en B. TER HAAR (1927) Het beschikkingsrecht der 
indonesische rechtsgemeenschappen. Indisch Tijdschrift voor het Recht 
125:347-464 
LUND, S. (1990) Efficiency or empowerment? a meta-theoretical analysis of 
the concept of participation, in: S. Arnfred en A.Weiss-Betzon The language 
of development studies. New Social Science monographs. Copenhagen: Insti-



Rechtsgemeenschappen en gemeenschapsrechten 35 
 

 

tute of Organization and Industrial Sociology, Copenhagen Business School, 
p.163-194 
LYNCH, O.J. en K. TALBOTT (1995) Balancing acts: community-based 
forest management and national law in Asica and the Pacific. Washington: 
World Resources Institute 
MCCAY, B.J. en J.M. ACHESON (red.) (1987) The Question of the commons. 
Tucson: University of Arizona Press 
MERRYMAN, J.H. (1977) Comparative law and social change: on the origins, 
style, decline and revival of the Law and Development Movement. American 
Journal of Comparative Law 25: 457-491 
MERTZ, E. (1994) A new social constructionism for sociolegal studies. In E. 
Mertz (red.) Community and identity in sociolegal struggles. Special Issue Law 
and Society Review 28 No. 5, p. 1243-1265 
OPSCHOOR, J.B. ( 1992) Internalisatie van milieukosten. Openbare Uitgaven 
1992/6;300-307 
OSTROM, E. (1990) Governing the commons. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press 
PELUSO, N.L. (1992) Rich forests, poor people: resource control and resist-
ance in Java. Berkeley: University of California Press 
PERSOON, G. (1991) Ecological balance and innovations: Cases from the for-
est. In J.P.B. van den Breemer, H.Th. van der Pas en H.J. Tieleman (red.) The 
social dynamics of economic institutions. Leiden: DSWO Press, p. 113-127 
REICH, Ch. (1964) The new property. Yale Law Review 73(5): 734-787 
RIBOT, J. (1995) From exclusion to participation: Turning Senegal’s forestry 
policy around? World Development 23: 1587-1599 
ROSE, C. V. (1998) The “new” law and development movement in the post-
cold war years: A Vietnam case study. Law and Society Review 32: 93-140 
ROUVEROY VAN NIEUWAAL, E.A.B. VAN en D.I. RAY (red.) (1996) 
The new relevance of traditional authorities to Africa’s future. Journal of 
Legal Pluralism 37-38 
ROUVEROY VAN NIEUWAAL, E.A.B. VAN en W. ZIPS (red.) (1998) Sov-
ereignty, legitimacy, and power in West African societies: perspectives from 
legal anthropology. Hamburg: Lit Verlag 
SARGENT, F.O., P. LUSK, J.A. RIVERA en M. VARELA, (1991) Rural en-
vironmental planning for sustainable communities. Covelo, California: Island 
Press 
SARIN, M. (1993) From conflict to collaboration: Local institutions in joint 
forest management. Joint Forest Management Working Paper No. 14. New 
delhi: The Ford Foundation 
SARIN, M. (1998) Community forest management: whose participation ...? In 
I. Guijt en M.K. Shah, (red.) The myth of community: gender issues in partici-
patory development. London: Intermediate Technology Publications, 121-130 
SIMBOLON, I.J. (1998) Peasant women and access to land: customary law, 
state law and gender-based ideology – the case of Toba-Batak – North Suma-
tra. Proefschrift. Wageningen: Landbouw Universiteit 



36 Franz von Benda-Beckmann / Keebet von Benda-Beckmann 

 

SPIERTZ, J. en M. WIBER (red.) (1996) The role of law in natural resource 
management. Themanummer Recht der Werkelijkheid. Den Haag: Vuga 
STAVENHAGEN, R. (1994) Indigenous rigths: some conceptual problems. In 
W.J. Assies en A.J. Hoekema (red.) Indigenous peoples’ experiences with self-
government. IWGIA Document 76. Amsterdam, Copenhagen: IWGIA, p. 9-29 
STONE, L. (1989) Cultural crossroads of community participation in develop-
ment: a case from Nepal. Human Organization 48/3: 206-213 
TAYLOR, M. (1998) Governing natural resources. Society and Natural Re-
sources 11: 251-258 
THOMAS-SLAYTER, B.P. (1994) Structural change, power politics, and 
community organizations in Africa: challenging the patterns, puzzles and para-
doxes. World Development 22/10: 1479-1490 
TÖNNIES, F. (1963) Gemeinschaft und Gesellschaft: Grundbegriffe der rei-
nen Soziologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (oorspronke-
lijk gepubliceerd in 1887) 
TRUBEK, D. en M. GALANTER (1974) Scholars in self-estrangement: some 
reflections on the crisis in law and development studies in the United States. 
Wisconsin Law Review 1974: 1062-1102 
VOGLER, J. (1992) Regimes and the global commons: space, atmosphere and 
oceans. In A. McGrew, P. Lewis e.a. Global politics: Globalization and the 
nation state. Cambridge: Polity Press, p. 118-137 
VOLLENHOVEN, C. VAN (1909) Miskenningen van het adatrecht. Leiden: 
Brill 
VOLLENHOVEN, C. VAN (1918) Het adatrecht van Nederlandsch-Indië. 
deel I. Leiden: Brill 
VOLLENHOVEN, C. VAN (1919) De Indonesiër en zijn grond. Leiden: E.J. 
Brill 
VOLLENHOVEN, C. VAN (1931) Het adatrecht van Nederlandsch-Indië. 
deel II. Leiden: Brill 
WOLF, E.R. (1957) Closed corporate peasant communities in Mesoamerica 
and Central Java. Southwestern Journal of Anthropology 13:1-18 
 



Marlies Galenkamp 

Collectieve rechten in de praktijk. De Amish als paradigma? 

 “What mix of concerns for group rights or cultural preser-
vation, on the one hand, and individual rights and freedoms, 
on the other, should a given society pursue if it hopes to re-
spect cultural diversity without colluding in the domination 
or oppression of some of its members? (...) The dilemma is a 
constant one. Its resolution is to be found in specific cases, 
rather than in a single principle or rule.” (Weisbrod, 1992: 
836) 

1 Vooraf 

Tijden veranderen. Was het jarenlang ‘not done’ om je bezig te houden met de 
culturele identiteit van minderheidsgroepen, tegenwoordig is eerder het omge-
keerde het geval. Het is groepsidentiteiten wat de klok slaat en diegenen die de 
terminologie van het ‘autonome individu’ nog in de mond durven te nemen, 
riskeren het gevaar om voor ouderwets te worden versleten. Politiek-filosofen 
reppen van de noodzaak van een ‘politiek van groepserkenning’ (zie Galen-
kamp, 1998c). Cultureel-antropologen roepen, in navolging van Sally Falk 
Moore (1973), het beeld op van samenlevingen, die nog slechts zouden bestaan 
uit ‘semi-autonome sociale velden’. Juristen, tot slot, bespreken op congressen 
de wenselijkheid en noodzakelijkheid van een systeem van rechtspluralisme, 
een rechtsstelsel waarin rechtsregels zijn toegesneden op uiteenlopende bevol-
kingsgroepen. 

Ook in discussies over mensenrechten zien we een soortgelijke collecti-
viseringstendens aan het werk: de individuele mensenrechten worden in 
toenemende mate onder kritiek gesteld en men presenteert zogeheten collectie-
ve rechten als oplossing van de problemen. Deze collectieve rechten zouden 
rechten zijn die aan groepen als zodanig toekomen ter bescherming van 
collectieve, niet tot individuele belangen te reduceren belangen. Een bekend 
voorbeeld van een collectief recht is het recht op het behoud van de groeps-
identiteit. Collectieve rechten zijn niet onbetwist. In de afgelopen jaren zijn in 
de rechtstheoretische literatuur vooral hun problematische kanten belicht. Zo 
zou de erkenning van dit soort rechten kunnen leiden tot een opsluiting van 
individuen in hun (gesloten) groepscultuur, tot een buitensluiting van buiten-
staanders en dissidenten en voorts tot het op het spel zetten van de – om het 
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modieus te zeggen – ‘sociale cohesie’. Naast dit soort fundamentele bezwaren 
zijn er in de literatuur ook meer prozaïsche vragen aan de orde gesteld. Wat 
voor soort gemeenschappen komen er eigenlijk voor collectieve rechten in 
aanmerking? Zijn er bepaalde kenmerken te noemen waar groepen aan zouden 
moeten voldoen, willen ze voor deze rechten in aanmerking komen? In mijn 
dissertatie (Galenkamp, 1993: 112) opperde ik zelf het tamelijk abstracte 
criterium van Gemeinschaft. Wil men zinvol kunnen spreken van collectieve 
rechten, dan dient een traditionele en gesloten groepsstructuur te worden 
verondersteld. 

In dit artikel wil ik de problematiek rond collectieve rechten wat meer in 
concreto illustreren aan de hand van de Old Order Amish in de Verenigde Sta-
ten. Zij vormen een orthodox-religieuze groepering die zich verzet tegen assi-
milatie in de haar omringende wereld. Ondanks alle recente veranderingen die 
zich in de laatste decennia ook binnen deze gemeenschap hebben voorgedaan 
(zie Kraybill en Nolt, 1995), wordt de gemeenschap nog steeds gekenmerkt 
door een traditionele leefwijze, waarin weinig tot geen ruimte is voor indi-
viduele zelfontplooiing. De keuze voor de Amish wordt ingegeven door twee 
overwegingen. Een eerste betreft het feit dat men de werking van collectieve 
rechten goed ten aanzien van deze groep kan illustreren. In de afgelopen 
decennia hebben de Amish in de Amerikaanse rechtsorde veel ruimte gekregen 
om de collectieve identiteit en de eigen leefwijze te behouden. In een gerucht-
makende uitspraak van het Supreme Court uit 1972, Wisconsin versus Yoder, 
werd bijvoorbeeld beslist dat de Amish op grond van de godsdienstvrijheid van 
de leerplicht in het voortgezet onderwijs zijn ontheven.  

Een tweede reden om de aandacht op de Amish te richten is dat zij in de li-
teratuur op het terrein van de politieke filosofie lijken te figureren als ‘atypi-
sche’ bevolkingsgroep, en wel in positieve zin. Niettegenstaande de orthodox-
religieuze, ouderwetse en ronduit patriarchale trekken in de cultuur van de 
Amish, zijn hedendaagse politiek-filosofen bijna zonder uitzondering gechar-
meerd van hun leefwijze. Een markant voorbeeld van deze ‘positieve bias’ 
biedt het werk van de politiek-filosoof Will Kymlicka. Hij stelt dat bij de 
uitoefening van collectieve rechten in het algemeen individuele rechten niet 
mogen worden geschonden, tenzij het om atypische gevallen als de Amish gaat 
(Kymlicka, 1995a: 177). Zij komen volgens hem als één van de weinige 
groepen in aanmerking voor een voorkeursbehandeling. 

De vraag is wat de Amish zo uitzonderlijk maakt dat zij als gemeenschap 
zoveel ruimte krijgen om de eigen identiteit te behouden, zelfs als dit ten koste 
gaat van individuele rechten en zelfontplooiing. Ter beantwoording van deze 
vraag bespreek ik in dit artikel de volgende onderwerpen. Welke argumenten 
en overwegingen worden er in de rechtspraak (paragraaf 3) en in de literatuur 
op het terrein van de politieke filosofie (paragraaf 4) ter rechtvaardiging van de 
voorkeursbehandeling van de Amish naar voren gebracht? We zullen zien dat 
de achterliggende gemeenschapsconceptie een centrale rol speelt. Hoe ziet 
deze er uit (paragraaf 5)? Hoe houdbaar zijn de overwegingen en de hieraan 
ten grondslag liggende opvatting van gemeenschap (paragraaf 6)? Tot slot zal 
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ik enige kanttekeningen plaatsen bij de vermeende relevantie van het criterium 
van Gemeinschaft (paragraaf 7). 

2 The Old Order Amish 

Voordat ik met de beantwoording van bovenstaande vragen begin, wil ik eerst 
een korte schets geven van de Amish. Wie zijn ze en hoe leven ze? Veel van 
deze gegevens heb ik ontleend aan de recente studie van Peter Ester, De stillen 
op het land. Kleine sociologie van de Amish in Amerika (1997). 

De Amish vormen een streng-gelovige, orthodox-christelijke gemeenschap, 
oftewel, in de woorden van Ester (1997: 43), een etnisch-religieuze subcultuur 
met een eigen taal die in de achttiende en negentiende eeuw vanuit Duitsland 
en Zwitserland naar Amerika emigreerden om zich daar als boer te vestigen. 
De groep ontstond als een fundamentalistische afscheiding van de anabap-
tistische beweging, die zich op haar beurt in de zestiende eeuw losmaakte van 
de Reformatie. De talrijke vervolgingen, plunderingen, hongersnoden en oorlo-
gen in het Europa van die tijd vormden het decor van de emigratie naar Ameri-
ka. William Penn, de grondlegger van de staat Pennsylvania, had religieus ver-
volgde groepen uitgenodigd om in zijn staat een nieuw bestaan op te bouwen 
waarbij vrijheid van godsdienst werd gegarandeerd. Momenteel vormen de 
Amish een florerende gemeenschap van ongeveer 150.000 zielen die verspreid 
leven over 23 staten in de Verenigde Staten (voor het overgrote deel in Penn-
sylvania, Ohio en Indiana) en één provincie (Ontario) in Canada. 

Behalve door hun taal (die een mix is van Duits en Engels) onderscheiden 
de Amish zich vooral door hun orthodox-religieuze leefwijze van de hen om-
ringende wereld. Hoewel de mate van orthodoxie verschilt (met als meest or-
thodoxe variant de zogeheten ‘Old Order Amish’), is de religieuze identiteit 
voor iedere Amish allesbepalend. Ester (1997: 45) spreekt in dit verband van 
een ‘totale godsdienst’, die alle domeinen van het leven dicteert en volledige 
overgave vraagt. Men hanteert het ideaal van een zuivere kerk, die losstaat van 
de staat en los van de wereld. De Amish zien zichzelf als uitverkoren volk in 
een zondige wereld. De reinheid van de eigen kerk kan alleen worden bewaard 
door een volkomen afscheiding van de gevallen wereld. Oftewel, in de woor-
den van Ester (1997: 63): de ‘smalle’, maar rechtvaardige weg van de Amish 
staat tegenover de ‘brede’, maar zondige weg van de wereld. 

Uit deze religieuze achtergrond vloeien bepaalde voorschriften voort, die 
zijn neergelegd in de Ordnung, een mondeling overgeleverde set van hande-
lingsdirectieven, verboden en geboden. Om wat voor handelingsvoorschriften 
gaat het hier? In het algemeen kan men zeggen dat de Amish alle moderne 
technologie (zoals elektriciteit, auto’s en telefoon) verwerpen. Men verplaatst 
zich per paard en wagen (de zogeheten ‘buggy’) en men bewerkt het land niet 
met tractoren, maar met paarden en ezels. Voorts heeft men eigen scholen met 
lekendocenten en men stuurt de kinderen niet naar het voortgezet onderwijs 
(zie verder paragraaf 3). Bovendien sluit men geen verzekeringen, maar onder-
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houdt men een hecht systeem van onderlinge hulp. Bij dit alles is er ook sprake 
van een uniforme kleder- en haardracht als fysieke beklemtoning van het 
anders-zijn. Al dit soort handelingsdirectieven moet ervoor zorgen dat de 
groepscohesie optimaal blijft. Potentiële bedreigingen van deze cohesie 
worden onschadelijk gemaakt door een sanctiebeleid in de vorm van – wat 
men noemt –‘mijding’ (Meidung). Dissidente leden die zich niet conform de 
Ordnung gedragen en de kerk bevuilen door een kwade leer of zondig gedrag, 
worden in de ban gedaan, gemeden en als uiterste middel geëxcommuniceerd 
(‘shunned’). De desbetreffende persoon wordt als het ware een persona non 
grata. Zelfs voor de meest nabije familie- en gezinsleden heeft dit gevolgen. 
Blijf je contact houden met zo iemand, dan word je zelf in de ban gedaan. 
Verzet of hoger beroep tegen excommunicatie is onmogelijk. Er resten slechts 
twee alternatieven: ofwel men komt tot inkeer, ofwel men verlaat de groep. 

Aldus het beeld dat gewoonlijk in de literatuur van de orthodox-religieuze 
leefwijze van de Amish wordt gegeven. Duidelijk zal zijn dat er achter alle 
uiterlijke verschillen met de moderne wereld fundamentele waardenconflicten 
schuilgaan. Centrale waarden van de Amish zijn volgens Ester (1997: 6) strikte 
gehoorzaamheid aan God, leven volgens de letter van de bijbel, overgave en 
onderworpenheid aan de religieuze groep, nederigheid, zelfontkenning, ingeto-
genheid, gelatenheid, eenvoud en soberheid, agrarische leefwijze, onderlinge 
solidariteit, koestering van het gezin en de familie, een hoog arbeidsethos en 
het insnoeren van de individuele persoonlijkheid. Dit alles staat op gespannen 
voet met moderne waarden als individualisme, individuele vrijheid, relati-
visme, rationaliteit, competitie, mobiliteit, carrièredrang, consumentisme, 
hedonisme en cultivering van een vrijetijdsethos. Men kan het ook anders 
zeggen: de Amish vormen een religieuze groepering waarin de gemeenschap 
prevaleert boven het individu. In klassiek-sociologische termen zou men 
kunnen spreken van een (traditionele) Gemeinschaft in plaats van een (moder-
ne) Gesellschaft (zie Loomis in Hostetler, 1993: 9). 

3 Het conflict met de staat: Wisconsin versus Yoder 

In het voorafgaande zijn de Amish beschreven als een onconventionele ge-
meenschap die op grond van hun godsdienstige overtuiging iedere vorm van 
assimilatie in de hen omringende samenleving afwijzen. Juist vanwege deze 
non-conformistische stellingname heeft men in de afgelopen jaren veelvuldig 
moeten onderhandelen met deze buitenwereld. Eén van de meest saillante 
voorbeelden van zo’n onderhandelingsproces vormt het conflict met de staat 
omtrent de verplichting tot het volgen van voortgezet onderwijs. Zo werden in 
1968 drie vaders (Jonas Yoder, Wallace Miller en Adin Yutzy) gearresteerd op 
grond van hun weigering hun kinderen naar ‘high school’ te sturen. Dit 
mondde in 1972 uit in een beroemde rechtszaak voor het Supreme Court, 
Wisconsin versus Yoder. Centraal in deze rechtszaak stond de vraag in welke 
mate een staat deelname aan het voortgezet onderwijs mag afdwingen aan een 
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minderheidsgroepering die daar religieuze bezwaren tegen heeft. Het Supreme 
Court besliste dat de Amish op grond van de godsdienstvrijheid van de leer-
plicht in het voortgezet onderwijs zijn ontheven. In deze paragraaf zal ik 
ingaan op de argumenten en overwegingen die door de partijen in het geding 
naar voren werden gebracht. 

Om te beginnen de Amish zelf. Waarop berust hun verzet tegen het voort-
gezet onderwijs? Een drietal punten komt in hun betoog naar voren. Ten eer-
ste: de waarden die in het voortgezet onderwijs worden aangeleerd, zijn in 
strijd met de waarden, de leefwijze en de religieuze identiteit van de Amish. In 
de woorden van één van hun woordvoerders: “The high school tends to 
emphasize intellectual and scientific accomplishments, self-distinction, 
competitiveness, worldly success and social life with other students. Amish 
society emphasizes informal learning-through-doing; of life of goodness rather 
than a life of intellect; wisdom rather than technical knowledge; community 
welfare rather than competition and separation from rather than integration 
with contemporary worldly society.” Kortom, terwijl in de hen omringende 
samenleving het onderwijs als de poort naar maatschappelijk succes en op-
waartse mobiliteit wordt beschouwd, is het voor de Amish een instrument om 
praktische vaardigheden ten behoeve van de eigen cultuur en de eigen 
leefwijze bij te brengen. Ten tweede: het verplicht moeten volgen van 
voortgezet onderwijs houdt de kinderen weg van het gezin en de gemeenschap 
in een cruciale periode in hun leven en stelt hen bloot aan alternatieve 
leefwijzen. Daarmee kan het een barrière vormen voor de integratie op latere 
leeftijd in de eigen gemeenschap. Tot slot, en met het tweede punt 
samenhangend: het moeten volgen van voortgezet onderwijs levert op termijn 
schade op aan de Amish gemeenschap vanwege de dreigende desintegratie. 

De staat Wisconsin voerde hier tegen aan dat de godsdienstvrijheid van een 
minderheidsgroep altijd dient te worden afgewogen tegen andere belangen. In 
het onderhavige geval dienen deze andere belangen de doorslag te geven: “Its 
[de staat, MG] interests in its system of compulsory education is so compelling 
that even the established religious practices of the Amish must give way.” Cen-
traal in deze redenering staat hier de gedachte dat de staat de plicht heeft om de 
vrijheid, de individuele zelfontplooiing en de zelfstandigheid van burgers in 
het algemeen en van kinderen in het bijzonder te bevorderen. Het garanderen 
van voortgezet onderwijs is één van de voorwaarden hiervoor. 

Zoals gezegd, besliste het Supreme Court dat de leerplicht in het voortgezet 
onderwijs niet van toepassing is op de Amish. Welk soort overwegingen lag er 
nu precies ten grondslag aan haar beslissing? In de uitspraak van het Supreme 
Court neemt de waarde van godsdienstvrijheid een centrale plaats in: “Reli-
gious freedom – the freedom to believe and to practice strange, and it may be, 
foreign creeds – has classically been one of the highest values of our society.” 
Het is interessant om op te merken dat deze godsdienstvrijheid in de uitspraak 
van het Supreme Court nader gekwalificeerd wordt. Om aanspraak te kunnen 
maken op het grondwettelijk beschermde recht van vrijheid van godsdienst, 
moet de claim geworteld zijn in een religieus geloofssysteem. Dat wil zeggen: 
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een puur persoonlijke, subjectieve geloofsovertuiging kan niet op eenzelfde 
mate van bescherming rekenen. Aan deze voorwaarde is, aldus het Supreme 
Court, in het geval van de Amish voldaan: “The record in this case abundantly 
supports the claim that the traditional way of life of the Amish is not merely a 
matter of personal preference, but one of deep religious conviction, shared by 
an organized group and intimately related to daily living.” De geloofsover-
tuiging van de Amish is bovendien in de loop der eeuwen verrassend constant 
gebleken: “Their religious beliefs have remained constant – perhaps some 
would say static – in a period of unparallelled progress in human knowledge.” 
Kortom, naast het ‘systematische’ karakter van de geloofsovertuiging lijkt ook 
de tijdsdimensie een belangrijke rol te spelen. Het Supreme Court: “Aided by a 
history of three centuries as an identifiable religious sect and a long history as 
a successful and self-sufficient segment of American society, the Amish in this 
case have convincingly demonstrated the sincerity of their religious beliefs, the 
interrelationship of belief with their mode of life, the vital role that belief and 
daily conduct play in the continued survival of Old Order Amish communities 
and their religious organization, and the hazards presented by the State’s en-
forcement of a statute generally valid as to others.” 

Op basis van deze eerste overweging betreffende de waarde van gods-
dienstvrijheid concludeert het Supreme Court dat staten weliswaar de verant-
woordelijkheid hebben om onderwijs voor hun burgers te garanderen, maar dat 
dit belang moet worden afgewogen tegen de legitieme aanspraak van reli-
gieuze groepen op vrijheid van godsdienst. De verplichte deelname aan het 
voortgezet onderwijs door de Amish zou deze vrijheid ernstig in gevaar 
brengen, zo niet vernietigen: “In sum, the unchallenged testimony of acknow-
ledged experts in education and religious history, almost 300 years of 
consistent practice and strong evidence of a sustained faith pervading and 
regulating respondents’ entire mode of life support the claim that enforcement 
of the State’s requirement of compulsory formal education after the eighth 
grade would gravely endanger if not destroy the free exercise of respondent’s 
religious beliefs.” 

Naast de godsdienstvrijheid vinden we in het betoog van het Supreme 
Court nog enkele andere overwegingen die de moeite van het vermelden waard 
zijn. Allereerst is dat een cultuurrelativistische redenering. Hoe weten we zo 
zeker dat de meerderheid in een samenleving het altijd bij het juiste eind heeft 
en dat de minderheid (in dit geval de Amish) dwaalt? In de woorden van het 
Supreme Court: “There can be no assumption that today’s majority is ‘right’ 
and the Amish and others like them are ‘wrong’. A way of life that is odd or 
even erratic but interferes with no rights or interests of others is not to be 
condemned because it is different”. Daarnaast wordt de waarde van diversiteit 
in een samenleving benadrukt: “Even their idiosyncratic separateness exem-
plifies the diversity we profess to admire and encourage.” Tot slot zien we in 
het betoog van het Supreme Court herhaaldelijk het argument van de ‘onscha-
delijkheid’ van de aan de Amish toegekende uitzonderingspositie naar voren 
komen. Kinderen voortgezet onderwijs onthouden levert noch schade aan het 
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kind op (aangezien het kind wel degelijk basisonderwijs kan volgen), noch 
schade aan de openbare orde als geheel. 

De uitspraak van het Supreme Court uit 1972 is alom geïnterpreteerd als 
een overwinning voor de Amish en hun leefwijze. De botsing tussen het 
collectieve recht op het behoud van de groepsidentiteit en het individuele recht 
op zelfontplooiing lijkt te zijn beslecht door het primaat te leggen bij het 
collectieve recht. Deze laatste bewering verdient overigens wel enige toelich-
ting. Immers, heeft het Supreme Court het wel over collectieve rechten? Zoals 
we hierboven zagen, wordt de argumentatie vooral opgehangen aan het recht 
op vrijheid van godsdienst, een recht dat vrij algemeen als een individueel 
recht wordt beschouwd. Ik denk echter dat we de casus onrecht aandoen, 
indien we haar zouden reduceren tot één waarbij het gaat om een botsing van 
twee individuele grondrechten. In de woorden van Levinson (1995: 638) is de 
rechtszaak Wisconsin versus Yoder een typische ‘communal rights case’ (vgl. 
ook Stolzenberg, 1993: 648). Men wilde erkenning als Amish gemeenschap en 
niet slechts als Amish lid. Men vroeg namelijk begrip, niet voor de handelwij-
ze van individuele ouders, maar voor het feit dat de Amish gemeenschap als 
geheel ‘coercive control’ over haar kinderen uitoefent via het verbod tot het 
volgen van hoger onderwijs (Walzer, 1997: 68). Met andere woorden, de 
Amish ‘way of life’ was in het geding. 

4 Politiek-filosofen over de Amish 

Genoeg nu over de rechtszaak uit 1972 die ten faveure van de Amish werd 
beslecht. Het interessante is dat niet alleen in het recht, maar ook bij veel he-
dendaagse auteurs op het terrein van de politieke filosofie een soortgelijke toe-
geeflijke houding valt te bespeuren ten aanzien van de Amish. Ondanks het feit 
dat de individuele rechten er in deze gemeenschap maar bekaaid vanaf komen, 
schrijven velen van hen in eerbiedige of zelfs ronduit idolate bewoordingen 
over de Amish. (Twee uitzonderingen zijn Amy Gutmann, 1980 en 1995 en 
Jeff Spinner, 1994.) Eén van de meest saillante voorbeelden van zo’n 
‘positieve bias’ biedt het werk van Will Kymlicka. In zijn boek, Multicultural 
Citizenship (1995a) stelt hij dat bij de uitoefening van collectieve rechten indi-
viduele rechten in zijn algemeenheid niet mogen worden geschonden, tenzij 
het om atypische gevallen als de Amish gaat (Kymlicka, 1995a: 177). In dit 
soort gevallen dient er volgens Kymlicka namelijk veel ruimte te zijn voor de 
groep, voor collectieve rechten en zelfs voor een opoffering van individuele 
rechten aan het groepsbelang. Maar Kymlicka is niet de enige. Ook bij 
politiek-filosofen die vanuit een heel ander vertrekpunt werken (zoals Rawls, 
Kukathas en Walzer) vindt men een soortgelijke vergoelijkende houding. In 
deze paragraaf zullen de visies van deze auteurs de revue passeren. Leidraad 
daarbij zal zijn de vraag naar wat hun precieze overwegingen daarbij zijn. 

Laten we om te beginnen eens kijken naar een standaardwerk op het terrein 
van de politieke filosofie, Political Liberalism van de Amerikaan John Rawls 
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(1993). Zoals de titel reeds aangeeft, houdt Rawls hierin een pleidooi voor een 
bescheiden vorm van liberalisme, het zogeheten ‘politiek liberalisme’ (vgl. ook 
Macedo, 1995). Hoewel de Amish nergens in het boek met name worden ge-
noemd, spelen ze impliciet een grote rol. In ‘Lecture 5’ met als titel ‘Priority of 
Right and Ideas of the Good’ heeft de auteur het namelijk over “religious sects 
(who) oppose the culture of the modern world and (who) wish to lead their 
common life apart from its unwanted influence” (Rawls, 1993: 199). Volgens 
hem kan het politiek liberalisme nu juist worden gezien als een tegemoetko-
ming aan dit soort religieuze minderheidsgroepen, dit ter correctie van de veel 
inhoudelijker variant van het liberalisme, het ‘comprehensive liberalism’. 
Rawls (1988: 267-268): “Whereas comprehensive liberalism may lead to re-
quirements designed to foster the values of autonomy and individuality as 
ideas to govern much if not all of life, political liberalism has a different aim 
and requires far less, since it is only concerned with promoting a liberal ideal 
of citizenship.” Het politiek liberalisme is volgens Rawls prima in staat om al 
diegenen die zich weigeren aan te passen aan de moderne samenleving, toch 
aan zich te binden: “Political liberalism honors, as far as it can, the claims of 
those who wish to withdraw from the modern world in accordance with the 
injunctions of their religion, provided only that they acknowledge the princi-
ples of the political conception of justice and appreciate its political ideals of 
person and society” (Rawls, 1988: 200). Kortom, volgens de theorie van Rawls 
zouden de Amish zich best uit het publieke leven mogen terugtrekken, op 
voorwaarde dat ze liberale politieke idealen als vrijheid en gelijkheid van de 
burger onderschrijven. 

Ten tweede de Canadees Will Kymlicka. Hij heeft zijn visie oorspronkelijk 
als reactie op die van Rawls uitgewerkt. In zijn werk uit 1995, Multicultural 
Citizenship, is deze kritische houding nog steeds goed merkbaar. Het onder-
scheid dat Rawls maakt tussen ‘political’ en ‘comprehensive liberalism’ acht 
Kymlicka misleidend (1995a: 232). Immers, indien je als politieke liberaal de 
waarde van autonomie voor het publieke leven erkent, heeft dit onvermijdelijk 
gevolgen voor het privé-leven van mensen. Volgens Kymlicka is het dan ook 
ondenkbaar dat religieuze gemeenschappen zich zouden kunnen en willen ver-
zoenen met het liberalisme, zoals Rawls dat voorstaat. Alleen al hun 
afwijkende visie op de functie van het onderwijs is een belemmerende factor: 
“While Rawls would want educators to prepare children for the rights and 
duties of citizenship, religious sects see a different purpose of education (...) to 
prepare their children for life in their communities. They are concerned not 
with preparing people for exercising political rights, but with the need for 
obedience. They argue that education should reorient the individual’s self-
regard and nurture a desire to abide by the will of the community” (Kymlicka, 
1995a: 232). Vanwege het centrale belang dat Kymlicka hecht aan autonomie, 
kiest hij dan ook niet voor het politiek liberalisme, als wel voor een ‘compre-
hensive liberalism’. Kiezen voor liberalisme betekent in zijn ogen dat de 
waarde van autonomie voorop dient te staan op alle terreinen van het maat-
schappelijk leven. 
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Dit is echter nog niet alles. Kymlicka is in de liberale theorievorming 
vooral bekend geworden door zijn verdediging van ‘collectieve rechten’, of 
zoals hij ze recent noemt, ‘speciale rechten’. In zijn boek Multicultural 
Citizenship (1995a) specificeert hij de groepen die voor dit soort rechten in 
aanmerking komen. Hij denkt dan zowel aan nationale als etnische minderhe-
den, hoewel ook enkele religieuze groeperingen als de Amish en de verwante 
‘Mennonites’ en ‘Hutterites’ in zijn boek de revue passeren. Bij de toekenning 
van collectieve rechten stelt Kymlicka echter wel één voorwaarde. Dit soort 
rechten mag niet worden gebruikt om interne beperkingen op te leggen en de 
autonomie van de groepsleden te schenden (1995a: 164). Het interessante is nu 
dat de auteur een uitzondering op deze regel lijkt te formuleren in het geval 
van de Amish. Zij fungeren voor hem overduidelijk als een atypische groep die 
voor een voorkeursbehandeling in aanmerking zou moeten komen. Waarom is 
dat zo? Kymlicka geeft hier vooral een historische onderbouwing voor. In het 
geval van de Amish hebben we het over een eeuwenoude gemeenschap waar 
van oudsher specifieke afspraken mee zijn gemaakt die nu nog maar moeilijk 
zijn terug te draaien. In zijn eigen woorden: “A more complicated case invol-
ves long-standing ethnic groups or religious sects who have been allowed to 
maintain certain illiberal institutions for many years, even many generations. 
This would include the Amish and Mennonites (...). For various reasons, when 
these immigrant groups arrived, they were given exemptions from the usual 
requirements regarding integration, and were allowed to maintain certain 
internal restrictions. We may now regret these historical exemptions, but they 
were granted and we cannot entirely dismiss them, unless they are unconscion-
ably unjust (e.g. if they guaranteed a minority the right to maintain slaves). 
Relying on certain tacit or explicit assurances about their right to maintain 
separate institutions, these groups might well have emigrated to some other 
country. (...) it is not clear how much weight, morally speaking, should be 
given to these sorts of historical arguments, but it seems that these groups do 
have a stronger claim to maintain internal restrictions than newly arriving 
immigrants.” (1995a: 170) Kortom, een paradox wordt zichtbaar in het werk 
van Kymlicka. Als geen ander heeft Kymlicka een lans gebroken voor een 
eerherstel van de waarde van autonomie in liberale theorieën. Tegelijkertijd 
lijkt hij echter volop ruimte te bieden aan groepen waarin de mogelijkheden 
voor individuele autonomie zeer beperkt zijn.  

Een derde auteur die hier genoemd kan worden is de Australische politiek-
filosoof Chandran Kukathas (1995b). Hij staat bekend als dé criticus van Kym-
licka. Aan zijn kritiek ligt een tolerantie-ideaal ten grondslag. Volgens hem 
kan alleen die samenleving ‘liberaal’ worden genoemd, waarin men tolerantie 
weet op te brengen voor andersdenkenden en anderslevenden. Kortom, het 
gaat niet zozeer om autonomie als wel om tolerantie. Zoals we in de praktijk 
van alledag zien, blijkt namelijk niet iedereen in gelijke mate waarde te 
hechten aan het vrijheidsideaal. Juist in een liberale samenleving zou er ruimte 
moeten zijn voor dit soort mensen. Diegenen die ervoor kiezen om de eigen, 
individuele vrijheid af te staan ten gunste van de gemeenschap waarin ze leven, 
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moeten daartoe ook in de gelegenheid worden gesteld (vgl. ook Galston: 
1995). Als ondergrens hierbij hanteert Kukathas (1995b: 238) het criterium 
van ‘opt out’, oftewel, ‘the right to exit’. Minderheidsgroepen mogen er eigen 
normen en praktijken op nahouden – en dit mogen zelfs illiberale normen en 
praktijken zijn! –, zolang de groepsleden maar steeds de mogelijkheid hebben 
om uit de groep te treden. Indien groepsleden hier niet toe overgaan, stemt men 
blijkbaar in met de desbetreffende praktijk. Wat betekent dit alles nu voor 
Kukathas’ visie op de Amish? Het behoeft geen betoog dat zijn perspectief 
zeer gunstig uitpakt voor alternatieve groeperingen als de Amish. Volgens hem 
hebben dit soort groepen alle recht van de wereld om volgens eigen 
traditionele normen en waarden te leven. Zoals hij het zelf zegt (Kukathas, 
1995b: 247): “It means that they [the Amish, MG] would have the right to live 
by their traditional ways. Their right not to send their children to public 
schools beyond the eighth grade would be grounded not in the First 
Amendment guarantee of freedom of religion, but in the principle of freedom 
of association. Indeed, the obligation of Amish parents to send their children to 
public schools at all becomes questionable.” 

Tot slot de Amerikaan Michael Walzer. Hij brengt in zijn boek On ‘Tolera-
tion de Amish gemeenschap herhaaldelijk als illustratie en testcase naar voren 
(1997: 63 en 68). Zoals de titel van het boek al aangeeft, vinden we ook bij 
hem een pleidooi voor een liberalisme-opvatting die gegrond is op de waarde 
van tolerantie. Maar in tegenstelling tot Kukathas gaat Walzer veel praktischer 
te werk. Het gaat hem niet zozeer om een theorie van tolerantie als wel om een 
‘politiek van tolerantie’. In plaats van één model van tolerantie ontwerpt hij 
dan ook vijf verschillende soorten ‘regimes of toleration’. Zijn praktische 
invalshoek wordt goed zichtbaar in de wijze waarop hij de problematiek rond 
de Amish bespreekt. Net als de twee voorgaande auteurs stelt hij dat de Amish 
in de Amerikaanse rechtsorde een bijzondere positie innemen. Ter legitimatie 
van hun speciale positie voert Walzer (1997: 63) echter vooral praktische en 
pragmatische overwegingen aan. Hij beschouwt de Amish als een kleine, 
marginale en sectarische minderheidsgroepering die geen bedreiging vormt 
voor de hen omringende omgeving. Aangezien de Amish zich verzetten tegen 
assimilatie en integratie, leven ze doelbewust in de marge. Wat zouden we hier 
als samenleving nu eigenlijk op tegen kunnen hebben? Op dezelfde wijze 
becommentarieert Walzer (1997: 68) de uitspraak van het Supreme Court 
inzake Wisconsin versus Yoder: “The arrangement is justified in part by the 
marginality of the Amish, and in part by their embrace of marginality; their 
deep commitment not to live anywhere, except on the margins of American 
society and not to seek any influence beyond them.” Kortom, zolang de Amish 
zich gedeisd houden en geen invloed buiten de eigen gemeenschap zoeken, is 
er geen enkel probleem. 

Samenvattend, bij alle vier besproken auteurs is er een vergoelijkende hou-
ding ten aanzien van de gesloten en traditionele leefwijze van de Amish te be-
speuren. Toch denk ik dat geen van hen, liberaal als ze zijn, het zelf lang in een 
Amish gemeenschap zou kunnen uithouden. Wat is er hier aan de hand? In de 
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volgende paragraaf onderneem ik een poging tot verklaring van deze positieve 
beeldvorming. 

5 De Amish als Gemeinschaft 

Een belangrijk deel van de verklaring lijkt mij te liggen in de gemeenschaps-
conceptie die aan de Amish wordt toegeschreven. Zoals we in paragraaf 3 en 4 
zagen, worden er bepaalde sociaal-politieke kenmerken van de Amish als rele-
vant naar voren geschoven, die de hen toegekende uitzonderingspositie legiti-
meren. Welke kenmerken zijn dit? Ik wil er een viertal bespreken. 

a. Allereerst valt het kenmerk van de duidelijk omlijnde, specifieke groeps-
identiteit op. In de woorden van het Supreme Court vormen de Amish ‘a sepa-
rate, sharply identifiable and highly self-sufficient community’. Deze ‘separa-
teness’ vormt een eerste legitimatie van de aan de Amish toegekende uitzonde-
ringspositie. De eigen identiteit kan men aan de hand van objectieve factoren 
illustreren – het bezit van een eigen taal, religie en agrarische leefwijze – (zie 
de uitspraak Supreme Court), maar ook aan de hand van subjectieve factoren: 
hun wens om in de marge te leven (bijvoorbeeld Kukathas en Walzer). 

b. Een tweede overweging is het diep geworteld zijn en de oprechtheid van 
hun religieuze overtuiging en een hieruit voortvloeiende consistente religieuze 
praktijk. In de woorden van het Supreme Court: “The sincerity of the Amish 
religious policy is uncontested”. Ook deze ‘oprechtheid’ lijkt beloond te wor-
den in de vorm van de hen toegekende uitzonderingspositie. 

c. Een andere overweging betreft die van de traditie. Dit argument vinden 
we vooral in de uitspraak van het Supreme Court, en in mindere mate in de be-
nadering van Kymlicka, terug. Zoals in de uitspraak van het Supreme Court 
wordt betoogd, hebben we in het geval van de Amish niet te maken met een 
groepje ‘nieuwlichters’ dat er allerlei revolutionaire en hemelbestormende on-
derwijsideeën op nahoudt, maar met een minderheidsgroep die al 300 jaar één 
bepaalde religieuze overtuiging uitdraagt. De uitzonderingspositie die aan de 
Amish wordt toegekend, is dan ook niet zozeer bedoeld om hen voor te trekken 
ten opzichte van andere Amerikaanse staatsburgers als wel om het overleven 
van een eeuwenoude cultuur in een moderne context te kunnen garanderen. In 
de woorden van het Supreme Court: “The purpose and effect of such an 
exemption are not to support, favor, advance or assist the Amish, but to allow 
their centuries-old religious society, here long before the advent of any com-
pulsory education, to survive free from the heavy impediment compliance with 
the Wisconsin compulsory education law would impose.” 

d. Bovenstaande overwegingen kunnen mijns inziens goed worden samen-
gevat met het trefwoord Gemeinschaft. Het beeld dat in de literatuur van de 
Amish oprijst is dat van een traditionele en homogene Gemeinschaft, een ge-
meenschap die nog niet is verpest door de wereldwijd oprukkende tendens van 
modernisering en individualisering. Een voorbeeld voor een op drift geraakte 
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wereld! Zo’n gemeenschap is het waard om beschermd te worden en specifieke 
maatregelen ter bescherming van haar cultuur zijn dan ook op hun plaats.  

6 Het romantische verlangen 

Hoe houdbaar zijn nu de in de literatuur naar voren gebrachte overwegingen 
ter legitimatie van de uitzonderingspositie van de Amish? En hoe realistisch is 
de aan deze overwegingen ten grondslag liggende gemeenschapsconceptie? In 
deze paragraaf wil ik enkele kritische kanttekeningen maken bij de achterlig-
gende gemeenschapsconceptie. Hierbij zal ik herhaaldelijk ingaan op de ‘dis-
senting opinion’, het minderheidsstandpunt van rechter Douglas bij de uit-
spraak van het Supreme Court inzake Wisconsin versus Yoder.  

Ad a. Om te beginnen het argument van de traditionele, agrarische identi-
teit van de Amish gemeenschap. Op empirische gronden is dit argument al 
betwistbaar. Het is namelijk de vraag of de Amish gemeenschap nog wel zo 
afgescheiden en met een zo duidelijke eigen agrarische identiteit functioneert 
als wordt gesuggereerd. Verschillende ‘Amish watchers’ signaleren dat zich 
met name in de afgelopen decennia in de Amish gemeenschap veel ontwikke-
lingen hebben voorgedaan die deze identiteit fundamenteel aantasten. In de 
woorden van Kraybill en Nolt (1995) is er ook bij de Amish een ontwikkeling 
gaande van ‘plows to profits’. Deze technologische veranderingen stellen de 
uitzonderingspositie die aan hen wordt toegekend omtrent het niet volgen van 
voortgezet onderwijs, in een wat ander daglicht. Immers, kan de wenselijkheid 
van een uitzonderingspositie in het licht van dit moderniseringsproces nog wel 
worden volgehouden? Zoals Kraybill en Nolt (1995: 18) stellen: “The taboo on 
high school blocked access to credentials and to advanced technological 
training thus impeding upward social mobility.” Al in 1972 nam rechter Dou-
glas in zijn minderheidsstandpunt bij de uitspraak van het Supreme Court de 
vermeende agrarische identiteit van de Amish onder vuur. Volgens hem ligt 
hier een veel te mythisch en idyllisch beeld van de Amish aan ten grondslag. 
Hij signaleerde dat er onder Amish jongeren veel sprake is van drankmisbruik 
en dat bovendien het zelfmoordpercentage hoog is (vgl. Eijsvogel over het 
hedendaagse drugsgebruik onder Amish jongeren, 1998: 5). Douglas: “These 
are not traits peculiar to the Amish, of course. The point is that the Amish are 
not people set apart and different.” 

Ad b. Voorts noopt ook het argument van het diep geworteld zijn en de op-
rechtheid van de religieuze overtuiging van de Amish tot kritische beschou-
wing. Op empirische gronden valt hier wellicht niet veel op af te dingen. Wel 
past een normatieve kanttekening. Het is zeer de vraag of de aanwezigheid van 
deze kenmerken een voldoende voorwaarde vormt om minderheidsgroepen 
met coulantie te behandelen. In tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt, is 
namelijk niet iedere diepgewortelde en oprechte levensovertuiging waard om 
behouden te blijven. Denk hier aan een extreem-rechtse of religieus-fundamen-
talistische overtuiging. Ook in meer algemene zin kunnen we de redenering 
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van kanttekeningen voorzien. De redenering is ongeveer zo dat hoe diepgewor-
telder en oprechter de overtuiging van een religieuze gemeenschap is, des te 
meer aanspraak zij zou kunnen maken op een uitzonderingspositie. Hiermee 
zet men echter een proces van – wat men zou kunnen noemen – ‘fundamenta-
lisering’ in werking. Hoe rechter in de leer men is, des te beter het is. Ortho-
dox-christelijken worden gedwongen christelijker dan Jezus te zijn, katholie-
ken roomser dan de paus en Moslims islamitischer dan Mohammed. Een 
dergelijke fundamentalisering lijkt me vanuit het oogpunt van een pluriforme 
samenleving ongewenst. De omgekeerde benadering lijkt me dan ook zinniger: 
hoe opener en minder fundamentalistisch een minderheidsgroep opereert, des 
te toegeeflijker en vergoelijkender we ten aanzien van afwijkende praktijken 
binnen deze groep zouden kunnen en moeten zijn. 

Ad c. Ten derde is er het argument van de eeuwenoude traditie. Snijdt dit 
argument dan hout? Ook dit betwijfel ik. In mijn ogen betekent de eeuwenlan-
ge aanwezigheid van bepaalde praktijken nog niet dat deze daarmee automa-
tisch gelegitimeerd zijn. Ter illustratie kan men hierbij denken aan het kasten-
stelsel in India. Met evenveel recht zou men het traditie-argument trouwens 
ook ten nadele van een praktijk naar voren kunnen brengen. Aan het begin van 
de 20e eeuw werd dit overigens vaak gedaan. Zo valt te wijzen op een rechts-
zaak in 1913 naar aanleiding van de praktijk van ‘shunning’ bij de Amish, 
Ginerich versus Swartzentruber (besproken in Weisbrod, 1993: 822). In deze 
rechtszaak was het gerechtshof van Ohio bepaald niet onder de indruk van het 
traditie-argument: “Some things become more precious by age, but the crude 
and unnatural conceptions [van de Amish, MG] as disclosed are in sharp 
conflict with modern legal civil rights, which tend to infringe upon inherent 
family and business life, and which harmonize better with the views of his 
Satanic Majesty and his satellites or representatives on earth. Of course, courts 
have nothing to do with men’s religious views howsoever antiquated, except 
when such acts infringe civil right; all we need to state is that no religious 
views can be the means of infringing civil rights.” Kortom, in die tijd was het 
beeld van de Amish ronduit negatief. In plaats van een standvastige club 
mensen, die in de hen omringende zee van modernisering, dynamisering en 
individualisering weten vast te houden aan de eigen christelijke levensovertui-
ging, heerste het beeld van een obscure, achterlijke en zelfs gevaarlijke sekte 
die moderne verworvenheden als individuele grondrechten met de voeten 
treedt. Geen voorbeeld, maar juist een gevaar voor de moderne mens! 

ad d. Tot slot het beeld van de Amish als traditionele en homogene 
Gemeinschaft. Reeds op empirische gronden valt hier veel tegenin te brengen. 
Zoals Weisbrod (1992: 816) terecht stelt, zijn we vaak geneigd om bij afwij-
kende minderheidsgroepen als de Amish te denken in termen van homogene en 
harmonieuze monolieten. Hiermee miskennen we de interne differentiatie die 
altijd aanwezig is, ook binnen dit soort groepen. Illustratief hiervoor zijn de 
vele rechtszaken die zijn gevoerd naar aanleiding van de praktijk van ‘shun-
ning’. Het betrof hier steeds conflicten binnen de Amish gemeenschap. Rechter 
Douglas stelde in zijn minderheidsstandpunt bij Wisconsin versus Yoder dat 
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deze interne differentiatie in de onderhavige uitspraak is verwaarloosd, met 
alle gevolgen van dien. De rechtszaak is abusievelijk in de sleutel gezet van de 
strijd tussen de Amish gemeenschap enerzijds en de staat anderzijds. Door dit 
te doen, heeft men de belangen en rechten van kinderen veronachtzaamd (vgl. 
ook Gutmann, 1980 en 1995). Ook kinderen hebben rechten en horen op basis 
hiervan een eigen statuut in het recht te hebben. In het onderhavige geval had-
den de belangen en de rechten van kinderen nu juist centraal moeten staan. 
Gutmann (1995: 570): “Amish children are not solely creatures of their reli-
gious community. They are also potential citizens and individuals in their own 
right, and the separatist commitments of their parents need not prevent a liberal 
democratic state from ensuring that children are educated for full citizenship or 
individuality or autonomy.” Oftewel, in de woorden van Douglas: “If a parent 
keeps his child out of school beyond the grade school, then the child will be 
forever barred from entry into the new and amazing world of diversity that we 
have today. It is the student’s judgment, not his parents’, that is essential. If he 
is harnessed to the Amish way of life by those in authority over him and if his 
education is truncated, his entire life may be stunted and deformed. The child, 
therefore, should be given an opportunity to be heard before the state gives the 
exemption which we honor today.” Als men dit gedaan zou hebben, aldus 
Douglas, dan zou de uitspraak van het Supreme Court er wel eens heel anders 
uit gezien kunnen hebben. Het feit dat nogal wat jongeren als ze volwassen 
worden de Amish gemeenschap verlaten, zegt wat dit betreft genoeg. 
 
Als we de vier punten samenvatten, dan kunnen we zeggen dat de hedendaagse 
positieve beeldvorming rond de Amish sterk wordt gekleurd door een roman-
tisch verlangen. ‘Zij’ bezitten nog iets wat ‘wij’ allang zijn kwijtgeraakt, name-
lijk rust, veiligheid, geborgenheid, overzichtelijkheid, authenticiteit en 
gemeenschapszin. Illustratief hiervoor is de benadering van Amish-deskundige 
John Hostetler. Zoals hij ergens in zijn boek Amish Society schrijft (1993: 
384): “By holding technology at a distance, by exercising restraint and 
moderations, and by accepting limitations and living within them, the Amish 
have maintained the integrity of their family and community life. They have 
escaped many of the noxious side effects of ambitious technology – haste, aim-
lessness, distraction, violence, waste and disintegration.” De Amish fungeren 
daarmee volgens Hostetler (1993: 3) als ‘eilanden van gezondheid in een 
vertechnologiseerde zieke samenleving’. Een prachtig ‘Walt Disneyfied 
image’ (Olshan, 1994: 234), waarvan het echter de vraag is of het zo veel over 
de Amish zegt. Vooral de schaduwzijden van onze eigen cultuur lijken ermee 
te worden belicht. De hedendaagse hype rond de Amish zegt dan ook mis-
schien meer iets over ons dan over de Amish zelf. 
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7 Tot slot 

De centrale vraag van dit artikel was wat de Amish zo uitzonderlijk maakt dat 
zij zoveel ruimte krijgen om de eigen identiteit te behouden, zelfs als dit ten 
koste gaat van individuele rechten en zelfontplooiing. We hebben gezien dat 
het vooral de aan hen toegeschreven gemeenschapsconceptie is die de doorslag 
geeft. De Amish zijn als één van de weinige minderheidsgroepen in de Vere-
nigde Staten nog te karakteriseren als een traditionele Gemeinschaft en om die 
reden verdienen zij extra bescherming, aldus de besproken politiek-filosofen. 
En om die reden is de leerplicht in het voortgezet onderwijs dan ook niet op 
hen van toepassing, aldus het Supreme Court in de uitspraak Wisconsin versus 
Yoder uit 1972. 
Het is echter de vraag of we ter bepaling van de mate van beschermwaar-
digheid van gebruiken en leefwijzen van minderheidsgroepen de aandacht pri-
mair zouden moeten richten op de aard van de gemeenschap. In het nu vol-
gende wil ik tot slot wijzen op twee gevaren hiervan. Zo is allereerst het gevaar 
groot dat we als buitenstaander, door de Amish te presenteren als een Gemein-
schaft, in de valkuil trappen van een al te mythisch en homogeen beeld van de 
Amish. De groeiende diversiteit, modernisering en onderhandeling met de bui-
tenwereld die ook binnen deze gemeenschap plaatsvindt, wordt dan miskend 
(Olshan, 1994: 232). Voorts is het romantische beeld van de Amish niet alleen 
in strijd met de werkelijkheid, maar het kan ook de duistere kanten van de 
Amish cultuur zelf verdonkeremanen en daarmee de noodzakelijke afweging 
tussen individuele en collectieve rechten over het hoofd zien. Waar moeten we 
dan aan denken? Ester (1997: 7) noemt de volgende punten: de Amish cultuur 
is een patriarchale cultuur met een rigide taakverdeling tussen de seksen; er is 
sprake van een onbuigzaam dogmatisme, star provincialisme en een verregaan-
de vorm van sociale controle; tegenspraak van kinderen wordt niet geduld; 
variatie in leefvormen en levensbeschouwing is uit den boze; deviant gedrag 
wordt niet getolereerd, maar bestraft met excommunicatie en persoonlijke ont-
plooiing buiten het gangbare patroon wordt veroordeeld. Kortom, er is sprake 
van een totale ondergeschiktheid van het individu aan de gemeenschap. Niet 
echt een aantrekkelijk perspectief voor een liberaal! 

Ter bepaling van de mate van beschermwaardigheid van minderheidsprak-
tijken lijkt het criterium van ‘de aard van de gemeenschap’ dan ook van be-
perkte waarde te zijn. We moeten op zoek naar een ander criterium. Te denken 
valt hier aan overwegingen als ‘de aard van de in het geding zijnde praktijken’ 
of ‘de mate van schade’ (Weisbrod, 1992: 796). Het voert te ver om in dit arti-
kel deze criteria op hun houdbaarheid te onderzoeken. Vast staat in elk geval 
dat de onderhavige vraag nader onderzoek vergt. Hoe dienen we in een liberale 
democratie om te gaan met ‘illiberale’ minderheden die waarden als 
individuele vrijheid en zelfontplooiing verwerpen? Wat zijn relevante 
overwegingen hierbij? Is dat de aard van de gemeenschap? De aard van hun 
praktijken en de mate van schade? Of zijn er misschien nog andere overwe-
gingen van belang? De zoektocht naar antwoorden op deze vraag lijkt me één 
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van de grootste uitdagingen voor het rechtstheoretisch onderzoek van de 
komende jaren. 
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André J. Hoekema1 

De samenleving van rechtsgemeenschappen: oefenen in 
pluralistische legaliteit 

Het gaat mij in dit artikel om de terugkeer van (sub- of transnationale) gemeen-
schappen die een zodanige eigen identiteit tonen, dat zij in de staatsinrichting 
en in het nationale recht een eigen plaats veroveren.2 Een terugkeer is dit, want 
vroeger, in de koloniale rijken, was het heel gewoon dat leden van vele ge-
meenschappen met eigen cultuur en met erkende eigen vormen van recht en 
gezag, naast en met elkaar leefden. In het oude Europa kwamen veel-volken 
staten ook veel voor. Dit pluralisme, ook in staat en recht erkend, leek tot voor 
kort verdwenen. De natie-staat en de post-koloniale staten hebben een tijd lang 
gehoopt op een homogeen staatsvolk of, als dat er niet in zat, tenminste op een 
uniforme staatsopbouw en eenvormig recht. De huidige terugkeer van zulke op 
hun identiteit gestelde gemeenschappen geeft – opnieuw – aanleiding tot meer 
pluralistische vormen van recht en staat, en tot specifieke rechtsregels en -vra-
gen die het samenleven van uiteenlopende rechtsordes betreffen. Van deze re-
gels en vragen over de samenleving van rechtsgemeenschappen vragen wil ik 
enkele bespreken.  

Na een probleemstellende inleiding (par. 1) volgt in paragraaf 2 een case-
study van enige rechtspraak over conflicten tussen nationaal recht en inheems 
recht in Colombia. 

Par. 1 Het probleem 

In verschillende staten in de wereld komt het stapje voor stapje tot politieke en 
juridische erkenning van het “multinationale” karakter van de betreffende sa-
menleving. Er bestaan in die staten verschillende van elkaar te onderscheiden 
gemeenschappen, vaak een dominante met gevestigde positie, en vele andere, 

                                                           
 1 Ik ben mijn critici die vorige versies van dit artikel zagen, dankbaar: Keebet von 

Benda-Beckmann, Agnes Schreiner en Rob Schwitters.  
 2 Titel en ondertitel van een New Yorkse conferentie uit 1994 (New York University 

institute for law and society) drukken op hun manier hetzelfde thema uit. “Crossing 
the vanishing borders: legality, state, power and new social formations.” “This con-
ference focusses on the role of law in reconfiguring state power during an era of 
global transitions among nations. It will consider the challenges to existing borders 
by both the collapse of centralization and the formation of newly mobilized indige-
nous groups”.  
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waarvan de leden als zodanig aparte representatie trachten te veroveren in het 
nationale recht en in de staatsopbouw. De burgers van zo’n staat ontlenen hun 
sociale identiteit doorgaans aan tenminste twee verschillende sociale groepe-
ringen: de nationale gemeenschap, en een specifieke gemeenschap die afwijkt 
van de dominante groep (zie Verkuyten, in deze bundel). Ik heb nu vooral het 
oog op gemeenschappen met relatief ver uitgebouwde eigen institutionele vor-
men van onder meer normativiteit (“recht”), gezag, taal en cultuur; men 
spreekt wel van multi-dimensionele gemeenschappen. Wanneer zo’n 
collectiviteit zich op het bezit van eigen instellingen van recht en gezag 
beroept en daarvoor bij de meerderheid erkenning vraagt en krijgt, ontwikkelt 
zich een specifieke soort recht: recht dat de samenleving van verschillend 
getinte gemeenschappen met elkaar regelt.  

Meta-regels 

Rechtsregels die uitgaan van het bestaan van twee of meer verschillend getinte 
gemeenschappen binnen één staatsverband en die aangeven welke regels te 
gelden hebben indien er in een bepaald geval een conflict ontstaat tussen natio-
naal recht en de normen waarop leden van een afwijkende gemeenschap zich 
beroepen, kunnen we meta-regels (of ook: competentiebepalingen3), noemen. 
Deze soort regels zou ik in twee verschillende typen willen verdelen. 

                                                           
 3 Ik ontleen de laatste uitdrukking aan Vranken, Algemeen Deel (1995): 45. Hij ge-

bruikt trouwens ook de term meta-regels. In een ander verband is de term conflict-
regels, ontleend aan het internationaal privaatrecht naar voren gekomen. “Het con-
flictenrecht is onderdeel van het internationaal privaatrecht en betreft de vraag welk 
nationaal recht in internationale privaatrechtelijke geschillen moet worden toege-
past” (Pontier, 1997). Een voorbeeld van zo´n vraag naar toepasselijk recht is de 
vraag volgens welk recht een gemengd Nederlands-Marokkaanse familie in Neder-
land zijn bezit mag laten vererven, Nederlands, maar mag het ook Marokkaans? 
(Rutten 1997).  

 Ik zou nog willen wijzen op een voor een heel ander probleem ontwikkeld begrip, 
dat parallellen vertoont met het begrip van meta-regels, nl. een begrip van Ostrom: 
“constitutional-choice rules”. Ostrom (1990) gebruikt dit begrip binnen een organi-
sationele kijk op onder meer de arangementen waardoor “first nations” in Canada 
en USA, inheemse volken, zelfbestuur krijgen. Effect zal zo’n overdracht van 
macht alleen dan sorteren wanneer de betrokken gemeenschappen niet alleen 
zeggenschap hebben over de dagelijkse uitvoering van het beleid op het bepaald 
terrein (“operational rules”) en zelfs niet wanneer ze ook invloed hebben op de 
regels die beleidsvorming betreffen, maar pas wanneer zij ook greep hebben op de 
“rules that create and limit powers exercised within a policy area”. Die regels noemt 
zij dan “constitutional-choice rules”. Die betreffen de verdeling van publieke macht 
terzake van een bepaald beleidsdomein. Deze regels lijken op de regels, meta-
regels, waarin bijvoorbeeld de macht inzake natuurbeheer wordt verdeeld tussen 
een nationale staat en een zelfbesturende inheemse gemeenschap.  
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Allereerst algemene metaregels. Dat zijn bepalingen die in rechte het blijvend 
bestaan van twee of meer verschillende stelsels van recht en gezag binnen een 
staatsverband erkennen en de vreedzame coëxistentie ervan regelen. Niet in de 
plaats van beginselen en regels die de individu beschermen, maar ernaast wor-
den beginselen en regels ingevoerd die aan bepaalde gemeenschappen het recht 
geven om zelf, binnen nader te bepalen grenzen, de eigen huishouding te rege-
len, en te bepalen in welke richting men zich sociaal-economisch en cultureel 
wil ontwikkelen. Ook wordt vastgelegd hoe de conflicten tussen de diverse 
rechtskringen opgelost moeten worden.  

Deze meta- of competentie-regels zijn algemeen omdat zij uitgaan van het 
blijvend naast elkaar bestaan van collectiviteiten, gemeenschappen c.q. volken 
binnen een ruimer verband.4 De orde van staat en recht wordt hiermee uitdruk-
kelijk pluralistisch.  

Van deze algemene meta-regels zijn bijzondere meta-regels te onderschei-
den. Aan leden van een bepaalde sociaal-culturele gemeenschap binnen een 
nationaal verband wordt rechtens toegestaan om, als uitdrukkelijke uitzonde-
ring op algemeen geldend recht, eigen praktijken te volgen. In ons land bij-
voorbeeld: onder voorwaarden is het aan mensen van een bepaalde groep of 
richting toestaan om ritueel te slachten als uitzondering op de Vleeskeurings-
wet. Of te denken is aan de uitzondering op de Winkelsluitingswet die voor 
Joodse winkeliers is gemaakt. Hier wordt niet het verkeer tussen gemeenschap-
pen als zodanig geregeld. Deze bijzondere regels gaan ook niet uit van een ei-
gen publiekrechtelijke autonomie van een groep of gemeenschap. In dat laatste 
geval zouden helemaal geen bijzonder meta-regels nodig zijn omdat immers 
aan die gemeenschap het recht toekomt om op dit punt eigen regelingen te tref-
fen.5 De orde van staat en recht blijft uitdrukkelijk eenvormig. 
                                                           
 4 In het internationale privaatrecht worden ook competentietwisten tussen rechtsstel-

sels opgelost. Maar dat betreft geen rechtspluralisme in eigen huis, maar een strijd 
tussen nationaal recht en een ander rechtsstelsel van buiten de grenzen. Het andere 
recht wordt onder omstandigheden ook in Nederland toegepast indien in een indivi-
dueel geval daartoe aanleiding wordt gezien. De vragen die dit opwerpt, bijv. ten 
aanzien van aanknopingsfactoren, verwijzingsregels en vooral wat betreft de vraag 
van mogelijke strijd van een buitenlandse rechtsoplossing met Nederlandse funda-
mentele beginselen, zijn echter vergelijkbaar met de vragen die rijzen in een staat 
waarbinnen uiteenlopend recht wordt erkend. Hoe moet een Colombiaanse rechter 
oordelen over het toepasselijke recht en het toepasselijk rechtsforum in het geval 
een lid van een inheemse gemeenschap voor een “blanke” rechter staat of een 
“blanke” in een inheems territoir gevonnist wordt?  

 5 Ik ga nu niet in op de complicatie dat in staten met meer homogeniteit van bevol-
king resp. met een eenvormige opbouw, vrijwel altijd vormen van soms verre-
gaande decentralisatie bestaan of van toekenning van een vorm van autonomie aan 
lagere lichamen zoals gemeenten, en dat er dus altijd rechtsregels zullen bestaan 
met behulp waarvan de grenzen worden vastgelegd waarbinnen lokale wetgevers en 
bestuurders moeten blijven. Te denken is aan een Gemeentewet resp. Provinciewet, 
maar ook aan een regeling die in een federale staat de competentie van de deelstaten 
regelt. Hierover onder meer F.A.N.J. Goudappel (1995).  



58 André J. Hoekema 

Kenmerkend voor een regiem met algemene meta-regels is dat gemeenschap-
pen dan recht op zelfbepaling krijgen binnen de rechtsorde en binnen de staats-
instellingen. Dat deze pluralisering van recht en staat strookt met thans veel be-
sproken denkbeelden van bepaalde communitaristische filosofen zoals Ch. 
Taylor, en wellicht ook tot enige aandrang tot verdere erkenning van eigen 
recht zal leiden in ons land, maakt het alleen maar interessanter om de 
aandacht te richten op het soort politieke schema’s en het soort 
rechtsinstellingen, -begrippen, -regels en redeneerwijzen, met behulp waarvan 
zulke blijvende verscheidenheid gegarandeerd en nader geregeld wordt. Wat 
dat “regelen” betreft: hoe regel je de botsing tussen cultureel verschillende 
rechtsaanspraken binnen een en hetzelfde staatsverband? Hoe bereik je (een 
vorm van rechts-)eenheid in verscheidenheid? Twee soevereinen op één 
kussen, hoe houd je dat in orde?  
 
Ik beschouw een verkenning van deze meta-regels en van de problemen die de-
ze oproepen in de rechtspraktijk, als een oefening met een begrip dat ik in het 
voetspoor van eerdere begripsvorming samen met Van Manen, pluralistische 
legaliteit6 kan noemen.  

Begrippen van legaliteit zijn ideaaltypische reconstructies van de publieke 
moraal die te reconstrueren is in de praktijk van een specifiek deel van de 
rechtsorde. In het geval van pluralistische legaliteit gaat het me om een publie-
ke moraal van erkenning, náást de gelijkwaardigheid van individuen voor de 
wet, van de gelijkwaardigheid van onderling sterk verschillende sociaal-cultu-
rele gemeenschappen in het verband van de samenleving als geheel.  

Deze publieke moraal concretiseert zich in 
- de directe of indirecte7 garantie van deze gelijkwaardigheid in het nationale 

recht en in de staatsopbouw,  
                                                           
 6 Termen als pluralistisch en pluraal worden wel eens in onderscheiden betekenis ge-

bruikt, bij voorbeeld zó, dat een samenleving als de Nederlandse wel pluralistisch 
heet maar niet pluraal. Pluraal zouden alleen die samenlevingen zijn waarbinnen 
verscheidene multi-dimensionele gemeenschappen voorkomen. Een pluralistische 
samenleving zou dan een samenleving zijn waarin een verscheidenheid van levens-
stijlen voorkomt, ook wel een multiculturele samenleving genoemd (Rex, 1997). 
Deze verscheidenheid van levensstijlen kan al dan niet tot groepsvorming aanlei-
ding geven. Maar ook wanneer zich duidelijke groepen aftekenen gaat het niet om 
multi-dimensionele gemeenschappen, en zijn staat en recht gericht op bescherming 
van de individu en niet (ook) op erkenning en bescherming van dat gemeenschaps-
leven als zodanig in staatsopbouw en rechtsstructuur. Het is echter voor dit artikel 
niet nodig om een meer verfijnde terminologie te bepleiten en ik houd me daarom 
over de hele linie aan de term pluralistisch.  

 7 De uitdrukking indirect/direct in de omschrijving van rechtsvormen van de pluralis-
tische legaliteit is ontleend aan een tweedeling van Asch en Smith (1992) die staat-
kundige structuren waarin niet alleen een sociaal-economisch getint ‘minderheden-
beleid’ wordt gevoerd maar uitdrukkelijk politieke en juridische bescherming van 
etno-nationale groepen is voorzien, indelen in twee verschillende typen: indirect 
‘consociationalism’ en direct ‘consociationalism’. 
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- in de toekenning aan deze gemeenschappen van publiek gezag, een eigen 

rechtsmacht, wetgevende bevoegdheid, een eigen financiële basis en een 
rechtens verzekerde participatie in nationale beslissingen die hen raken;  

- in de instituties die zijn ontwikkeld ter afbakening van competenties tussen 
deze verschillende domeinen van gezag en recht, met name in verhouding 
tot nationaal recht en tot nationale politieke macht;  

- in instellingen en normen voor het beslechten van conflicten tussen deze 
domeinen.  

 
Het is een kwestie van macht of zo’n pluralistische legaliteit kans van slagen 
heeft. Heersende elites plegen weinig zin te hebben om een deel van hun macht 
af te staan aan andere gemeenschappen, zeker niet als de andere cultuur als 
minderwaardig wordt gedoodverfd. De naar zelfbestuur strevende gemeen-
schap is vaak een zeer zwakke broeder in het geheel van de betreffende 
samenleving. Die heeft weinig kans om een sterke soevereine praktijk op te 
bouwen, ook al zou er in bepaalde kringen wel steun ervoor bestaan en zelfs al 
zou er grondwettelijke rugdekking zijn. Maar soms is de machtsverdeling niet 
helemaal eenduidig. Inheemse volken zijn in Bolivia en Guatemala in de 
meerderheid, getalsmatig, en dat is een potentiële machtsbasis die experimen-
ten in officieel rechtspluralisme misschien wat kansrijker maakt.  

Hoe dit zij, willen machtsverhoudingen niet het laatste woord hebben, dan 
is het van groot belang of er zich een stevig institutioneel gewortelde publieke 
moraal ontwikkeld van erkenning van de waarde van de àndere cultuur, en vice 
versa. In een aantal landen is daarvan wel sprake. Discriminatie van afwijken-
de gemeenschappen maakt plaats voor nieuwe vormen van samenleving van 

                                                           
 In het directe geval erkent de staatsfilosofie uitdrukkelijk het bestaan van aparte 

etno-nationale groepen, die in de grondwet e.d. als zodanig worden genoemd en in 
die grondwet een speciale beschermde politieke positie krijgen. ‘Burgers’ van zo’n 
staat zijn zowel individuen als gemeenschappen, collectiviteiten. Dit is een stelsel 
van etnische politieke autonomie. Dat is te vinden o.a. in Colombia, en in Panama. 
Vooral deze ethnische autonomie roept de in dit artikel centraal staande vragen op, 
tot waar en binnen welke grenzen eigen instituties mogen heersen bóven de natio-
nale.  

 Langs indirecte weg wordt autonomie van gemeenschappen bereikt wanneer de re-
latieve zelfstandigheid van gewone onderdelen van het openbaar bestuur – 
provincies bij voorbeeld – wordt benut om een indeling van deze gebieden zo te 
maken, dat de facto een bepaalde etnische gemeenschap er de meerderheid krijgt en 
houdt. In dit geval kan worden gesproken van publieke politieke autonomie die we 
kennen van Groenland, en die ook wordt gegeven aan Nunavuut in (het Noorden 
van) Canada, een provincie net als de andere autonome provincies binnen de fede-
ratie Canada maar met grote en blijvende meerderheid van het volk van de Inuit. De 
politieke problematiek “dat toch alle Canadese burgers gelijke rechten hebben voor 
de (grond)wet en dat er dus geen privileges aan wie ook gegeven mogen worden” 
kan worden omzeild.  

 Beide stelsels zijn te beschouwen als staatsrechtelijke vormen die passen bij plura-
listische legaliteit. 
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verschillende volken. Wederzijdse erkenning van de waarde die aan het eigene 
toekomt vervangt dan de eenzijdige ontkenning van die waarde. In de weder-
zijdse erkenning dat men behalve Navaho ook burger van de USA is resp. dat 
men als blanke Colombiaan niet kan pretenderen dé morele grondslag voor de 
Colombiaanse natie te zijn, komt een nieuwe publieke moraal op. Op die basis 
kan het komen tot spelregels voor het vreedzaam samenleven van zulke ver-
schillende gemeenschappen. Ongetwijfeld zal daarbij een interculturele dia-
loog een belangrijke waarde zijn. Zo’n dialoog houdt niet per se in dat leden 
van de diverse groepen elkaar wederzijds beloven slaafs alles van de andere, 
afwijkende, cultuur te slikken Het is juist het zoeken naar algemeen 
aanvaardbare wederzijdse grenzen aan het eigene, dat voor zo’n moraal ook 
kenmerkend is, zoals hieronder in enkele typerende citaten van het Colom-
biaanse constitutionele Hof nog zal blijken. Er zal – en dat doet dat Hof – 
onder meer gezocht dienen te worden naar een overkoepelend standpunt over 
de liberale moraal en over de betekenis der individuele mensenrechten. Zoals 
we zullen zien is het een kenmerkend probleem van pluralistische legaliteit dat 
niet aan één der culturen alle voorrang gegeven kan worden, dus kunnen ook 
niet automatisch alle mensenrechten als allerhoogste waarden worden behan-
deld. Hoe er dan wel bescherming aan een individu gegeven kan worden des-
noods tegen zijn “eigen” gezagsdragers van de eigen gemeenschap in, dat is 
een bekend vraagstuk uit de discussie over de merites van de zogenaamde 
collectieve rechten. In de hieronder nader te analyseren praktijk van het Hoog-
gerechtshof uit Colombia komt naar voren in welke richting oplossingen ge-
zocht kunnen worden, die noch etnocentristisch zijn noch op alles relativeren-
de manier elke culturele eigenheid verheerlijken.  

Unitair en egalitair juridisch rechtspluralisme 

Wanneer zich algemene meta-regels voordoen, zal er in dat land sprake zijn 
van wat in de literatuur juridisch (Woodman 1995) of zwak (Griffiths 1986)) 
rechtspluralisme wordt genoemd.8 Het bestaan van twee of meer verschillende 
soorten van sociaal bindende ordeningen van gedrag is in de nationale orde 
van recht en staat officieel erkend.  

Binnen dit juridische rechtspluralisme kunnen meer en minder solide vor-
men worden onderscheiden. Soms namelijk is de toekenning van eigen recht 
en gezag aan een gemeenschap juridisch zwak gefundeerd. Wat een staatspre-
sident per decreet gaf, kan hij ook weer eenzijdig per decreet intrekken.9 
Wanneer nu de juridisch vormgeving aan gemeenschapsautonomie eenzijdige 
                                                           
 8 Elders hanteer ik de term formeel rechtspluralisme, versus “reeel bestaand” rechts-

pluralisme. 
 9 Dat is bij voorbeeld een zwak punt van de rechtspositie van de inheemse zelfbestu-

rende territoria in Bolivia. Recentelijk heeft een grondwetswijziging er meer juridi-
sche basis aan gegeven, die tot enige versterking van rechtspositie leidt. 
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statelijke intrekking of verandering van die positie gemakkelijk maakt, wil ik 
van unitair juridisch rechtspluralisme spreken. “Unitair” omdat geen inbreuk 
is gemaakt op de hoogste macht van de staat om te bepalen of, en onder welke 
voorwaarden en hoe lang, het nog opportuun is om een gelijkwaardige positie 
te blijven gunnen aan het recht en aan het gezag van zo’n gemeenschap.  

Naast deze onsolide vorm zijn er, in juridisch opzicht, relatief sterkere vor-
men. Colombia kende een uitvoerig maatschappelijk debat dat tot een grond-
wet leidde waarin vele bepalingen het multinationale karakter van de samen-
leving en de structuren van staat en recht proclameren. Diverse wetten, 
decreten en feitelijk beleid, bijv. ten aanzien van belastingoverdrachten geven 
reeds een (begin van enige) uitvoering aan die bepalingen, evenzo als de 
toetsende praktijk van het constitutionele Hof dat overheidsdiensten dwingt 
respect voor de inheemse gemeenschappen te tonen. Dit stelsel is niet simpel te 
wijzigen zonder dat er consensus daarover met die gemeenschappen zelf be-
reikt wordt. Vandaar dat ik dit juridische rechtspluralisme een relatief solide 
vorm noem: egalitair juridisch rechtspluralisme .  

Het onderscheidend criterium is niet bepaald scherp, al is het juridisch nog 
wel te hanteren, maar het betekent in de maatschappelijk praktijk niet altijd 
heel veel. Allereerst is een egalitair rechtspluralisme in juridisch opzicht nooit 
werkelijk egalitair. Hoe sterk de rechtspositie van bepaalde inheemse volken of 
van minderheden in een staat ook zou zijn, altijd behoudt de nationale staat het 
hoogste positiefrechtelijk bezegelde gezag om in tijden van zware groepscon-
flicten of groot algemeen belang de laatste knopen door te hakken. Deze laatste 
macht kan zo’n gemeenschap alleen ontlopen wanneer deze zich afscheidt en 
erkenning als eigen staat zou afdwingen.  

Vervolgens gaat het hierboven alleen om juridisch solide of minder solide. 
De verdere sociale realiteit kan minder solide arrangementen sterk maken en 
omgekeerd.  

Relatie met een gemeenschapsbegrip 

Het gemeenschapsbegrip speelt bij pluralistische legaliteit een centrale rol. De-
ze legaliteit gaat uit van het bestaan en functioneren van rechtscheppende ge-
meenschappen, en ordent het samenleven van die gemeenschappen in één 
staatsverband. Deze ordeningstaak stelt nieuwe10 opgaven aan de rechtsleer en 

                                                           
 10 Zo nieuw zijn de vragen niet. In het koloniale “intergentiele” recht in het toenma-

lige Nederlandsch Indië en bij het onder meer door Hooker (1975) geanalyseerde 
rechtspluralisme (in de zwakke, juridische vorm) in de voormalige Engelse 
koloniën zijn al deze “nieuwe” opgaven voor de rechtsleer, en voor de 
rechtspraktijk al terug te vinden. Zie bijv. het lijstje in Griffiths’ artikel (Griffiths, 
1986: 7). Over intergentiel recht onder meer: Lemaire (1956), Kollewijn (1955), 
Koekkoek (1997) en Van Rouveroy van Nieuwaal (1968).  
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aan de wijze waarop in het recht geredeneerd wordt.11 In de rechtspraak bij-
voorbeeld duikt de vraag op wat het eigene van een gemeenschap is en of in 
dat verband aan bepaalde instituties of praktijken speciale bescherming 
toekomt, omdat het zou gaan om “identity related differences” (Tully 1995: 
172). Vormen van kleding zullen dat niet gauw zijn, maar vormen van taal, 
instituties van familie- en personenverband, van conflictoplossing en gezag 
wel. Ook zal moeten worden bepaald wie waarom en wanneer als deelgenoot 
van een bepaalde gemeenschap wordt beschouwd, zowel in gevallen van goed 
nieuws, zoals wanneer er subsidies te halen zijn, als bij slecht nieuws, namelijk 
wanneer aan iemand die tot de lokale gemeenschap zou behoren, lijfstraffen 
zijn opgelegd.  
 
In dit artikel stel ik de vraag hoe nationale rechtspraak omgaat met heden-
daags juridisch rechtspluralisme. Dit wordt toegespitst op de vraag tot hoever 
de verleende collectieve12 groepsrechten gaan tegenover rechten van 
individuen uit zo’n groep. Hieronder ligt de vraag hoe in het algemeen de 
                                                           
 11 Dat wilden de auteurs van de bundel die door Petersen en Zahle is uitgebracht 

(1995, getiteld Legal Polycentricity: consequences of pluralism in law), aantonen, 
speciaal voor Westerse samenlevingen en dus niet alleen of zelfs niet in de eerste 
plaats voor de evident multinationale samenlevingen van vandaag. Men wil voor 
wat betreft de doorsnee Westerse samenleving de interne beschouwingswijze van 
recht, de doctrine, pluraliseren op basis van de overtuiging dat de Westerse samen-
levingen zich voordoen als een zeer veelvormige, centrumloze en grensoverschrij-
dende reeks van netwerken (zie Zijderveld in deze bundel). Zo´n leer over pluralis-
me en rechtsdenken is niet mijn ambitie in dit artikel. Mij gaat het om het veel meer 
praktijkgerichte domein van de rechtsregels en redeneerwijzen die in rechtspraak 
naar voren komen wanneer staat en recht in een land officieel, rechtens, geplurali-
seerd zijn. Mij interesseren, zoals ik ze noemde, algemene meta-regels. Dat het 
ontwikkelen van zulke algemene meta-regels diep inwerkt op het gehanteerde be-
grip van recht en staat, is overigens duidelijk zichtbaar in de worsteling van het 
Colombiaanse Hof met de materie (zie par. 2). 

 12 Het begrip collectieve rechten slaat op rechten toegekend aan gemeenschappen of 
groepen als zodanig met het oog op belangen die geacht worden die groepen als zo-
danig te betreffen en meer te zijn dan alleen maar optelling van individuele belan-
gen. Rechten die mogelijk aan inheemse volken zullen worden toegekend op be-
houd van de eigen cultuur, op vormen van zelfbeschikking, op teruggave en be-
scherming van traditionele territoria enz., zijn voorbeelden van deze overigens sterk 
omstreden categorie. Het is analytisch goed om deze collectieve rechten aan te 
duiden als perfecte, of zuivere, collectieve rechten, en deze te onderscheiden van 
“imperfecte” of “onzuivere” collectieve rechten; deze onzuivere collectieve rechten 
zijn “rechten die – ofschoon ze een collectieve dimensie bezitten – in materiële zin 
toekomen aan individuele leden van groepen (als de vrijheid van godsdienst en de 
vrijheid van vereniging)”. (Aldus Galenkamp 1996: 206) Zuiver collectieve rechten 
komen toe aan gemeenschappen als zodanig. Voor het doel van mijn artikel zijn 
deze laatste rechten van centraal belang. Dat type rechten gaat uit van de erkenning 
van gemeenschapsverbanden die als zodanig in de structuren van staat en recht ge-
representeerd moeten zijn, dus vormen van zelfbestuur en zelfwetgeving dienen te 
krijgen. 
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bevoegdheden van zo’n gemeenschap worden afgebakend tegenover die van 
de staat. Als het de vraag is, tot hoever de “afwijkende” en zelfbesturende 
gemeenschap aan zijn leden, wellicht ook aan outsiders, zijn wil kan opleggen, 
dan is die vraag niet simpel te beantwoorden door te zeggen: kwestie van 
toepassing van bestaande jurisprudentie over mensenrechten en andere 
rechtsbeginselen en regels. De vraag is immers: tot hoever eist het collectieve 
recht van die gemeenschap op het behoud van de eigen sociaal-culturele 
identiteit vrijwaring van inmenging door de nationale staat? Men hoeft maar 
aan het voor de hand liggende voorbeeld van het geven van lijfstraffen te 
denken om het belang van deze vragen te beseffen.  

Deze materie is weliswaar allerminst nieuw – historische situaties waarin 
deze vragen ook speelden zijn er vele – maar vooral de juridisch-politieke kant 
van de kwestie en de daarbij passende begrippen worden in rechtssociologie en 
-antropologie nog niet vaak (of beter: niet vaak meer) behandeld 13. 

Par. 2 Colombia 

Het is een tragisch land, Colombia, waar al zo lang zo vele soevereinen zich 
feitelijk met elkaar meten. Maar daarnaast is er in Colombia een indrukwek-
kend experiment gaande om op juridisch-politieke wijze verschillende soeve-
reinen naast en mèt elkaar te laten leven. Het betreft hier naast de klassieke 
soeverein, de nationale staat, de ruim 80 verschillende inheemse en negerge-
meenschappen die dit land kent. De krachtige juridische verankering van deze 
samenleving van gemeenschappen betekent dat Colombia thans een egalitair 
juridisch rechtspluralisme kent. Met Denemarken (Groenland), Panama (met 
zijn comarca’s zoals die van het volk van de Kuna´s) en tot op zekere hoogte 
Nicaragua (de autonome Costa Atlántica) hoort Colombia nu tot de kleine club 
landen waar we een in juridisch opzicht solide stelsel van zelfbestuur voor zul-
ke sub-nationale gemeenschappen aantreffen.14 Dus is er ook in de rechtsorde 
ruimte gegeven aan het eigen recht van die gemeenschappen. Er is pluralisti-

                                                           
 13 In het verband van de congressen van de Commission on Folk Law and Legal Plu-

ralism verschijnen van tijd tot tijd studies die de ervaringen belichten in stelsels van 
medezeggenschap en zelfbestuur van bepaalde inheemse volken. Ik denk onder 
meer aan het werk van Bayly (1993) en dat van Chapeskie (1990 a en b). Frequent 
verschijnen studies naar aspecten van een lokale rechtsorde en de interactie met 
statelijk recht. Omdat het dan vaak gaat om gemeenschappen die geen specifieke 
politiek-juridische status binnen een nationaal verband bezitten is de inzet van deze 
studies veelal het aantonen van de dwangpositie waarin de lokale instituties verke-
ren (vgl. de studie van Fisiy, 1992). In dit type studies kan niet worden ingegaan op 
rechtsvragen die een juridisch rechtspluralisme zou opwerpen. Op dit punt hebben 
we vrijwel alleen de oudere literatuur over de koloniale uitwerking van het inter-
gentiele recht en vergelijkbare juridisch bezegelde pluralismen.  

 14 Niet weinige inheemse volken leven overigens in twee of meer staten en kunnen be-
ter transnationale gemeenschappen heten. 
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sche legaliteit op komst.15 Enkele van de algemene meta-regels die deze legali-
teit kenmerken worden hieronder nader geanalyseerd. In deze analyse scheme-
ren wel telkens de feitelijke sociaal-economische verhoudingen door, maar het 
betoog blijft vooral op het juridisch-politieke vlak. In hoevere de in wet en 
rechtspraak uitgewerkte meta-regels in de maatschappelijke praktijk werkzaam 
zijn of worden, is een andere vraag.  

Als bron gebruik ik uitspraken van een Constitutioneel Hof van 
Colombia.16 Bij de Colombiaanse grondwetswijziging van 1991 is in artikel 86 
bepaald dat iedere burger bevoegd is om de rechter, en in laatste instantie het 
Constitutionele Hof te verzoeken overheidshandelen te toetsen op inbreuk op 
de fundamentele rechten en vrijheden die dezelfde grondwet verleent. Men 
noemt de betreffende actie die van de “Tutela”, te vergelijken met een klacht 
van een Nederlander tegen zijn overheid voor de Commissie van de rechten 
van de mens in Straatsburg. Omdat er aan de inheemse en zwarte gemeen-
schappen talrijke zuiver collectieve rechten zijn toegekend die strekken tot 
politieke en juridische autonomie17, en het Hof ook aan die gemeenschappen 
het recht heeft toegekend om de actie van “Tutela” in te stellen18, kunnen deze 

                                                           
 15 Deze zuinige uitdrukking gebruik ik omdat het begrip pluralistische legaliteit een 

empirische stand van zaken beoogt te treffen, en niet alleen maar een juridische 
constructie. Dat zo´n legaliteit in Colombia op kómst is kan ik dan ook alleen maar 
stellen omdat ik tijdens mijn bezoeken aan zo’n zelfbesturend gebied heb gezien dat 
er daadwerkelijk zelf bestuurd wordt en wel mede op basis van het juridisch 
raamwerk dat de grondwet en de uitvoeringswetten daarvoor aanbieden. Of dit pa-
troon van zelfbestuur en zelfwetgeving blijvend zal zijn wanneer het land de desin-
tegratie en gewapende strijd die nu op vele plaatsen woedt, niet weet te overwinnen 
is een reële vraag. 

 16 Veel kennis en inzicht kon ik hierbij ontlenen aan een studie van Esther Sánchez, 
Colombiaanse rechtsantropologe, over deze uitspraken (1998).  

 17 Het Hof spreekt op een bepaald punt (in de zaak El Tambo, T 254 1994, punt 6) van 
het officiële bestaan van uiteenlopende rechtsordes. 

 18 Lagere rechters plachten te stellen dat de actie van Tutela alleen ingesteld kan wor-
den door individuen, en wel over schending van individuele mensenrechten. Schen-
ding van collectieve rechten zou niet langs die weg getoetst kunnen worden, behal-
ve indien de persoon of representant die om Tutela vraagt ook een eigen, individu-
eel belang kan aantonen. Dit systeem nu lijdt volgens het Hof uitzondering voor in-
heemse gemeenschappen. De fundamentele rechten die aan die gemeenschappen 
zijn toegekend “dienen niet verward te worden met collectieve rechten van andere 
menselijke groepen. De inheemse gemeenschap is een collectief subjekt en niet een 
simpele optelsom van individuele subjekten die dezelfde rechten of belangen de-
len.” (T 380 1993, en F 001 1994) De inheemse gemeenschappen kunnen dus als 
collectief subjekt wel degelijk voor hun collectieve rechten opkomen via deze 
klachtenprocedure. Het Hof baseert deze stelling op een sociaal-wetenschappelijke 
visie op het bestaan van zo’n gemeenschap als een zelfstandige entiteit. Men stelt 
dat de Grondwet uitgaat van bescherming van etnische en culturele verscheidenheid 
en dat die wordt toegeschreven aan een eigen, ándere vorm van samenleven. Hoe 
die andere vorm zich manifesteert en in stand houdt is niet te zien als alleen maar 
een gevolg van individueel handelende mensen. Die gemeenschappen kennen een 
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gemeenschappen zich tot het Hof wenden wanneer zij menen dat hun 
collectieve rechten door overheidshandelen geschonden zijn.  

De hieruit voortgekomen rechtspraktijk kan het handigste behandeld wor-
den volgens een indeling in twee typen van klachten.  

A. Representanten van een inheems volk klagen over schending van hun 
collectieve recht op zelfbestuur, op behoud van cultuur, gebruik van de eigen 
taal e.d. De kernvraag is dan: tot hoever moet de staat terugtreden in het ver-
keer met zo’n gemeenschap omwille van de bescherming van hun recht op 
zelfregulering? Of eventueel: welke positieve actie moet de staat ondernemen 
om die zelfbepaling mogelijk te maken?  

B. Leden van inheemse volken zelf klagen over de schending van hun indi-
viduele rechten door de organen van hun eigen gemeenschap. Ofwel: tot 
hoever worden in zulke juridisch pluralistische samenlevingen de individuen 
“opgesloten” in hun eigen gemeenschap? Kunnen die individuen ontkomen, als 
ze dat willen, aan de druk van hun eigen leiders en instituties?  
 
Men kan wel stellen dat deze twee vragen de belangrijkste zijn die in elk stel-
sel van juridisch pluralisme van staat en recht19 moeten worden beantwoord. 
Vooral de tweede vraag pleegt grote verlegenheid op te roepen.20 Het is daar-
om van veel meer belang dan alleen voor inzicht in de huidige Colombiaanse 
verhoudingen om na te gaan hoe dit Hof deze vragen oplost. Ik mag hopen dat 
bespreking van deze casus inspiratie geeft voor veel algemenere beschouwin-
                                                           

eigen identiteit, een eenheid van zingeving, die voor haar bestaan en handhaving 
niet alleen maar afhangt van het doen en laten der individuen. Zo redeneert het Hof. 

 Door aldus af te stappen van liberale ficties en op een specifiek punt uit te gaan van 
het reële bestaan van een gemeenschap – alleen dus wat betreft de inheemse ge-
meenschappen – komt het Hof er toe rechtspersoonlijkheid aan die gemeenschappen 
toe te kennen, ze daarmee subjekt van collectieve rechten te verklaren en competen-
tie te verlenen om de Tutela in te stellen.  

 We zullen nog zien dat een andere juridische hobbel in de weg naar bescherming 
van deze collectieve rechten ook te maken heeft met het wel of niet willen 
redeneren in termen van eigensoortige reëel bestaande gemeenschappen: lagere 
rechters construeren een inheemse gemeenschap soms als een “vereniging” en 
hanteren dan privaatrechtelijke leerstukken om te beoordelen wat “het bestuur” 
jegens zijn leden mag besluiten, in plaats van aan deze gemeenschappen de 
specifieke publiekrechtelijke status van art 246 van de Colombiaanse Grondwet toe 
te kennen. 

 19 Met andere woorden: overal waar zuiver collectieve rechten worden toegekend stuit 
men op deze twee vragen. De Colombiaanse antwoorden hebben dus ook relevantie, 
mutatis mutandis, voor Ethiopië, Eritrea, de Russische Federatie, Zuid-Afrika, de 
Philippijnen, de Noordse Europese landen, en vele andere.  

 20 Ik sluit mij aan bij een opmerking die collega Van Manen een keer maakte naar 
aanleiding van een serie inleidingen over multiculturalisme in Nederland. Het viel 
hem op dat geen der auteurs zich helder wilde of kon of durfde uit te spreken over 
de aard van de criteria met behulp waarvan grenzen gesteld mogen/moeten worden 
aan de erkenning en bescherming van subnationale groepscultuur in het nationale 
recht en de staat.  
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gen over de juridisch-politieke vragen die een juridisch rechtspluralisme op-
roept.  

Allereerst bespreek ik nu de Colombiaanse toestanden op het punt van de 
verhouding tussen de zelfbesturende collectieven en de staat, vraag A.  

A. De eerste vraag, tot hoever reikt het collectieve recht der gemeenschap-
pen?  

In T 34221 van 1994 gaat het om het pas in 1988 met de blanke wereld in con-
tact gekomen volk der Nukák-Makú. Dit volk telt rond de 1000 personen en 
leeft in het Amazonegebied van Colombia. Zij praktiseren een nomadische 
leefwijze en trekken vaak elke dag van de ene plek waar voedsel te vinden is 
naar de andere (“groene nomaden”). Van alle kanten storten personen en orga-
nisaties zich op hen. Daaronder ook de missionarissen van de Nuevas Tribus 
(New Tribes), een protestantse sekte met nauwe banden met de VS die op vele 
plaatsen ter wereld speciaal onder de minst geïntegreerde volken intense acti-
viteiten ontwikkelt met het oog op bekering tot dit geloof. Deze organisatie had 
midden in het betreffende junglegebied een landingsstrip aangelegd en de 
nodige permanente behuizingen gebouwd. Van daaruit werden gratis medische 
diensten verleend, werd economische steun gegeven door het gratis uitdelen 
van werktuigen en werd diepgaande cultuur- en taalstudie gedaan. Op basis 
van deze dienstverlening en kennis is de bekeringsarbeid ingezet. De Nukák-
Makú gaven voor een deel hun nomadische leefwijze op, lieten zich de 
economische en medische hulp aanleunen en accepteerden de geloofswaar-
heden der Nuevas Tribus. Degenen die namens hen het Hof aanroepen22, 
stellen dat dit volk volstrekt afhankelijk wordt gemaakt, dat ze door de con-
tacten met de blanken ernstige ziekten oplopen, dat door de andere, niet-
nomadische trant van leven uitputting van grondstoffen en hulpbronnen dreigt 
en dat hun een geloofssysteem wordt opgedrongen dat haaks op hun cultuur 
staat. Sociale en culturele desintegratie dreigt. Dat nu zou in strijd zijn met de 
diverse grondrechten die onder meer de vrijheid van geloof, de bescherming 
van etnische en culturele verscheidenheid, en het recht op vrije ontplooiing van 
de persoon, en het recht op gelijke behandeling betreffen. De klagers vragen de 
toegang van de zendelingen tot dat gebied te verbieden, de airstrip te doen 
sluiten enz. Het Hof is bereid onder deze bijzondere omstandigheden in 

                                                           
 21 De arresten zijn vaak genummerd met T (= Tutela) maar ook wel eens met een C, 

dan betreft het toetsing van wetten op grondwettelijkheid, of een F.  
 22 Het roept aparte juridische vragen op wanneer buitenstaanders aanvaard kunnen 

worden als representant van zo´n volk; dat in elk geval was hier een probleem. Het 
Hof wijdt aan dit probleem weinig aandacht en verklaart dat de uiterst geïsoleerde 
en zwakke positie van dit volk een dergelijke representatie rechtvaardigt. Ik heb 
niet kunnen uitvinden in welke betrekking deze representanten stonden tot de 
betreffende gemeenschap.  
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beginsel bescherming te verlenen. In beginsel, want de rechters menen dat van 
concrete ontworteling toe te schrijven aan de Nuevas Tribus nog geen sprake 
is, terwijl zij ook opmerken dat het wel vreemd zou zijn om aan dit volk dat 
rechtens juridische en politieke autonomie heeft, informatie over andere 
leefwijzen e.d. te onthouden, alsof zij niet zelf zouden kunnen kiezen hoe en 
wat.23 Maar omdat uit het bewijsmateriaal volgens het Hof de dreiging wel 
voelbaar is dat de Nuevas Tribus inbreuk zullen maken op onder meer het recht 
om als volk met eigen kenmerken respect en bescherming te krijgen, zeggen de 
rechters dat wanneer deze dreiging voortduurt, opnieuw een beroep op het Hof 
gedaan kan worden.24 Al volgt in deze zaak nog geen concrete maatregel, er 
wordt in beginsel wel bescherming in het vooruitzicht gesteld.  

In dit jaar, 1998, is nog een zaak betreffende deze protestantse sekte aan-
hangig gemaakt, ditmaal in de omgekeerde vorm van een beroep van bekeerde 
leden van een ander volk tegen hun eigen leiders, het cabildo25, dat toegang tot 
het territoor weigerde aan de missionarissen. Hier wordt het individuele recht 
van geloofsvrijheid ingeroepen tegen het collectieve recht van het betreffende 
volk (de Arhuaco). Daarmee is deze zaak te plaatsen in mijn tweede categorie 

                                                           
 23 De eerste gedachte die bij het overdenken van zo´n actie tot het verbieden van toe-

gang van bepaalde mensen tot een gebied opkomt is deze: autonomie van een volk, 
een gemeenschap houdt toch in elk geval in, dat de leden van zo´n gemeenschap 
vrij moeten zijn om zelf de informatie te halen die ze wensen te hebben. De 
omstandigheden waarin een volk leeft en de geringe weerbaarheid die het heeft 
jegens een zonder scrupules opdringende buitenwereld zijn echter zaken die in de 
andere schaal van de weegschaal terecht komen. Het Hof had hier naar mijn gevoel 
overtuigender kunnen redeneren. Elders stellen de rechters namelijk dat de 
betreffende collectieve rechten vooral in de context moeten worden toegepast dat 
wil zeggen in het concrete gegeven geval afgewogen moeten worden tegen 
inbreuken op individuele rechten. Zulke contextualisering van de toepassing van 
fundamentele rechten kennen we in ons land ook, in de vorm van bijvoorbeeld een 
materieel gelijkheidsbegrip dat het onder specifieke omstandigheden toestaat om 
mensen die materieel in een ongelijke positie verkeren ongelijk te behandelen, wat 
tot een inbreuk op een formeel opgevatte gelijkheid leidt. In een volgende 
overweging wijst het Hof ook zelf op de verschillen in sociale en economische 
omstandigheden waaronder individuen kunnen verkeren en die in aanmerking 
genomen moeten worden als het gaat om hantering van de verschillende rechten. 
Zonder het verder uitdrukkelijk te zeggen lijkt het Hof uiteindelijk toch veel 
betekenis te hechten aan de kwetsbare positie van dit volk dat voor het eerst in 
aanvaring komt met de goede en kwade zaken van de blanke samenleving. Wanneer 
de aandrang der missionarissen voortduurt, wordt bescherming in het vooruitzicht 
gesteld.  

 24 Daarnaast werd korte metten gemaakt met het afwijzende vonnis van het eerste ge-
recht dat gezegd had dat dit soort actie niet voor het constitutionele Hof gebracht 
kon worden maar alleen een zaak was van het betreffende ministerie van inheemse 
zaken. 

 25 Dit is in Colombia de algemene, Spaanse uitdrukking voor het collegiaal bestuur 
van zogenaamde resguardos, inheemse zelfbesturende territoria.  
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(B), tot hoever strekt zich het lokale gezag uit over de eigen mensen? Ik kom 
daarop hieronder terug. 

Contextualisering, en de antropologie 

Om in casussen als deze tot een oplossing te komen moet het Hof, zoals het 
zelf herhaaldelijk opmerkt, de zaak in de specifieke maatschappelijke context 
plaatsen. Het ene volk is veel dichter gekomen bij de omringende samenleving 
c.q. heeft een veel krachtiger maatschappelijke positie dan het andere. Daarvan 
hangt de mate en diepgang van de te verlenen bescherming mede af. Het Hof 
heeft aan de noodzaak om te contextualiseren een interessante algemene be-
leidslijn ontleend (in de zaak El Tambo, T 254 1994): Hoe beter een gemeen-
schap zijn gebruiken en gewoonten bewaard heeft, hoe meer autonomie daar-
aan gegeven moet worden. Gaat het daarentegen om geassimileerde gemeen-
schappen, acht het Hof het voor de hand liggend om in sterkere mate de natio-
nale wetten te hanteren en niet de inheemse rechtsorde de voorrang te geven.  

De Colombiaanse rechters hebben het met het rekening houden met de 
maatschappelijke context heel wat moeilijker dan een Nederlandse rechter die 
zich ook steevast beroept op de maatschappelijke situatie. In deze Colombiaan-
se gevallen moeten de rechters zich de geheel andere basiswaarden en regels, 
de constitutieve regels, van inheemse samenlevingen eigen maken en dus af-
stand doen van de geijkte eigen wijze van begrijpen van de eigen, min of meer 
westerse samenleving. Deze ingrijpende vorm van contextualisering noopt de 
rechters sterk te steunen op de resultaten van antropologische studies en op 
verklaringen van een antropologische getuige-deskundige.26 Waarom een be-
paalde praktijk essentieel is voor overleving als gemeenschap, waarom en wan-
neer een volk weerloos is en speciale staatszorg verdient, het zijn veelomvat-
tende en ingrijpende vragen. De antwoorden zullen zware consequenties kun-
nen hebben. De juridische argumentatie die op zichzelf al allesbehalve dwin-
gend verloopt, steunt in deze gevallen op antropologische inzichten die nog 
veel minder kunnen dwingen, al kunnen ze overtuigen. Dit klemt te meer 
omdat een cultuur geen eenheid is, zich dynamisch ontwikkelt, mede in relatie 
staat tot omringende culturen, en er ook nog eens interne processen van kritiek 
bestaan, wellicht mede onder invloed van een “kritiekcultuur” uit de 
omgeving.  

De antropoloog moet zich uitspreken over identity related differences 
(Tully 1995, Tsosie 1997). Zo vatte de Colombiaanse antropologe Esther Sán-
                                                           
 26 Niet alleen wordt in een der arresten F.Tönnies uitvoerig aangehaald maar ook het 

jongste boek van Boaventura de Sousa Santos, Toward a new common sense 
(1995), naast talrijke specifieke studies o.a. verricht door leden van het Instituto Co-
lombiana de Antropología over het volksrecht van de verscheidene inheemse volken 
(onder meer: Perafán en Cesar 1995). Ik kon inzage krijgen in een aantal verklarin-
gen van de hand van de als deskundige gehoorde rechtsantropologe Esther Sánchez.  
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chez het als haar taak op om in te gaan op de vraag of de verbreding van een 
weg door het inheems territoir van het volk der Emberá, waartegen door die 
gemeenschap geklaagd was, een aantasting betekent van de identiteit van dit 
volk (De zaak T 428 1992). En of schadeloosstelling volstaat om de schade te 
vergoeden, dan wel of er een niet in geld uit te drukken schade wordt toege-
bracht aan een element dat essentieel is voor het besef en het beleven van de 
identiteit van deze gemeenschap. Daartoe overwoog en berichtte de 
deskundige dat voor deze gemeenschap de rivieren, en met name de kleine 
stromen waarlangs men woont, en de omringende natuur, bezielde wezens 
huisvesten. Men spreekt van de wereld van de ‘Jai’. Een enkeling , een 
Jaibaná, heeft toegang tot die wereld waarin zaken van ziekte en dood, leven 
en welzijn bepaald worden. Deze visie op de natuur doortrekt heel het patroon 
van sociale en economische betrekkingen in dit volk. Inbreuk op het territoor 
doet de Jai wegtrekken. Naar aanleiding van zo’n inbreuk, de wegverbreding, 
schrijft de deskundige dan: “De Jaibaná en alle Emberá kunnen niet met geld 
de terugkeer kopen van een bepaalde orde in de natuur die de sociale harmonie 
bepaalt en bewaakt” (Sánchez 1998: 202). De uitspraak van het Hof, 
inhoudende dat de werken voor de wegaanleg voorlopig stilgelegd moeten 
worden, dat er nadere studie moet komen naar concrete schadegevaren en dat 
er schadeloosstelling moet worden betaald voor reeds geamoveerde gebouw-
tjes en verloren akkers, wordt door Sánchez bekritiseerd. Hoezeer deze ten 
gunste van de inheemse gemeenschappen werkt, de redenering miskent de 
“culturele schade” die er uit bestaat dat de sociale harmonie en de harmonie in 
de natuur, beide ten nauwste aan elkaar verbonden, verstoord zijn. Daarmee is 
deze uitspraak geen stap voorwaarts op de weg van interculturele verstand-
houding (o.c. 202).  

Het lijkt me dat zo radicaal de andere cultuur tot spreken willen brengen – 
en zo radicaal moet het wel, wil recht gedaan worden aan het respect voor die 
andere cultuur – niet alleen een enorme inzet van de antropoloog vraagt, maar 
deze persoon tevens heel kwetsbaar maakt. Handige raadslieden voor de 
andere partij zullen zeker om een second opinion gaan vragen. Ik heb in de 
Colombiaanse gevallen nog geen contra-expertise zien uitbrengen. In Australië 
bijvoorbeeld is dat anders (Maddock 1989) en wordt er gediscussieerd over het 
gevaar dat de juridisch-praktische behoefte aan eenduidigheid geen plaats biedt 
aan de antropologische inzichten of deze zodanig naar zich toe zuigt dat de 
getuige- deskundige het gevoel voor verhoudingen voor een deel verliest.  

Een belangrijk aspect van de maatschappelijke context is de stand der 
machtsverhoudingen. Indien, zoals bij inheemse volken veelal het geval is, van 
een sterk ongelijkwaardige machtspositie tussen die volken en de rest van de 
samenleving sprake is, dient, volgens het Hof, de bescherming van zo’n volk 
des te krachtiger zijn, en wijkt het argument dat er geen privileges aan 
bepaalde burgers van een staat gegeven moeten worden, verder terug. Zo 
klaagden de leiders van een inheemse gemeenschap over het jarenlange 
stilzitten van het orgaan dat voor die gemeenschappen land moet toewijzen 
(INCORA) en meenden zij behalve in hun recht op bescherming van de 
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etnische en culturele verscheidenheid van het land, ook getroffen te zijn in hun 
recht op gelijke behandeling. De rechtbank in eerste aanleg maakte er korte 
metten mee. “Het recht op gelijke behandeling is niet geschonden door het 
enkele feit dat een gezagsdrager aan wie een beschikking is gevraagd stil zit”. 
Het Hof echter stelt (ik vertaal letterlijk): “In dit geval is het recht op materiële 
gelijkheid geschonden omdat het betreffende orgaan geen bescherming noch 
een voorkeursbehandeling gaf aan de inheemse klagers als een gediscrimi-
neerde en gemarginaliseerd groep, hetwelk de grondwet eist, aangezien het 
immers evident is hoezeer de inheemsen gedurende eeuwen zijn onderworpen 
aan verwaarlozing, vernedering en discriminatie, wat het noodzakelijk maakt 
om telkens aan hen een voorkeursbehandeling te geven.” 

Even gunstig voor de inheemse gemeenschappen was een ander arrest. In 
een stuk van het Amazonegebied werd door de autoriteiten van een departe-
ment (deelstaat) aan een lid van het volk der Curripaco geweigerd om zich op 
de staatsradio, in verkiezingstijd, tot zijn volksgenoten te richten in de eigen 
taal. Voor het Hof een gemakkelijk geval.27 De Colombiaanse grondwet erkent 
het recht op het voeren van de eigen taal (art 10). In de betreffende deelstaat is 
een zeer groot deel van het gebied toegedeeld aan diverse inheemse zelfbestu-
rende territoria, de zogenaamde resguardos. Om die reden acht het Hof het 
gebruik van de betreffende taal wettig in de gehele deelstaat. Het mag dan wel 
gaan om een overheidsradio, een dienstradio voor dienstverkeer, en niet om 
een publieke omroep, deze radio is in deze deelstaat vrijwel het enige middel 
van communicatie. De deelstaat moet aan klager toegang tot de radio geven en 
uitzendingen in de taal der Curripaco aanvaarden.  

Niet alle arresten van het Hof zijn zo gunstig voor de inheemse gemeen-
schappen. Zijn er zware algemene belangen in het geding, dan is de afweging 
heel moeilijk: welke waarde komt toe aan inheemse autonomie vergeleken met 
de waarde die aan effectief nationaal-statelijk handelen toekomt? Daarover het 
volgende geval.  

De toetssteen van de nationale veiligheid 

Een heftig omstreden arrest (T 405 1993) is gegeven over de constructie (door 
het Amerikaanse leger) van een radarstation op een plek in het Amazonegebied 
die voor de betreffende bewoners een heilige plaats is. Het Hof merkt op dat 
het collectief eigendom van de inheemse gemeenschappen waarbinnen ze volle 
                                                           
 27 Niet zo voor de eerste rechter, die het hele arsenaal van blokkades op dit soort 

klachten uit de kast haalde. Het gerecht zei dat het recht op eigen taal alleen geldt 
binnen de specifieke territoria en niet in de deelstaat als zodanig, dat bovendien de 
betreffende radiozender een overheidszender was en geen openbare en dat deze al-
leen uit hoffelijkheid wel eens opengesteld werd voor anderen, en dat een klacht 
daarover niet ontvankelijk was, en dat bovendien het aangevallen besluit een alge-
mene strekking had en “dus” niet vatbaar voor Tutela.  
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autonomie genieten, geen absoluut recht is. De staat heeft belangen te dienen 
die van groot belang zijn voor alle Colombianen, met name de strijd tegen de 
narcotraficantes, de drugsmaffia. Dit algemene belang is zo groot dat het ne-
men van verdedigingsmaatregelen zoals het oprichten van een radarstastion, 
boven deze collectieve rechten gaat. Het radarstation mag worden gebouwd. 
Wel eist het Hof milieumaatregelen om de schade te beperken. Het Hof had 
heel goed de constructie van zo’n radarstation op een heilige plaats kunnen 
verbieden. Speculerend denk ik dat het Hof zich ervan bewust is geweest dat 
het onder zware druk stond van de “oorlog tegen de drugsmaffia” en dat het 
vreesde dat de strijdkrachten een andere uitspraak niet zouden accepteren. Een 
zaak van terugtrekken uit deze hete kwestie.28 

Deze rechtszaak is te meer teleurstellend voor de inheemse zaak afgelopen, 
omdat het Hof in de overwegingen van het oordeel opeens een grot stap terug 
doet in de richting van, wat ik eerder noemde, unitair juridisch rechtspluralis-
me en het egalitaire karakter ervan dat we in de grondwet zouden kunnen lezen 
ontkent. Omdat over ons, burgers, de grondwet heerst, aldus het Hof, regeert 
ons artikel 1 dat zegt dat de staat is georganiseerd “in de vorm van een een-
heidsrepubliek, gedecentraliseerd en met autonomie van zijn territoriale onder-
delen”. Daarom behoren de politieke beslissingsmacht en het recht tot het mo-
nopolie van de centrale staat, het congres en soms van de regering. “Deswegen 
sluit dit elke alternatieve bron van productie van recht uit, en de lokale instan-
ties verschijnen alleen maar als neutrale instrumenten van het centrale gezag.”  

Deze visie staat haaks op het inzicht, dat, met behoud van de ultieme 
beslissingsmacht van de staat, grondwettelijk erkenning geboden is van de 
eigen, andere bronnen van recht en gezag die gelegen zijn in de andere ge-
meenschappen waaruit Colombia is samengesteld.29 In andere arresten gaat het 
Hof juist veel meer in deze “egalitaire” richting  

                                                           
 28 In het arrest zijn ook aanwijzingen te vinden voor een ander, minder politiek, motief 

voor de opstelling van de rechters. Het arrest vermeldt twee feiten. Er hadden tevo-
ren in het betreffende dorp bijeenkomsten plaats gevonden over de aanleg van het 
station. Vervolgens wordt als feit vastgesteld dat de bewoners van het betreffende 
dorp als arbeiders, tegen betaling, hadden meegewerkt aan de werkzaamheden ten 
behoeve van het radarstation. “Daarom moet hieruit afgeleid worden dat, nu in-
heemse bewoners zelf aan de werken voor die installatie hebben deelgenomen, zij 
dus niet tegen de komst van dat station waren”.  

 29 Het is inderdaad zo dat in elk stelsel van juridisch rechtspluralisme bij zwaarwegen-
de zaken van algemeen belang het allerlaatste woord inzake de afbakening van 
competenties aan een hoogste staatsorgaan is toegedeeld. Bij gebreke daarvan 
zouden ernstige conflicten jaar in jaar uit kunnen blijven doorzeuren. Dit hoogste 
staatsorgaan zou overigens zo kunnen zijn samengesteld dat het niet de heersende 
elite is die dergelijke knopen mag doorhakken, zoals in het Colombiaanse geval van 
het Hof, maar dat alle erkende gemeenschappen daarin stem hebben. Een vetorecht 
zou in dit orgaan niet passen, wel gekwalificeerde meerderheden. Het is verder heel 
goed mogelijk dat er weliswaar in rechte aan de staat ruime bevoegdheid is verleend 
om in zaken van algemeen belang de knoop eenzijdig door te hakken, maar dat in 
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De moraal van dit geval is deze. Bij de nu aan de orde zijnde vraag A over de 
verhouding tussen nationale staat en het zelfbestuur van gemeenschappen krij-
gen we de bij uitstek harde vraag aan bod over de soevereiniteit van de staat. 
Hoe men ook over de mate en breedte van inheemse zelfbestuur mag denken, 
dát het aan de staat is om in vitale kwesties van nationaal belang het laatste 
woord te hebben, vormt een grens waar voorbij het lokale zelfbestuur feitelijk 
niet komt. Dat zien we aan de rechtspraak van een Hof als het Colombiaanse. 
Welke kwesties als van vitaal nationaal belang worden gedefinieerd en wie dit 
zo definieert, zijn daarom sociaal-politieke vragen die in een stelsel van juri-
disch rechtspluralisme, ook van het egalitaire soort, telkens weer boven komen 
drijven.  

We zullen hieronder zien dat de rechters in de kwestie B, namelijk tot hoe-
ver de macht van de autoriteiten van inheemse gemeenschappen over hun 
leden reikt, juist veel minder aan de staatsraison en aan nationale belangen 
denken en veel ruimte geven aan lokaal inheems recht en procedure. Dit zelfs 
in deze mate dat het gebruik van eigen recht en gezag volgens het Hof niet 
simpelweg getoetst mag worden aan de beginselen uit de nationale, heersende 
rechtsorde.  
 
Nog los van de relatie tot dringende algemene belangen kan in het opereren 
van het Hof in vragen van het type A een duidelijke tweespalt onderkend 
worden. Ik behandelde tot nu toe de zaken alsof er telkens unaniem is 
geredeneerd. Maar het Hof kent dissidenten en is een verdeeld huis. Ex-leden 
van het Hof doen daar een boekje over open. (Ministerio de Justicia et al., 
1997: 159 e.v. resp. 174 e.v.) Ciro Angarita bij voorbeeld heeft bijtende kritiek 
op een aantal leden van het Hof in een recente zaak van 4 feb. 1998 (waarvan 
ik de tekst nog niet bezit). In deze zaak moest de consultatie van het volk der 
U’wa over een milieu-ingreep worden beoordeeld. De vraag was of deze parti-
cipatie voldeed aan de eisen van de betreffende milieuwetgeving die uitdrukke-
lijk consultatie van inheemse volken voorschrijft. Wat is te verstaan onder con-
sultatie? Hoe ver gaat dat? Is het voldoende dat vertegenwoordigers van zo’n 
volk op bepaalde vergaderingen over het project present waren? Uiteindelijk 
meende het Hof met een meerderheid van 5 tegen 4 dat iets dergelijks niet vol-
doende was, en niet voldeed aan de eis van consultatie. Van werkelijke com-
municatie met en respect voor de visies van dit inheemse volk, was geen spra-
ke. Dat hun vertegenwoordigers bij bepaalde bijeenkomsten aanwezig waren, 
zegt volgens deze meerderheid, en volgens commentator Angarita, niets. Kon 
de gemeenschap als zodanig zich vrij uiten? Dat klemt des te meer, merkt An-
garita op, nu het hier gaat of, beter gezegd, moest gaan, om een interculturele 
dialoog, waarbij mensen vertrekken vanuit bijzonder ver uit elkaar liggende 
wereldbeschouwingen, probleemdefinities en standpunten. Dan is communica-

                                                           
feite daarvan geen gebruik wordt gemaakt en wordt ingezet op onderhandelingen 
tussen gelijkwaardige partijen. 
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tie nog meer van levensbelang wil een begin van verstandhouding ooit kunnen 
volgen.30 Het Hof heeft dus in meerderheid goed oog gehad voor de problema-
tiek van een interculturele dialoog. Echter, maar liefst vier dissidenten 
meenden dat als er door nationale autoriteiten en inheemse representanten ge-
zamenlijk enkele vergaderingen zijn gehouden, zulks voldoende is om te spre-
ken van zinvolle participatie of inspraak. Angarita onderstreept dat dit stand-
punt op geen enkele wijze rekening houdt met de eis van respect voor de ver-
scheidenheid.31 Of het nu gaat om een gewone dialoog of een interculturele, 
geboden door de Grondwet, het blijft voor die vier hetzelfde.  

Met dit laatste arrest raken we weer een kernkwestie: onder welke voor-
waarden is het mogelijk om de specifieke vormen van kennis en inzicht van 
cultureel andere gemeenschappen in een dialoog te verenigen met de anders 
geordende en gefundeerde kennis van westerse snit?32 Dit is een bron van con-
stante wrijving overal daar waar leden van uiteenlopende gemeenschappen 
zich tot samenwerking hebben uitgesproken en dat gaan proberen. Veelal 
wordt de lokale kennis onvoldoende serieus genomen bij voorbeeld in stelsels 
van gezamenlijk beheer (co-management) van natuurlijke hulpbronnen. Feit 
(1985, 1989) heeft daaraan een case study gewijd. In een recent publicatie over 
Circumpolar Aboriginal People and Co-management Practice (1996) wordt de 
inbreng van traditional knowledge als een der centrale knelpunten genoemd 
waarmee gerekend moet worden (maar zelden wordt) bij het ontwerpen van 
zulke stelsels van gezamenlijk natuurbeheer.  

B. De tweede vraag: eigen overheid versus eigen lidmaten 

Ter illustratie van de Colombiaanse toestanden op het punt van de tweede 
vraag – hoe ver is een lidmaat van een gemeenschap in zijn “eigen” wereld op-
gesloten? – schets ik nu een typische zaak waarin het Hof zich losmaakt van 
allerhande reflexen om nogal snel de mensenrechten boven het recht op in-
heemse autonomie te laten gaan, evenwel zonder te vervallen in een ander ui-
terste.  
                                                           
 30 Ik acht dit een kernpunt dat in nagenoeg alle contacten tussen inheemse represen-

tanten en nationale of departementale officials meespeelt. Maar al te vaak komt van 
wederzijds begrip weinig terecht.  

 31 Hij doopt het standpunt van de vier als een liberalismo azucarado, een gesuikerd li-
beralisme. Men maakt zich niet los van het politiek liberalistische uitgangspunt en 
wil niet denken in termen van sociale en culturele verscheidenheid van gemeen-
schappen. 

 32 In meer algemene zin doet dit punt zich voor overal waar leden van verschillende 
culturen met elkaar tot één standpunt moeten komen, zoals in de grote wereldcon-
ferenties over bijvoorbeeld de aard en status van mensenrechten. Wanneer de inter-
culturele dialoog gevoerd wordt binnen één staatsverband en de ene partij historisch 
en actueel verreweg de machtigste is, zijn de voorwaarden voor een gelijkwaardige 
dialoog nog veel moeilijker te vervullen.  
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De zaak Jambaló 

 “De staat moet zijn plicht om de rechten van zijn individuele burgers te waar-
borgen, in overeenstemming zien te brengen met zijn nieuwe plicht om ook de 
bijzondere behoeften te erkennen die burgers kunnen hebben als leden van 
verschillende culturele gemeenschappen. Bij deze laatste taak is het de staat 
verboden om een specifieke wereldbeschouwing, hoe waardevol die ook ge-
vonden wordt, op te leggen, omdat dan het beginsel geschonden zou worden 
dat respect voor etnische en culturele verscheidenheid eist (...).”  

Aldus, vertaald, een passage uit het arrest T 523 1997 van het Hof (15 okt. 
1997) waarin de zaak wordt behandeld aangebracht door een lid van de in-
heemse gemeenschap der Paeces, woonachtig (geweest) in Jambaló, een in-
heems zelfbesturend gebied, een resguardo, en tevens een gemeente33, in het 
Zuiden van Colombia, niet ver van de stad Popayan. Hij is door de lokale lei-
ders veroordeeld tot 60 slagen (de zgn. “fuete”) en is uit het gebied verbannen 
omdat hij aan de linkse guerilla had doorgegeven dat de (burger)burgemeester 
van zijn dorp – overigens ook een Paez – een paramilitair zou zijn, met als te 
verwachten gevolg dat deze burgemeester kort daarop door een “links” com-
mando zou worden vermoord. De betrokkene klaagde over het feit dat hem bij 
de behandeling van de strafzaak geen advocaat was toegewezen en dat hij geen 
inzage had in de aanklacht en de bewijzen tegen hem. Hij beriep zich op het 
grondwettelijk (en in internationale verdragen) neergelegde recht op een goede 
verdediging. Daarnaast riep hij het verbod van lijfstraffen en tortuur in, en 
beriep hij zich tenslotte op het grondwettelijke verbod van verbanning als straf. 
Tevens verklaarde hij dat hij weliswaar lange tijd in het gebied gewoond had 
en toen tot de betreffende inheemse gemeenschap behoorde, maar dat hij zich 
sinds kort niet meer beschouwde als deelgenoot van die gemeenschap. Op die 
basis achtte hij de inheemse rechtspraak onbevoegd.  

Te beginnen bij dit laatste punt, waarin een belangrijke vraag op tafel 
komt. Wie wordt op welke grond en door welke instantie tot welke gemeen-
schap gerekend en valt dus onder de macht der lokale leiders en instanties? Het 
Hof had weinig moeite met dit verweer van de klager. Betrokkene had on-
weersproken lange tijd van zijn leven in dat gebied gewoond, was in een 
bepaald resguardo-register ingeschreven, had functies in het inheemse bestuur 
vervuld, had er bezit liggen en woonde pas sinds ongeveer 1 jaar elders. 
Bovendien had hij dit punt niet in de eerste aanleg aangevoerd, maar pas in 
beroep voor het Hof. Men kan zich gemakkelijk veel complexere gevallen 
voorstellen, maar die zijn mij uit de rechtspraak van dit Hof niet bekend. In dit 
geval werd hij onderworpen aan het lokale gezag. 

Dan de vraag tot hoever de bevoegdheid van dit gezag reikt in het 
bijzonder in termen van individuele mensenrechten.  

                                                           
 33 Volgens de gewone, westerse staatsrechtelijke indeling in staat, departement, ge-

meente en eventueel andere publiekrechtelijke lichamen.  
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Het Hof heeft op dit punt een moeizame rit gemaakt, vanaf een zaak van een 
verbannen en van zijn bezittingen onteigende lidmaat waarin het tot een erg 
beperkte ruimte voor lokaal gezag concludeerde (de zaak El Tambo, T 254 
1994), via een zaak van iemand die in dronkenschap een ander doodde en door 
het inheems gezag tot een hoge straf is veroordeeld (T 349 1996), tot en met 
tot deze zaak-Jambaló. Over de zaak El Tambo volgen hieronder meer 
bijzonderheden. Daaruit is af te leiden hoe weinig gevorderd het Hof toen, in 
die zaak El Tambo, nog was in het denken c.q. beslissen over de vraag tot hoe 
ver de individuele mensenrechten bescherming moeten bieden aan individuen 
tegen de eigen inheemse autoriteiten. Via, via komt het Hof een paar jaar later 
tot een standpunt dat althans mij opzienbarend lijkt. Hier volgt dit voorlopige 
eindpunt van het Hof, in de zaak Jambaló.  

De redenering in de zaak van Jambaló verloopt via de volgende schakels. 
Eerst komt een diepgaande verhandeling over de instituties van de betreffende 
inheemse gemeenschap en met name de (straf)rechtelijke orde die men aldaar 
pleegt te volgen. Typerend voor de wijze van redeneren in deze zaak is de be-
handeling van de rechtmatigheid van de lijfstraf, 60 slagen met een soort 
zweep.34 Het Hof stelt om te beginnen dat de “sociedad mayoritaria” ofwel de 
heersende Colombiaanse publieke moraal en rechtsorde, lijfstraffen afwijzen 
omdat deze de waardigheid van de mens aantasten. De inheemse gemeenschap 
der Paeces, daarentegen, “beschouwt deze straf als een zuiverend element, no-
dig opdat degene wie men het delict aanrekent, zich bevrijd voelt” (aldus een 
zinsnede uit het vonnis). Mogen wij, zo vraagt het Hof, geplaatst tegenover de-
ze verschillen in visie, de meerderheidsvisie volgen (zoals de rechtbank in eer-
ste aanleg had gedaan). “Nee, want in een samenleving die zich pluralistisch 
noemt mag geen enkele wereldbeschouwing overheersen en nog veel minder 
mag die worden opgelegd; en in dit specifieke geval betreffende de wereldbe-
schouwing van een inheemse gemeenschap, is daarvoor maximaal respect 
vereist, zulks ingevolge de grondwettelijke voorschriften”.  

Na deze aanslag op het liberalisme, vervolgt het Hof met een samenvatting 
van een beschouwingswijze die het in het eerdere arrest T-349 1996 had ont-
wikkeld. Het stelt dat de autonomie van inheemse gemeenschappen zo groot 
mogelijk moet worden gemaakt in verband met de mogelijkheid tot overleving 
van zulke samenlevingen. Het erkent evenwel dat er wel degelijk beperkingen 
kunnen en moeten worden opgelegd op, in dit geval, de autonomie van de in-
heemse justitie, maar wil die zo beperkt mogelijk doen zijn. Men probeert dat 
te funderen in een overkoepelende consensus ten aanzien van dat wat “werke-
lijk ontoelaatbaar is omdat het indruist tegen de kostbaarste goederen van een 
mens”. Als zodanig noemt het Hof dan vier rechtsgoederen: het recht op leven, 
het verbod van slavernij , het verbod van marteling, en “la legalidad en el pro-

                                                           
 34 Ik heb de samenstelling van dit strafwerktuig niet kunnen achterhalen. Voor een 

beoordeling van de aanpak van het Hof zou het wel van belang zijn om te weten 
van welk materiaal dat ding is gemaakt.  
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cedimiento”, een beginsel van rechtszekerheid, waaronder het Hof, grofweg, 
verstaat dat de feitelijke gang van zaken moet kloppen met dat wat gewoonlijk 
in die gemeenschap geschiedt (Op dit laatste, complexe punt kom ik hieronder 
terug). De lijfstraf in kwestie is daarom onder andere getoetst aan de internatio-
nale conventie tegen marteling en andere wrede, onmenselijke of onterende 
straffen, die deel van de Colombiaanse rechtsorde is (sinds 1986), teneinde op 
het spoor te komen van beginselen die zowel de sociedad mayor als de 
inheemse gemeenschappen geacht kunnen worden te verenigen en te binden. 
Dan moet er gezocht worden in bovennationale bronnen waar zich misschien 
een minimale consensus aftekent over alle culturen heen. Als zodanig consul-
teert het Hof diverse internationale (mensenrechten-)verdragen. Het Hof last 
ook een excursie in naar de bekende zaak van het Europese Hof voor de 
rechten van de mens inzake de onderwijzer op het eiland Man die een leerling 
drie slagen (op de blote billen) toediende met een berkentak: de zaak Tyrer. De 
criteria in deze Tyrer zaak worden op het Colombiaanse geval toegepast met 
als uitkomst dat geen sprake is van marteling.35 Immers, zegt het Hof, de pijn 
is niet groot, minder dan in Tyrer want de toediening is aan de onderkant van 
de benen terwijl betrokkene rechtop staat en zijn pantalon aan heeft, en de 
omstandigheden zijn niet vernederend voor betrokkene waar deze straf onder 
de Paeces heel gewoon is.  
 
De redenering die tot aanvaarding van deze lokale straf leidde is vooral belang-
rijk door haar fundering. Het Hof legt geen simpele hiërarchische relatie tussen 
de mensenrechten in de grondwet plus de wetten van de republiek enerzijds en 
het collectieve recht der inheemse gemeenschappen anderzijds. Hoe gemakke-
lijk zou men niet kunnen redeneren: kijk eens, wat er hier nu gebeurt, verban-
nen van een der lidmaten buiten het gebied, dat zou in “onze” samenleving in 
strijd met iemands fundamentele recht op bewegingsvrijheid zijn, dan is dit be-
sluit van het inheems gezag dus ook onrechtmatig en derhalve onverbindend. 
Zo redeneert het Hof echter helemaal niet. Niettemin zijn er aan de tekst van de 
Grondwet argumenten te ontlenen voor zo’n redenering. De letterlijke woorden 
van art. 246 van de Grondwet van Colombia luiden dat de inheemse autoritei-
ten rechtsprekende functies kunnen uitoefenen binnen hun territoir “de confor-
midad con sus propias normas y procedimientos”, ofwel in overeenstemming 
met de eigen normen en werkwijzen, maar “siempre que no sean contrarias a 
la Constitución y leyes de la República”, dus zolang de handelwijze der autori-
teiten maar niet indruist tegen de grondwet en wetten van de republiek. Dit 
tweede deel van de voorwaarden voor rechtmatige gezagsuitoefening (niet in-
druisen tegen grondwet en wet) is waar het mij nu om gaat.36 De formule 
                                                           
 35 Ook in de zaak Tyrer werd overigens aangenomen dat er niet van marteling sprake 

was. Hoe daar de redenering luidde, laat ik nu buiten beschouwing. 
 36 Het eerste element, overeenstemmend met de gewoonten enz., wordt door het Hof 

aangegrepen om een eis van “legaliteit” te funderen, een toets waarover het laatste 
woord nog niet gezegd is (zie hieronder).  
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“indien niet strijdig met de grondwet en de nationale wetten” is populair bij het 
inrichten van zelfbesturende territoria met eigen wetgevende bevoegdheid, 
maar fataal. Letterlijk genomen zou elk publiek besluit van lokale autoriteiten 
bijvoorbeeld volgens een andere procedure genomen dan in het nationale straf- 
of bestuursprocesrecht is voorgeschreven, onverbindend kunnen worden 
verklaard. Een dergelijke interpretatie van de formule brengt zelfbestuur direct 
om zeep, aldus ook het Hof. Die woorden moeten we dus niet letterlijk nemen. 
Maar hoe dan wel? Wat zijn dan wel redelijke, te rechtvaardigen, beperkingen 
op het eigen recht van zo’n collectief?37 Hier moet, volgens het Hof, vooral 
rekening gehouden met het specifieke gegeven dat in de nationale staat wordt 
uitgegaan van het verleende collectieve recht op bescherming van en respect 
voor de vaak sterk afwijkende eigen cultuur en instituties van gemeenschap-
pen. Die fundamentele (collectieve) rechten liggen in de ene schaal van de 
weegschaal. In de andere schaal mag niet zonder meer het hele pakket van 
nationale, westerse waarden c.q. rechtens gewaarborgde waarden, geworpen 
worden, omdat het immers essentieel is dat wordt erkend dat verscheidene cul-
turen gelijkwaardig in één huis leven, en er dus niet ééntje mag voorgaan. Dat 
betekent zeker geen verterend en machteloos relativisme, maar wel dat er 
beredeneerd moet worden waarom welke fundamentele uitgangspunten c.q. 
individuele rechten over de verschillende culturen heen mogen binden. Zulke 
beperkingen kunnen alleen worden gevonden in uitgangspunten, waarden, die 
van hoger rang zijn dan de waarde die grondwettelijke toekomt aan het 
respecteren van daden van lokale gezagsuitoefening.38  

                                                           
 37 Deze vraag dient letterlijk en ernstig genomen te worden. Er is geen voor de hand 

liggende antwoord aanwezig. Eerst zal dus onderzocht en bepaald moeten worden 
op grond van welke criteria of beginselen ontoelaatbare gedragsregels of instituties 
van de lokale gemeenschappen geweerd moeten en mogen worden. Het geeft hier 
natuurlijk geen pas om de oude koloniale manier te copiëren waarin bij erkenning 
van inheems recht altijd een uitzondering werd gemaakt voor die regels of praktijk 
die tegen de morele en sociale gevoeligheden van de toenmalige machthebbers in 
gingen en dus repugnant heetten (zie Griffiths 1986: 7, en in deze bundel F. en K. 
von Benda-Beckmann). Deze vraag naar algemener aanvaardbare toetsingscriteria 
speelt overal waar een multiculturele samenleving bestaat en algemene meta-regels 
tot ontwikkeling komen. Minder indringend en veel meer gefragmenteerd en ad hoc 
komt deze vraag ook naar voren bij regiems van bijzondere meta-regels, zoals in 
ons land. Dan zal telkens gevraagd moeten worden tot hoever en op welk gebied in 
het geldend recht uitzonderingen gemaakt moeten en mogen worden voor specifieke 
culturele patronen van een bepaalde minderheidsgroep (zie o.a. Groenendijk en 
Strijbosch 1996 en Huls en Stout (red.) 1992). 

 38 Het is verleidelijk om hier een verbinding te leggen met de procedurele eisen die 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap in de zaak Cassis de Dijon, naar 
de interpretatie van Eijsbouts in deze bundel, heeft opgelegd aan de lid-staten: het 
afwijkende in het nationaal beleid dient voor het Europese forum verantwoord te 
worden in het licht van wat de andere staten plegen te doen op dit punt. Deze plicht 
tot verantwoording valt ook in de opzet van het Colombiaanse Hof te lezen. Dan 
geldt dus dezelfde conclusie als die Eijsbouts trekt: zo´n verantwoording afleggen 
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Het Hof heeft op dit punt een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Nadat 
eerst een hele lijst hoger-waardige uitgangspunten werd opgesomd, inbegrepen 
allerhande processuele eisen in de trant van hoor en wederhoor, recht op de 
westerse vorm van verdediging e.d. die alle dienen om lokaal gezag aan scher-
pe toetsen te onderwerpen (en zonder dat de lijst op speciale wijze gerechtvaar-
digd werd), is er uiteindelijk het standpunt-Jambaló uitgekomen.  

Jambaló vergeleken met El Tambo 

Het uitgangspunt dat er geen specifieke wereldbeschouwing mag worden op-
gelegd als toetsingskader van inheems recht en gezag, zoals in deze zaak Jam-
baló uitgedragen, is een voorlopig eindpunt in een route die ik eerder al kort 
aangaf. Deze weg startte met de zaak El Tambo (T 254 1994). Die zaak 
handelt over een inheems gezag dat een lidmaat, een ex-bestuurder zelfs, van-
wege reeksen diefstallen en ander wanbeheer uit het gebied verbant, zijn 
eigendommen verbeurd verklaard, en ook niet toelaat dat gezinsleden kunnen 
blijven wonen en eventueel de akkers van de betrokkene overnemen. In deze 
oudere zaak is de leer-Jambaló nog lang niet uitgekristalliseerd. Hier, in El 
Tambo, worden de besluiten van dit inheemse gezag tot verbanning en 
onteigening van een deelgenoot, op een veel ongeremdere manier getoetst aan 
reeksen grondwettelijke individuele rechten en aan talrijke gewone wetten van 
de republiek. Wel wordt telkens gezegd dat die toets alleen geldt wanneer er in 
die (grond)wettelijke bepalingen van een hogere waarde dan het collectieve 
recht van autonomie sprake is. Het Hof signaleert dan al de noodzaak om een 
universeel ethisch minimum te zoeken, maar onverkort worden alle grondwet-
telijke grondrechten in het geding gebracht als toetsingskader. Zo wordt de in 
die zaak door het inheems gezag opgelegde verbeurdverklaring van eigen-
dommen onverbindend geacht, zonder meer omdat de grondwet zulk een straf 
niet toelaat. Dit gebeurt dus zonder over de rang van dat grondwettelijk verbod 

                                                           
betekent niet inleveren op souvereiniteit, het is wederzijdse vergroting van de eigen 
vermogens. Zelf zie ik deze Colombiaanse formule als het oproepen tot een 
interculturele dialoog. Wel teken ik aan dat het forum dat in het Colombiaanse 
geval beslist over de vraag of inheems beleid verantwoord kan worden, een 
eenzijdig samengesteld forum is.  

 Ik ben me bij dit onderwerp van bewust dat voor verschillende naar zelfbestuur 
strevende inheemse gemeenschappen, en vooral die welke zich op een status van 
First Nations beroepen, het stellen van grenzen aan hun zelfregulering door statelij-
ke organen principieel onaanvaardbaar is. Niettemin is dit altijd de praktijk in alle 
staten die rechts- en staatspluralisme serieus gaan regelen. Ook in federale stelsels 
bestaan zulke competentie- en conflictenregels. Maar First Nations wensen zich niet 
op een lijn te bevinden met bijvoorbeeld Canadese provincies. Niettemin zou een 
“ongeregelde” verhouding of een waarin afbakening van competenties uitsluitend in 
een soort nationaal constituerend beraad kon worden opgelost, in feite neerkomen 
op een confederatie van zelfstandige staten. Dat is zelden een realistische optie.  
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te delibereren of in internationale verdragen terzake te zoeken of dit verbod als 
één van bepaald hoge rang dient te worden beschouwd. Ook wordt art 29 van 
de Grondwet van Colombia met fundamentele rechten voor een verdachte, zo-
als recht op onpartijdige rechtspraak, op vermoeden van onschuld, recht op een 
verdediger, zonder meer van toepassing geacht op de inheemse strafrechtsple-
ging. Geen lokale rechtspleging voldoet daaraan. 

In T 349 van 1996, de zaak van de doodslag, wordt van deze aanpak rigou-
reus afstand genomen, o.a. met de stelling dat noties als “een goed proces” 
(“fair trial”) en de notie van “recht op een verdediger” in de bij dat arrest be-
trokken gemeenschap niet bestaan zoals wij het verstaan (citaat van het Hof). 
Wel wordt in dit geval getoetst aan een nog te behandelen criterium van “lega-
liteit” (was de straf, maar ook de procedure, voorspelbaar voor de verdachte?), 
maar het is duidelijk dat, wat er zij van dit criterium, daarmee in verregaande 
mate ruimte wordt gegeven aan lokale waarden, opvattingen en werkwijzen. In 
de zaak Jambaló culmineert dit in het, beredeneerd, terzijde schuiven van 
klachten over het niet hebben gehad van een verdediger en andere procedurele 
bezwaren. Men zoekt ook hier de gevolgde werkwijze te toetsen aan de legali-
teit, namelijk of zij “past in het normatieve stelsel van de gemeenschap”. Heel 
deze jongste aanpak van het Hof is naar mijn mening een vèrgaande, gedurfde 
en in elk geval heel interessante aanpak van het centrale afwegingsprobleem.  

Het Hof heeft in Jambaló vier toetsstenen ontwikkeld, over de eerste drie is 
nu genoeg gezegd: het recht op leven, het verbod van slavernij en het verbod 
van martelen. De vierde toets is die van de “legalidad en el procedimiento”, 
waarover het volgende.  

Legaliteit 

Dit begrip “legaliteit” slaat niet op het eerder ontwikkelde rechtssociologische 
begrip van (pluralistische of welke ook) legaliteit. Het is eerder gerelateerd aan 
het staats- en strafrechtelijke begrip van legaliteit dat eist dat het openbaar be-
stuur alleen handelt op grond van (uitgewerkte) wetten, en dus voorspelbaar 
handelt. Inheemse gemeenschappen kennen geen wetten in die zin, en dat weet 
het Hof heel wel. Men bedoelt hiermee niettemin een beginsel dat elementen 
van het ons bekende vertrouwens- en van het rechtszekerheidsbeginsel omvat. 
Het Hof accentueert de voorzienbaarheid van het bestuurlijk beslissen en 
plaatst willekeurig handelen daartegenover. Verwijzende naar de al behandelde 
formule van art. 246 GW, dat eist dat de lokale autoriteiten handelen “volgens 
de eigen normen en werkwijzen”, komt het Hof tot de eis dat de beslissing c.q. 
de werkwijze moet verlopen volgens regels die overeenstemmen met de speci-
fieke sociale, politieke en juridische organisatie van de betreffende gemeen-
schap (aldus geformuleerd o.a. in de zaak Jambaló). Ofwel: beantwoordt de be-
handeling van de zaak aan de gebruikelijke werkwijzen? In deze zaak Jambaló 
accepteert het Hof op grond van gedetailleerde analyse van de gang van zaken 
de gevolgde procedure van onderzoek en berechting en de opgelegde straf, 
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hoewel dat alles zwaar afweek van het nationale wetboek. De gang van zaken 
past bij de gewone gang van zaken onder de Paeces, en voor zover ongewoon 
wordt dit door de specifieke omstandigheden gerechtvaardigd.  

Het criterium van de “legalidad” werkt wel eens anders uit. Op basis van 
dit criterium aanvaardt het Hof in de zaak T 349 1996 niet dat een straf, opge-
legd aan iemand die in dronkenschap een “landgenoot” had gedood, heel 
anders is dan de gewoonlijke straf voor zulk gedrag. Dat de straf in lengte ver 
uitsteekt boven het gebruikelijk, acht men, interessant genoeg, geen grond voor 
een onverbindendheid, “omdat immers de duur van de straf inderdaad 
wijzigingen kan ondergaan volgens de gewoonten van de gemeenschap”. Maar 
dat de straf niet uitgaat van de gebruikelijke gemeenschapsarbeid met nachte-
lijke opsluiting (“cepo”), maar een vrijheidsstraf van het “blanke”, westerse 
type, door te brengen in een blanke cel, gaat dat wat de verdachte redelijker-
wijs mocht verwachten te buiten.39 Zulks nog te meer omdat de betreffende in-
heemse gemeenschap, Embera-Chamí, anders dan andere volken, de gewoonte 
heeft om per type delict een type straf op te leggen, iets dat ook algemeen be-
kend is.  

Dat het Hof moeilijk kan aanvaarden dat de lokale gezagsdragers beschik-
ken over zaken waar andere, deelstaat-autoriteiten competent zijn, zoals in dit 
laatste geval, vind ik goed begrijpelijk, al begrijp ik niet dat dit onder het com-
plexe begrip van “legalidad” geschoven moet worden. Ook is de aversie tegen 
willekeurig en onvoorspelbaar bestuur goed te volgen. Of en hoe deze notie 
echter vertaald kan worden in een bovennationaal intercultureel criterium dat 
om die reden boven het verleende collectieve recht op eigen strafrechtspleging 
moet gaan, is een open vraag. Het Hof doet ook geen serieuze poging om te 
zoeken naar bovennationale consensus terzake. Het wijst alleen maar op de 
formule van de nationale grondwet (art. 246), formules die de rechters in 
andere kwesties niet altijd erg letterlijk nemen, en haalt uit de woorden 
“overeenkomstig de eigen normen en werkwijzen” de eis dat de inheemse 
gezagsuitoefening voorspelbaar moet zijn voor de klager. Zeker zal een nieuw, 
onverwacht en “ontraditioneel” handelen vragen oproepen in de betreffende 
gemeenschap. Het kan echter heel wel zijn dat zulke dynamiek in de 
normativiteit van de gemeenschap zelf voorzien en gewettigd is. Het is ook 
mogelijk dat de ongewone aanpak de legitimiteit van het lokale gezag aantast. 
Maar is dat niet een interne aangelegenheid? De gewraakte formule lijkt een 
gemeenschap te willen binden aan de vaste traditie, wat in strijd is met de altijd 

                                                           
 39 Dat betrokkene tot een blanke vrijheidsstraf werd veroordeeld komt, zo voegt het 

Hof nog begripsvol toe, omdat de betrokkene buiten het territoir was en de gemeen-
schap niettemin er zeker van wilde zijn dat de daad niet ongestraft bleef “teneinde 
aldus een gewelddadige confontatie tussen de betrokken families te voorkomen” en 
dus ook te voorkomen dat de gemeenschap als zodanig ernstig bedreigd werd in zijn 
cohesie. Telkens, althans in de geselecteerde arresten, wordt er met scherp inzicht in 
en gevoel voor de precaire overlevingsvoorwaarden van deze gemeenschappen 
geredeneerd.  
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aanwezige dynamiek. Nu erkent het Hof zelf dat het niet de bedoeling kan zijn 
om elke dynamiek in deze gemeenschappen te ontkennen.40 Niettemin is de eis 
van overeenstemming met de eigen normen etc. gemakkelijk te gebruiken om 
lokale vernieuwingen onverbindend te verklaren. Hoe zouden de rechters 
lokale dynamiek willen onderscheiden in: “door omstandigheden geboden en 
op een breed plaatselijk draagvlak steunend” en “willekeur en machtsmisbruik 
van een stelletje leiders”? De individuele verdachte die door een onvoorspel-
bare en ongewone beslissing getroffen wordt, stelt vanzelfsprekend de klem-
mende vraag: kunt U mij verlossen van de willekeur van mijn eigen mensen? 
De lokale autoriteiten in dit soort gemeenschappen zijn zich in het algemeen 
scherp ervan bewust dat zij namens de gevestigde tradities moeten spreken en 
weinig eigen ruimte hebben tot afwijking daarvan. Niettemin zal het zeker ge-
beuren dat gezagsdragers fors afwijken van gevestigde patronen. Vanzelf-
sprekend komt machtsmisbruik voor, maar hoe kunnen we ons daarvoor een 
interculturele norm voorstellen? Er zal door de buitenwereld op interne corri-
gerende mechanismen vertrouwd moeten worden, dat lijkt een eis van respect 
voor de waarde die aan die gemeenschappen toekomt.  

Ik ben dus niet overtuigd van dit deel van ’s Hofs benadering. Intussen 
doet mijn oordeel er niet toe; ik wil alleen goed verduidelijken op welke wijze 
het Hof de afwegingsvraag benadert. 

Opnieuw de Nuevas Tribus 

Tot zover Jambaló. Ik kom nu even terug op de aanhangige zaak in het volk 
der Arhuacos, waarin leden van het eigen volk klagen over het verbod van de 
eigen overheid aan missionarissen van de Nuevas Tribus om het gebied binnen 
te komen. De afloop van de zaak (nr. 141047) is mij nog niet bekend. Ik acht 
de kans groot dat het Hof het beleid van het cabildo zal accepteren. Dat 
oordeel zou op twee verschillende manieren gegrond kunnen worden. Het Hof 
zou kunnen stellen dat de vrijheid van godsdienst van de individuele leden van 
dit volk door de maatregel niet wezenlijk wordt geschaad. Of men kan redene-
ren dat, hoewel inderdaad die vrijheid geschaad is vanwege de buitensluiting 
van religieuze voorgangers, dit individuele recht op vrijheid van godsdienst 
niet in rang boven het collectieve recht op verdediging van de eigen cultuur 
van de gemeenschap gaat. 

Zou ik in mijn prognose over de uitspraak van het Hof gelijk hebben, dan 
is hiermee een interessante casus gegeven die stellingen van onder anderen M. 
Galenkamp (1991, 1996) in herinnering roept, die schrijft dat de toedeling van 
zuiver collectieve rechten het grote gevaar oproept dat daardoor mensen bin-
nen het gezag van zo’n collectief worden opgesloten. De kans bestaat dat 

                                                           
 40 Tot die erkenning is men, blijkens het artikel van G. Anders (1997), tot op heden in 

de Amerikaanse rechtspraak over inheemse rechten nog niet gekomen. 
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dissidenten ook van de nationale rechtsorganen geen ruimte krijgen, uit naam 
van het beschermen van de collectieve sociale structuur. Met andere woorden: 
er zou een drukkende homogenisering in de hand gewerkt kunnen worden. Zij 
noemt dat etnische homogenisering, een term die (allicht ongewild) alle huiver 
oproept die laatstelijk met de uitdrukking “etnische zuivering” in landen als ex-
Joegoslavië en Ruanda is verbonden. Maar het is waar: wanneer we een verge-
lijkbare zaak in Mexico volgen waarin een lokaal inheems gezag eigen mensen 
die zich tot deze sekte bekeerd hadden, uit het gebied verbande (zie M. Gomez, 
in Chenaut en Sierra 1995), dan kan dat, wat daar is gebeurd, wel “etnische” 
(beter: geloofs-) “zuivering” heten. Door zo’n term te gebruiken is er wel 
direct een standpunt geïmpliceerd, het standpunt contra.41 Wanneer ik evenwel 
nu terugkeer naar de zaak van de Arhuacos, dan moet toch de aandacht 
gevestigd worden op de goede gronden om te menen dat deze uitstoting van 
missionarissen als een noodzakelijke maatregel van collectieve zelfverdediging 
gezien kan worden. Er bestaat in deze gemeenschappen maar weinig 
differentiatie van levensgebieden. De godsdienst bij voorbeeld is er geen privé 
zaak. De godsdienstige fundering van een hele reeks institutioneel verankerde 
plichten, zoals het bijdragen aan bepaalde rituele feesten en ceremoniën, het 
betalen van bepaalde sommen of prestaties om verbroken evenwichten te 
herstellen, is daardoor een uiterst centrale factor in het behoud van voldoende 
cohesie in zo’n gemeenschap. Tot de elementen die de identiteit uitmaken van 
het volk der Arhuaco behoort, volgens een studie van Esther Sánchez, de 
pagamento (betaling). Voor de beschikbaarheid van levensbelangrijke goede-
ren zoals de lucht en het water wordt in deze gemeenschap dank gezegd. In 
deze dankzegging wordt ook uitgedrukt dat niemand misbruik zal maken van 
deze goederen. De dankzegging neemt de vorm aan van geregelde pagamen-
tos, verricht in het bredere kader van ceremoniële, godsdienstig geladen 
bijeenkomsten. Het lid der gemeenschap dat geleerd heeft de natuur alleen te 
beleven als stof om te bewerken voor persoonlijke doelen van productie – een 
leerstuk dat de Nuevas Tribus inbrengen – onttrekt zich aan deze bijdragen aan 
het collectief. Dat gebeurde ook in het Mexicaanse geval. Niet alleen holt dit 
de financiële basis van de geregeld terugkerende ceremoniële bijeenkomsten 
uit, het bedreigt de interne samenhang van dat volk. De pagamentos 
onderstrepen de vitale waarde en daarmee de voorrang die de gemeenschap, 
het collectieve leven, heeft boven de individuele levensinvulling.  

                                                           
 41 Ik mag hiermee niet suggereren dat Galenkamp (1996) wat betreft inheemse volken 

– waarover mijn betoog handelt – deze gevaren van etnische homogenisering zo 
groot vindt dat zij toekenning van (zuivere) collectieve rechten niet gerechtvaardigd 
vindt. De betreffende opmerkingen komen uit een artikel waarin zij de positie van 
etnische minderheden in een land als Nederland bespreekt; inheemse volken zondert 
zij uitdrukkelijk uit. In de bijdrage in deze bundel is zij sociaal-politiek gesproken 
bezorgd over toekenning van collectieve rechten aan de Amish-gemeenschap in de 
VS.  
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Hetzelfde ondermijnende effect doet zich bij de Arhuacos op een ander punt 
voor: de uitwisseling van coca, iets dat zich bij elke ontmoeting tussen Arhua-
cos voltrekt. In het geloof van de Nuevas Tribus is dit coca-gebruik verboden, 
waarmee dus eveneens een samenbindende institutie ondermijnd wordt.42 Uit-
eindelijk staat de vraag “wie is een Arhuaco” centraal. Vandaar dat er in deze 
gemeenschappen nogal eens fors wordt opgetreden tegen deelgenoten die zich 
de “westerse” visies en gewoonten eigen maken en die “blanqueados” ge-
noemd worden. Waarom er op de “verbleekten” zo fel gereageerd wordt, wordt 
duidelijk uit de mooie slotalinea van het deskundigenbericht van Esther Sán-
chez (uitgebracht aan het Hof). 
 

“Die Arhuacos die voelen dat hun bestaan als leden van een volk waarde 
heeft, zijn onverzoenlijk en zijn niet genegen om op hun heilig territoor een 
andere wijze van denken toe te laten, culturele waarden die niet te vereni-
gen zijn met hun eigen, en wel omdat dit hun bestaan als een andere cul-
tuur in gevaar zou brengen. Zij weten dat zij historisch gezien het resultaat 
zijn van aanpassingen en opgelegde patronen, maar ook van afwijzing en 
weerstand die het hen hebben mogelijk gemaakt tot vandaag als zodanig te 
blijven bestaan. Zij weten heel goed dat wanneer ze zich totaal zouden heb-
ben afgesloten, ze zouden zijn verdwenen, maar ook dat het alleen dank zij 
de krachtige afgrendeling van de buitenwereld mogelijk is geweest om Ar-
huacos te blijven.”  

De interpretatie van handelwijzen als daden van publiek gezag 

De toetsing van besluiten van lokale overheden, zoals cabildos, dient volgens 
het Hof te gebeuren binnen de uitdrukkelijke gezichtshoek dat het om publieke 
autoriteiten gaat met een eigen kring van competenties. Lagere rechters recon-
strueren een besluit dat in een algemene bijeenkomst van de lidmaten van een 
zelfbesturende entiteit, een resguardo, is genomen – een gebruikelijke gang 
van zaken in resguardos – soms als het besluit van de algemene vergadering 
van een vereniging. Zo kan dan het besluit om een ex bestuurslid van een res-
guardo, El Tambo, te verbannen uit het territoir, worden gezien als “legitieme 
uitoefening van het recht op vrijheid van vereniging” en dat brengt met zich 
mee dat een vereniging zijn leden kan schorsen of royeren. De lagere rechter 
ziet hierin geen besluit met overheidsgezag noch een rechterlijk besluit maar 
een gewone civiele zaak die verder voor de civiele rechter behandeld moet 
worden. Het Hof daarentegen komt dan met de principiële benadering die er op 

                                                           
 42 De Katholieke Kerk heeft de genoemde handelwijzen veelal opgenomen in de 

gepredikte leer, die dus veel syncretistischer is en daarmee goed, althans veel beter, 
te verenigen is met de meest centrale elementen van het groepsleven.  
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neer komt dat aan een inheemse gemeenschap vanwege diens sociale 
kenmerken een eigen reëel bestaan moet worden toegekend. De sleutelpassage: 
 

“Inheemse gemeenschappen zijn niet gelijk te stellen aan een eenvoudige 
vereniging. Ze zijn een historische en dynamische realiteit, gekenmerkt 
door objectieve en subjectieve elementen die niet te reduceren zijn tot de 
animus societatis zoals bij burgerlijke verenigingen. Men wordt als in-
heems geboren en behoort tot een cultuur die bewaard wordt of die weer 
gerecupereerd wordt. Het behoren tot zo’n gemeenschap vloeit niet voort 
uit een spontane wilsdaad van twee of meer personen. Of men zich bewust 
is van een inheemse of tribale identiteit is een fundamenteel criterium om te 
bepalen of we te maken hebben met een inheemse gemeenschap, in die zin 
dat alleen maar de wil om zich te verenigen niet een dergelijk soort van 
collectiviteit tot stand brengt.”  

 
Het hof accepteert vervolgens deze reëel bestaande gemeenschappen als 
orgaan van overheidsgezag43 en kent aan het gevallen besluit het karakter toe 
van een sanctie tegen een der leden wegens wangedrag, en start vervolgens de 
toetsing van die daad van “strafrechtspleging”.  

Opnieuw blijkt uit deze zaak van El Tambo hoezeer de bereidheid om te 
denken in termen van een antropologisch c.q. sociologisch gemeenschaps-
begrip beslissend is voor de vraag of de betreffende inheemse groepen als 
gelijkwaardige onderdelen van staat en recht worden behandeld of alleen als 
private associaties. Wanneer eenmaal collectieve rechten zijn verleend, vereist 
dat door het hele juridische begrippenapparaat heen een constante stroom van 
ingrijpende begripsveranderingen, zoals wel blijkt uit de herhaaldelijke botsing 
tussen de redeneerwijzen van het Hof en die van de lagere rechters. 

De conclusie uit deze behandeling van de beide vragen, A en B, is dat het 
Hof op bepaalde punten nog heen en weer zwalkt maar op andere punten, na 
een moeizame reis, een consistent en principieel standpunt resp. redeneerwijze 
heeft gevonden. In de uitkomsten wordt getracht respect te tonen voor andere 
culturen. Er wordt geprobeerd om het vreemde, waar dat botst met het eigen, 
bekende, niet direct om die reden al af te keuren. Het Hof is bereid om praktij-
ken die wellicht in de ogen van sommigen, desnoods velen, desnoods ook de 
rechters zelf, repugnant zijn, te beschermen voor zover zij geacht kunnen wor-
den “te passen bij die cultuur”. Het Hof gaat hierin in mijn ogen behoorlijk ver.  

                                                           
 43 Daarom acht het Hof in deze zaak El Tambo (T 254 1994) een actie van Tutela 

tegen de cabildos mogelijk, daar deze aan de overheidsmacht deel hebben. Tutelas 
mogen volgens het Colombiaanse recht alleen tegen overheden ingesteld worden, of 
tegen privé-organisaties wanneer iemand daartegenover in een maatschappelijk 
machteloze positie staat.  
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Kritiek van binnenuit 

Voordat ik mijn verhandelingen over de afweging van individuele rechten ver-
sus het collectieve recht op zelfverdediging door specifieke gemeenschappen 
afsluit, zou ik willen ingaan op een laatste punt, de interne kritiek die binnen 
vele inheemse gemeenschappen op de eigen gebruiken wordt uitgeoefend. De 
gevaren van drukkende homogenisering en van te groot overwicht van het col-
lectieve boven de rechten van individuele dissidenten, zijn al gesignaleerd. Dit 
is vooral moeilijk te verteren, om te beginnen voor kritische, rebelse en onge-
hoorzame individuen binnen die gemeenschappen, wanneer we moesten aan-
nemen dat in zo’n volk geen zelfkritiek plaats vindt en de verhoudingen niet in 
voortdurende ontwikkeling zijn. Hierboven stond dat het Colombiaanse Hof 
respect betuigt voor het andere, het vreemde. Omgekeerd mag en moet in een 
samenleving van gelijkwaardige gemeenschappen ook respect gevraagd 
worden van de kant van de lokale gemeenschappen voor de kernwaarden van 
de dominante groepen. Voor een deel legt het Hof, zoals we zagen, zulke 
kernwaarden gewoon op, zonder vragen en zonder consultatie. Maar het Hof 
opent via zijn procedurele aanpak ook ruimte voor het op gang komen van een 
interculturele dialoog. Die dialoog kan gaan steunen op het feit dat er in 
inheemse kringen vele discussies gaande zijn over de eigen houding jegens bij 
voorbeeld de individuele mensenrechten.44  

                                                           
 44 In de documenten gebruikt bij de onderhandelingen over de toekomst van de Indi-

aanse volken in de Mexicaanse staat Chiapas worden onder meer schetsen gegeven 
van de toekomstige plurale structuur die deze volken voorstellen, bij monde van het 
EZLN (het Zapatistas front). Over de afbakening en begrenzing van de door hen 
gewenste jurisdictie wordt opgemerkt dat deze o.a. moet beantwoorden aan het vol-
gende uitgangspunt: 

 “dat de procedures van het uitvaardigen, bekend maken, vaststellen en toepassen 
van het inheemse recht in overeenstemming moeten zijn met de mensenrechten”. 
Verderop in Capitulo III staat: “De mensenrechten en de fundamentele vrijheden, 
beschouwd als scheppingen van het Westen en als vreemd aan de inheemse cultu-
ren, beschermen daadwerkelijk alle menselijke wezens en moeten daarom niet als 
vijandig aan de rechten van de inheemse volken gezien worden. Deze volken leven 
niet afgezonderd van de nationale en internationale gemeenschap, en dienen dat ook 
niet te zijn. Vandaar dat individuele mensenrechten inherent zijn aan alle personen. 
En wanneer een lid van een inheems volk in deze rechten aangetast wordt, dient 
deze persoon recht te hebben op alle bescherming die de nationale en internationale 
rechtspleging biedt”.  

 Tot zover dit citaat. Zelfs wanneer we dit in de eerste plaats zouden lezen als de eis 
dat een inheemse persoon voor een “westerse” rechtbank of bureaukratie recht heeft 
op dezelfde mensenrechtelijke bescherming, zoals recht op een tolk als hij de domi-
nante taal niet goed machtig is, dan nog is de formulering zo duidelijk en zo alge-
meen dat hieronder zeker ook het geval valt van een deelgenoot van een lokaal volk 
die opkomt tegen in zijn ogen fundamenteel verkeerde praktijken van de kant van 
de “eigen” gezagsdragers. 
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In de liberale opvattingen van de dominante publieke moraal van vele van de 
huidige samenlevingen kan het niet gemakkelijk worden aanvaard dat er door 
introductie van een officieel rechtpluralisme, gebieden van soms sterk afwij-
kende instituties ontstaan.45 Zou zich die institutionele veelkleurigheid beper-
ken tot de samenleving zelf, dan is dat weliswaar moeiteloos te aanvaarden als 
verrijking, maar als de mensen die zich tot die afwijkende groepen bekennen, 
aan die collectiviteiten gebonden worden omdat daaraan publiek gezag toe-
komt, wordt het heel anders. Zodra namelijk zich in het staatsgebouw een ge-
meenschap aandient met de pretentie een eigen recht te hebben op zelfhandha-
ving en op maatregelen ter zelfbescherming, is de exclusieve soevereiniteit van 
de staat in het geding. Mogelijk relativering van de statelijke soevereiniteit 
doet pijn, niet alleen theoretisch maar vooral ook in het praktische staatsleven 
waar de dominante groepen ongaarne de officiële, legitieme macht delen met 
zulke andersgetinte gemeenschappen. Men zegt dan al gauw: alle burgers zijn 
gelijk voor de wet en we gaan geen mensen voortrekken.46 Zulke gemeen-
schappen zijn heel goed voor het maatschappelijke middenveld maar het zijn 
corpora aliena in recht en staat die zich op liberale beginselen baseren. Waar 
de zelfbepalende, autonome individu in het recht (als individueel rechtssubject) 
en in de staat (als individuele burger) de hoogste en allesbeheersende waarde 
heeft, is het onaanvaardbaar om tegelijk aan collectiviteiten een dergelijke ei-
gen waarde toe te kennen die tot andere begrippen van recht en staat zou lei-
den. Dit geldt uitdrukkelijk alleen voor de begrippen van staat en recht, voor 
de publieke sector, want in het maatschappelijk middenveld wordt juist wel 
grote waarde aan zulke gemeenschappen toegekend, sociaal-culturele waar-
de.47  

Deze problematiek spitst zich toe op het veronderstelde recht van erkende 
zelfbesturende gemeenschappen om hun wil desnoods met dwang te kunnen 
opleggen aan hun deelgenoten ook wanneer die deelgenoten niet tevoren vrij 
hebben ingestemd met die sanctiemogelijkheid. We mogen wel aannemen dat 
de feitelijke macht van met name de multidimensionele gemeenschappen over 
hun deelgenoten nogal eens behoorlijk groot zal zijn. Wie zich rekent tot een 
groep of gemeenschap van mensen met wie men zich één voelt (met wie men 
zich identificeert) en die multidimensioneel is, dus waaraan men in vele situa-
ties (een deel van) zijn sociale identiteit ontleent, kan zich feitelijk maar heel 
moeilijk aan de macht van de leiders of oudsten van die gemeenschap onttrek-
ken. De jeugd of de opstandige vrouw, ze mogen soms bokken, maar uiteinde-
lijk winnen de oudsten het, een bekend thema uit films over bijv. de Amish in 
                                                           
 45 Over de rechtstheoretische blokkades die de standaard rechtsleer opwerpt tegen de 

formele erkenning van rechtspluralisme schreef de Colombiaanse juriste Jaramillo 
(1997) een fraai nuancerende beschouwing.  

 46 De politieke tegenkrachten tegen erkenning van rechten van Aboriginals in Austra-
lië hameren bijvoorbeeld op dit aambeeld.  

 47 Dat is bij voorbeeld aanleiding tot staatssteun voor zulke gemeenschappen, bij 
voorbeeld om eigen scholen te kunnen onderhouden. 



De samenleving van rechtsgemeenschappen 87
   
de USA (vgl. de bijdrage van Galenkamp in deze bundel). Deze feitelijke 
macht doet zich ook gelden op punten die diep ingrijpen in het leven en wel-
zijn van mensen. Vrouwenbesnijdenis, uithuwelijken van jonge kinderen, 
vooral meisjes, het wreken van geschonden eer, de beschuldiging van hekserij, 
lijfstraffen, verbanning, er bestaat een heel scala van gedragspatronen die 
voortkomen uit de specifieke instituties van die gemeenschap maar waarvan 
het moeilijk voorstelbaar is dat deze altijd uit vrije wil worden ondergaan, of 
als consequentie van een vrije keuze voor in- en uittreding tot die groep 
worden aanvaard. Ook al wordt uit het gedrag van de betrokkenen aanvaarding 
van zulke praktijken geconstrueerd, de lijn tussen aanvaarding aan de ene kant 
en berusting wegens gebrek aan enig alternatief aan de andere kant, is bij-
zonder dun (het thema van Scott, The weapons of the weak 1985). Dit is een 
feitelijke soevereiniteit van zo’n gemeenschap over zijn mensen.  

Wat gebeurt er nu wanneer we zo’n feitelijke soevereiniteit gaan 
opwaarderen tot een juridisch erkende? We hebben bij projecten van 
zelfbestuur van sub- of transnationale gemeenschappen vaak te maken met 
institutioneel uitgebouwde gemeenschappen gekenmerkt door sterk afwijkende 
voorstellingen over feiten, samenhangen en waarden van individu, samen-
leving en (boven)natuur. Vooral als de “constitutieve regels” (de symbolische 
orde) van een gemeenschap drastisch afwijken van die van de mainstream 
betekent erkenning van een vorm van zelfbestuur niet alleen formeel een 
doorbreking van de “gelijkheid voor de wet van alle burgers” maar vooral ook 
materieel. Immers, gewapend met hun institutionele uitrusting wensen de 
leiders van deze groepen, wanneer zelfbestuur in zicht komt, het recht te 
krijgen om hun leden, desnoods met dwang, hun wil, dus hun praktijken, op te 
leggen. Zonder dat recht kan men alleen op de feitelijke sociale controle 
terugvallen die strak kan zijn maar ook, zeker in een situatie van frequente in-
teractie met de anderen, gemakkelijk ondermijnd kan worden. Zonder dat 
recht, kortom, vreest men desintegratie van de eigen instituties en met name 
van de overkoepelende samenhang daartussen.  

Het is dus daadwerkelijk het geval dat de zelfbesturende gemeenschappen 
dit aspect van statelijke soevereiniteit willen bezitten. Zij eisen het recht op om 
de eigen lidmaten desnoods tegen hun wil te tuchtigen. Daaraan zit ook een 
andere kant: evenzo eisen zij het recht op om buitenstaanders wanneer deze 
ondermijnende activiteiten beginnen, zoals een protestants sektarisch geloof 
uitdragen, dat zich agressief keert tegen de lokale religieuze praktijk, desnoods 
met dwang te mogen weren uit hun territoor. Een erkende nationale staat zou 
onder omstandigheden evengoed buitenlandse verstoorders van de openbare 
orde willen weren. Deze beide claims kunnen, door insiders, maar vooral door 
outsiders, worden gebruikt om aan de gemeenschapsleiders het bittere verwijt 
te maken dat men hoogst exclusief denkt: Nederland voor de Nederlanders. 
Deze exclusiviteit is overigens helemaal niet de gebruikelijke praktijk in deze 
gemeenschappen die nogal eens gul zijn in het toelaten van vreemden. De 
claims drukken de behoefte uit aan principiële erkenning dat men zich als een 
gemeenschap met collectieve identiteit onder omstandigheden te verdedigen 
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heeft en daar het recht toe vraagt. Maar de zwaarwegende problemen van in- 
en uitsluiting blijven bestaan. Dit uiterst gevoelige element is onverbrekelijk 
verbonden met projecten van zelfbestuur voor zulke gemeenschappen. Het gaat 
om grensbewaking in de sociaal-culturele zin en dat is en was altijd een 
netelige zaak, ook indertijd toen men zich in het Westen verbeelden ging dat er 
natie-staten waren die dan evengoed die grensbewaking in handen kregen. 
Geen wonder dat van de internationaalrechtelijke debatten over het zgn. 
collectieve recht van bepaalde gemeenschappen op, bij voorbeeld, behoud van 
eigen identiteit resp. op zelfbestuur, de vonken voortdurend afspatten. Daad-
werkelijk wenst het leiderschap van zo’n volk zich in een bepaald opzicht als 
een staat in de staat te gedragen. 

In deze klemsituatie lijkt de enige uitweg, moeilijk maar begaanbaar, om 
de kaarten te zetten op de interculturele dialoog, waaruit langzamerhand een 
werkelijk breed gedragen fonds van gemeenschappelijke waarden voor een 
vreedzame samenleving van onderscheiden gemeenschappen kan voortkomen.  

Enkele concluderende opmerkingen 

De jurisprudentie van het Colombiaanse Hof vertoont exact de dilemma’s 
waarmee, in staat en recht en in staatsleer en rechtstheorie, geworsteld wordt 
wanneer een officieel pluralisme is gevestigd. Het is van belang om aan de 
hand van zulke ervaringen te zoeken naar algemene voorwaarden waaronder 
juridisch rechtspluralisme een zinvolle mogelijkheid blijkt. “Zinvol” ware af te 
meten aan de kansen die feitelijk geboden worden op zelfbepaling van speci-
fieke gemeenschappen, én aan de mate waarin institutionele impulsen gegeven 
worden voor ontwikkeling en handhaving van algemene beginselen en regels 
die een vreedzame coëxistentie van uiteenlopende multidimensionele gemeen-
schappen bevorderen. Zo’n evaluerend onderzoek moet een empirisch onder-
zoek zijn. Zulk onderzoek is schaars en het is in dit opstel in elk geval niet ver-
richt noch gerapporteerd. Op grond van minder systematische kennismaking 
met deze problemen en naar aanleiding van de op zich zuiver juridische rand-
voorwaarden die het Colombiaanse Hof ontwikkelde, kan ik wel speculeren 
over enkele lessen die het geval Colombia voor ons heeft. 

Het blijkt zinvol om twee typen vragen te onderscheiden (die in de tekst A 
en B zijn genoemd). 

A. Welke waarde komt toe aan inheemse of gemeenschapsautonomie ver-
geleken met de waarde die toekomt aan effectief statelijk handelen, met name 
in zaken waarin grote algemene belangen spelen?  

B. Hoe ver reiken individuele mensenrechten ten opzichte van het zelfbe-
stuur en zelfregulering van deze gemeenschappen?  

Men kan andere relevante vragen noemen, zoals de vraag in hoeverre niet-
leden van een lokale gemeenschappen onderworpen zijn aan de jurisdictie er-
van, de vraag welke personen of organen klagende gemeenschappen mogen 
vertegenwoordigen, en, heel andere kwestie, de vraag welke spanningen in de 
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geijkte visie op het recht en zijn bronnen ontstaan wanneer rechtspluralisme 
formeel wordt erkend. Over deze vragen zijn in de uitspraken van het Hof wel 
enkele dingen aangetroffen maar ze zijn niet systematisch in dit artikel behan-
deld.  

Wat vraag A betreft, zien we het Hof daarin een sterk kronkelende weg be-
lopen. In de casus van het radarstation zien we zowel qua vonnis als qua leer 
over rechtsbronnen een staatscentralisme terugkomen dat geen goede voor-
waarde is voor een zinvol pluralisme. De kernvraag blijkt hier te zijn, wie of 
welk orgaan uiteindelijk de definitie geeft van wat algemene belangen zijn en 
hoe zwaar zo’n belang in het specifieke geval weegt ten opzichte van de 
waarde die, ook grondwettig, aan de multinationaliteit van een staat toekomt. 
Het debat over de vraag wanneer participatie in beleidsvorming zinvol ge-
noemd mag worden, laat vervolgens zien dat binnen de geijkte liberale 
maatschappijvisie onvoldoende wordt beseft hoe moeilijk het is om een 
interculturele dialoog te voeren. Datzelfde zien we in kwesties die te maken 
hebben met de betekenis van het territoir voor het leven van zo’n gemeen-
schap. De benadering van inbreuken op het grondgebied in termen van op zijn 
best compensatie in geld is niet te rijmen met de “identity related differences” 
die deze volken tonen. In deze sfeer van sterke verschillen in de symbolische 
orde van samenleven zijn speciale maatregelen nodig om het vereiste respect 
voor de andere cultuur ook institutioneel te tonen. Het belang van een institu-
tioneel gesteunde interculturele dialoog is duidelijk, maar de termen waarin die 
dialoog wordt gevoerd – en het forum waarop dit gebeurt – zijn vaak aller-
minst evenwichtig. Het is een ook uit de co-participatie-literatuur bekende pro-
blematiek, hoe inheemse denkwijzen en begrippen in een westers georiënteerd 
stelsel van rechtsbegrippen kunnen worden gehonoreerd en ingepast. Ook het 
omgekeerde geldt natuurlijk en daarmee komen we bij vraag B. 

Bij de vraag tot hoever met name de individuele mensenrechten reiken bin-
nen andere culturen vaart het Hof een minder kronkelende koers, al heeft het 
Hof, begrijpelijk, die koers niet in een klap gevonden. Resoluut wordt het op-
leggen van de dominante wereld- en mensvisie afgewezen en er wordt gezocht 
naar een reeks toetsstenen die op instemming van alle verzamelde culturen 
zouden kunnen rekenen. Het Hof zoekt een procedurele oplossing voor het 
bepalen van de principiële grenzen aan zelfbestuur die de culturen kunnen ver-
enigen. Het wederzijds moeten afleggen van verantwoording over de waarde 
van de eigen sociaal-culturele praktijken vergeleken met die der anderen, mede 
gelet op de eis van vreedzaam samenleven, lijkt hier een belangrijke voorwaar-
de te vervullen om absolutistische standpunten uit de weg te ruimen. Hoe het 
zoeken naar een interculturele verstandhouding in de dagelijkse praktijk werkt, 
dat is een vraag die alleen na verloop van vele jaren beantwoord kan worden.  
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Hubert Treiber 

Die (Wieder-)Geburt der nationalsozialistischen 
“Volksgemeinschaft” aus dem Geist der deutschen 

Rechtsgeschichte – Eine Skizze1 

I. Wer über “Volksgemeinschaft” schreibt, kommt nicht umhin, auch über 
“Gemeinschaft” einige Sätze verlieren zu müssen. Und wer sich auf den 
Begriff “Gemeinschaft” einläßt, der ist bei F. Tönnies angekommen,2 der 
seiner 1887 publizierten Arbeit mit “Gemeinschaft und Gesellschaft”3 einen 
einprägsamen Titel vermacht hat, der wie eine Erkennungsmelodie wirkt. Und 
dies trotz einer im Lichte einer spezifischen Erkenntnistheorie aufwendigen 
begrifflichen Architektonik, die im allgemeinen vor der allzu leichtfertigen 
Übernahme von Wertungen/Werturteilen schützt.4 Doch in die von Tönnies 
geschickt gehandhabte Kontrastierung einprägsamer Abstraktionsleistungen 
mit bestimmten geschichtlich-gewordenen Lebensformen5 sind auch 
Wertungen eingeflossen, die unabhängig vom jeweils gegebenen nationalen 
und kulturspezifischen Kontext die “Sehnsucht nach organischer Gemein-
schaft” wachhalten, die Sehnsucht nach einem persönlichen Beziehungs-
geflecht von geringer Komplexität, die “erlebnis- und gefühlsmäßig” zu 
bewältigen ist.6 Hierin scheint der spezifische Gebrauchs- und Ewigkeitswert 
des Gemeinschaftsbegriffs verankert zu sein, auch wenn sich bereits für das 
19. Jahrhundert (im deutschen Sprachraum) eine uneinheitliche Verwendung 
nachweisen läßt: 
 

                                                           
1 Ich danke Leonie Breunung (Hannover) für eine kritische Durchsicht des Manu-

skripts. 
2 In Anspielung auf: Lars Clausen/Franz Urban Pappi (Hg.): Ankunft bei Tönnies. 

Soziologische Beiträge zum 125. Geburtstag von Ferdinand Tönnies. Kiel 1981. 
3 Nachdruck: Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie. 

Darmstadt 1991. 
4 Vgl. statt vieler: Peter-Ulrich Merz-Benz: Die begriffliche Architektonik von “Ge-

meinschaft und Gesellschaft”, in: Lars Clausen/Carsten Schlüter (Hg.): Hundert 
Jahre “Gemeinschaft und Gesellschaft”. Ferdinand Tönnies in der internationalen 
Diskussion. Opladen 1991, 31-64; ders.: Tiefsinn und Scharfsinn. Ferdinand Tön-
nies’ begriffliche Konstitution der Sozialwelt. Frankfurt/Main 1995, insb. 310ff. 

5 Vgl. Stefan Breuer: Von Tönnies zu Weber. Zur Frage einer “deutschen Linie” der 
Soziologie, in: Tönnies-Forum, Heft 2 (1992), 14-41, 32. 

6 Wilfried Röhrich: Vorwort, zu: Renaissance der Gemeinschaft? Stabile Theorie und 
neue Theoreme, hg. v. Carsten Schlüter u. Lars Clausen. Berlin 1990. 
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“Die zentrale Spaltung, die sich hier anbahnt, ist Gemeinschaft im Sinne 
der alten Gemeinde auf der Basis einer mehr oder weniger kommunisti-
schen Eigentumsordnung einerseits und Gemeinschaft als besonders enge 
Form der (geistigen und gefühlsmäßigen) Verbundenheit andererseits.”7 

 
Doch die vornehmlich im kulturpessimistisch gestimmten protestantischen Bil-
dungsbürgertum verbreitete Stimmungs- und Erfahrungslage nahm auf diese 
Unterscheidung kaum Rücksicht, sie trug vielmehr dazu bei, daß sich an den 
wie auch immer definierten Gemeinschaftsbegriff unterschiedliche, ja konträre 
Wertvorstellungen und Ordnungsentwürfe ankristallisieren konnten. So die 
Idee eines (ständisch-) korporativen Zusammenschlusses, wie sie dann der 
italienische Faschismus propagierte,8 aber auch völkisch-nationale Denkmuster 
aus dem Umfeld der nordisch-germanischen Mythologie, oder auch die gegen 
die “Weltherrschaft der Unbrüderlichkeit” gerichtete Vorstellung einer 
kommunistischen Solidargemeinschaft, die nicht selten mit dem slawophilen 
Gemeinschaftsbegriff und dem russischen “Mir” in Verbindung gebracht 
wurde.9 

Schon Max Weber, der mit Tönnies durchaus eine Reihe von Gemeinsam-
keiten teilt – wie dieser sieht er das “hervorstechendste Merkmal der histori-
schen Entwicklung in der Rationalisierung des Gemeinschaftshandelns; wie 
Tönnies sieht er die Eigenart der modernen Zivilisation in dem Ausmaß, in 
dem sie durch rationale Ordnungen bestimmt ist; und wie Tönnies sieht er die 
Hauptmerkmale dieser Rationalität in der Kombination von gewillkürter Sat-
zung bzw. Neuschöpfung und Systematik”10 – , meldet Tönnies gegenüber 
Vorbehalte an, die auch heute noch geltend gemacht werden können: 
 

                                                           
7 René König: Die Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft bei Ferdinand Tönnies, 

in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 7 (1955), 348-420, 393. 
8 Statt vieler: Stefan Breuer: Anatomie der konservativen Revolution. Darmstadt 

1993, 124-135. 
9 H. Treiber: Fedor Steppuhn in Heidelberg (1903-1955). Über Freundschafts- und 

Spätbürgertreffen in einer deutschen Kleinstadt, in: Hubert Treiber/Karol Sauerland 
(Hg.): Heidelberg im Schnittpunkt intellektueller Kreise. Zur Topographie der 
“geistigen Geselligkeit” eines “Weltdorfes”: 1850-1950. Opladen 1995, 70-118, 
75f. Zur Verklärung der russischen Feldgemeinschaft des “Mir” als einer “Einheit 
des Blutes” vgl. August Freiherr von Haxthausen: Studien über die innern Zustän-
de, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Rußlands. Drit-
ter Theil, Berlin 1852, 115ff. Auf Haxthausen beriefen sich dann auch die Slawo-
philen, obwohl der “Mir” nicht etwas “organisch Gewachsenes”, sondern – zum 
Zwecke der Steuereintreibung – etwas künstlich Gemachtes war. Vgl. hierzu z.B. 
Gerhart v. Schulze-Gävernitz: Volkswirtschaftliche Studien aus Russland. Leipzig 
1899, 181ff. Die zwischen Slawophilen und “Westlern” damals geführte Debatte er-
fährt derzeit in Russland eine Neuauflage, die sich auch der damaligen Abgren-
zungskriterien bedient. 

10 Breuer, Von Tönnies zu Weber, 1996, 33. 
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“Worüber ich von wichtigeren Dingen noch immer nicht endgültig im Kla-
ren bin, das ist die Frage: wie man sich zu Ihrem Begriff des ‘Wesens-Wil-
lens’ endgültig zu stellen hat. Das heißt: der Wert dieses wie immer gear-
teten Begriffes ist mir nicht fraglich, man sieht es ja in Ihrem Hauptwerk 
[= Gemeinschaft und Gesellschaft, HT], wie er sozusagen wie eine 
Komplementärfarbe die Konturen der ‘Zivilisation’ in aller Schärfe und 
Farbenklarheit hervortreten läßt. Als Mittel für diesen Zweck ist er 
unbedingt bewährt. Aber was ist von seinem Inhalt an sich zu halten? Ich 
schwanke, ob er als empirischer Begriff und dann: – als ‘Ideal-Typus’ [,] 
wie ich zu sagen pflege, anzusehen ist, oder ob Wertungen in ihn 
eingeschlossen sind – was Sie ja eigentlich ablehnen.”11 

 
Mit Tönnies geht Weber zunächst davon aus, daß es sich bei den beiden auf-
einander bezogenen dichotomen Begriffspaaren “Gemeinschaft und Gesell-
schaft” – “Wesenwillen und Kürwillen” um “rein als Konstruktionen” 
gedachte Begriffe handelt,12 mit deren Hilfe vornehmlich der Wandel von 
traditionalen zu modernen Formen menschlichen Zusammenlebens erfaßt 
werden sollte. Das Erkenntnisinteresse von Tönnies bestand darin, das 
“Hervorwachsen() des gegenwärtigen, vernunftbestimmten Zusammenlebens 
aus den archaisch-gemeinschaftlichen Sozialformen des Mittelalters” zu 
erfassen.13 Diesem Entstehungsprozeß entspricht, so Tönnies, eine komplexe 
Entwicklung, die der Wille durchläuft bis hin zu seiner höchsten 
Erscheinungsform als Inbegriff der abstrakten Vernunft. “In seiner 
Entwicklung stellt der Wille nichts anderes dar als das gesamte Spektrum von 
Bewußtseinsdispositionen, ja -ursachen, welches den Menschen zum Eingehen 
von Sozialverhältnissen bewegt. [...]. Wie die Vernunft sich immer mehr und 
immer autonomer auftretend zum zentralen Konstituens der Sozialverhältnisse 
entwickelt, ist gerade das Prinzip, das letztlich maßgebend ist für die 
Architektonik des gesamten Tönniesschen Begriffsgebäudes: des Theorems 
von ‘Gemeinschaft und Gesellschaft’.”14 Der oben angesprochene Wandel 
erscheint Tönnies als ein Prozeß der Rationalisierung (den er gemäß seiner 
Aufklärungsabsicht auch als einen Prozeß der Entfaltung der sozialen Vernunft 
ausgibt), der ihm zufolge unaufhaltsam auf eine dramatische Krise zuläuft. Für 
Tönnies stand fest, daß “das Schicksal der modernen Kultur ein tragisches sei, 

                                                           
11 M. Rainer Lepsius/Wolfgang J. Mommsen (Hg.): Max Weber. Briefe 1909-1910. 

Tübingen 1994, 237f. [MWG II/6]. Zu dem in der “Protestantischen Ethik” kon-
struierten “Ideal-Typus” vgl. Hubert Treiber: Vom Nutzen und Nachteil juristischer 
Dogmatik. Zu Max Webers Aufforderung, sich bei der “logischen Analyse eines 
Ideals” wie der “Protestantischen Ethik” als Chinese zu geben, in: Rechtshistori-
sches Journal 16 (1997), 411-452. 

12 Merz-Benz, Tiefsinn u. Scharfsinn, 1995, 22, 230. 
13 Merz-Benz, Tiefsinn u. Scharfsinn, 1995, 38. 
14 Merz-Benz, Tiefsinn u. Scharfsinn, 1995, 35. 
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dem einsichtiges und entschiedenes Wollen lange entgegenwirken könne, ohne 
es jedoch zu besiegen (...).”15 
Man kann es als eine Tragik im Berufsleben von Tönnies ansehen, daß “die 
Wirkungsgeschichte von ‘Gemeinschaft und Gesellschaft’“16 u.a. darauf zu 
beruhen scheint, daß die inner- und außerwissenschaftliche Rezeption seines 
Werkes sich auf eine Lesart einließ, die dazu neigte, “Gemeinschaft” als natür-
liche (organische) Lebensform, “Gesellschaft” dagegen als künstliche, mecha-
nische “Nützlichkeitszivilisation” erscheinen zu lassen, mit der Tendenz, die 
vom “Aussterben” bedrohte Sozialform der Gemeinschaft zu idealisieren. 
Auch wenn Tönnies hinsichtlich der Wirkungsgeschichte seines Buches für die 
beobachtbare Paradoxie von Wirkung und Intention nicht verantwortlich 
gemacht werden kann, so kann ihm dennoch die von Max Weber an ihn 
gerichtete Frage entgegengehalten werden, inwieweit in seine aufwendige 
begriffliche Architektonik dennoch “Wertungen ... eingeschlossen” sind. Und 
folgt man Stefan Breuer,17 so sind es gerade solche wertmäßigen 
Konnotationen, insb. solche deutsch-nationaler Provenienz, welche Tönnies 
vor allem während des Ersten Weltkrieges und auch danach selbst dazu 
verleiteten, der Krise, auf die der Rationalisierungsprozeß angeblich zulief, mit 
einem typisch deutschen “Rezept” zu begegnen: mit der “Wiedergewinnung 
der Gemeinschaft”. 

Für den fast schon inflationären Gebrauch des Gemeinschaftsbegriffs steht 
mit Theodor Geiger ein zuverlässiger Zeitzeuge zur Verfügung, der aus diesem 
Grunde ausführlich zu Wort kommen soll. Folgt man ihm, dann 
 

“(spielt) im öffentlichen und populären Denken ... der Begriff der Gemein-
schaft etwa seit der Jahrhundertwende eine bedeutende, nicht immer glück-
liche Rolle. In jener Zeit setzte, in der bürgerlichen Jugendbewegung spon-
tan zum Ausdruck kommend, eine kultur- und gesellschaftskritische Bewe-
gung im Bürgertum, vor allem in der jungen Intellektuellen-Generation 
ein,18 die sich gegen die ‘Mechanisierung’ und ‘Atomisierung’ des sozialen 
Lebens auflehnte, zugleich aber die radikale Reaktion gegen Überschät-
zung der Verstandesfunktionen und positiver Leistung war und sich in 
jäher Wendung dem Irrationalismus und der Fühlsamkeit hingab. ‘Seele’ 
und ‘Blut’ werden gegen Verstand und Sache aufgerufen. Praktischer 
Ausdruck dieser Tendenzen ist die Bevorzugung affektiv-bündischen 

                                                           
15 Breuer, Von Tönnies zu Weber, 1996, 18f. 
16 Vgl. Dirk Käsler: Erfolg eines Mißverständnisses? Zur Wirkungsgeschichte von 

“Gemeinschaft und Gesellschaft” in der frühen deutschen Soziologie, in: L. Clau-
sen/C. Schlüter (Hg.): Hundert Jahre, 1991, 517-526. 

17 Breuer, Von Tönnies zu Weber, 1996, 15, 21ff., 36f. 
18 Max Webers berühmte Rede “Wissenschaft als Beruf” ist nur vor diesem Hinter-

grund verständlich. Vgl. Wolfgang Schluchter: Einleitung zu: Max Weber: Wissen-
schaft als Beruf (1917/1919) – Politik als Beruf (1919), hg. v. Wolfgang J. Momm-
sen u. Wolfgang Schluchter. Tübingen 1992, 1-46, insb. 23ff. [MWG I/17]. 
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Zusammenschlusses19 unter charismatischer Führung im Protest gegen die 
straff-organisierten Großverbände und Zweckvergesellschaftungen. Dieser 
neuromantische Zivilisationspessimismus [...] ließ Tönnies’ Werk in einem 
dem durchaus unromantischen Urheber fremden Sinne aktuell werden; [die 
gleiche Bewegung] bemächtigte sich der Antithese Gemeinschaft und Ge-
sellschaft in der bei Tönnies vorgefundenen Bedeutung als Ur- und End-
Typus, prägte sie pragmatisch um und erhob ‘Zurück zur Gemeinschaft!’ 
zum Programm. – In dieser Umdeutung wurde ‘Gemeinschaft’ zu einem 
recht eigentlich deutschen Problem (...).”20 

 
II. Theodor Geigers beeindruckendes Zeitdokument enthält zwei wichtige 
Schlüsselbegriffe, die im folgenden aufgegriffen werden sollen. 
“Atomisierung” resp. “atomistische Zerrissenheit” war für eine ganze 
Generation von Intellektuellen zu einem Topos geworden, seitdem ihm 
Wilhelm Windelband21 mit seinem 1878 in Freiburg gehaltenen Vortrag “Über 
Friedrich Hölderlin und sein Geschick” zu einiger Popularität verholfen hatte. 
Windelband begreift Hölderlins Krankheit/Wahnsinn als ein charakteristisches 
Symptom für eine grassierende “soziale Krankheit”: Hölderlin zerbricht an der 
“Zerrissenheit” des modernen Geisteslebens, die Identitätskrise, in die er geriet 
und in der sich Windelband wohl wiedererkannte, scheint eine für die damalige 
Umbruchsituation typische Identitätskrise “moderner Intellektueller” gewesen 
zu sein: das wirkliche Ende faustischer Allseitigkeit (wie sie dem 
Kulturmenschen zugeschrieben wird) durch die Ankunft des hochgradig 
spezialisierten Fachmenschen. Insofern kann die “vielbeschworene Krise der 
Moderne” durchaus zutreffend als “Identitiäts- und Statuskrise moderner 
Intellektueller” beschrieben werden.22 Bezeichnend für Windelband als einem 
der älteren Generation zugehörigen Repräsentanten des (protestantischen) 
Bildungsbürgertums ist jedoch, daß nicht die nordisch-germanische 
Mythologie die Projektionsfläche für die “Größe des deutschen Geistes” – hier 
in Dichtung und Philosophie23 – abgab, sondern die (angeblich) harmonische 

                                                           
19 Vgl. Klaus von See: Politische Männerbund-Ideologie von der wilhelminischen Zeit 

bis zum Nationalsozialismus, in: Gisela Völger/Karin von Welck (Hg.): Männer-
bande/Männerbünde. Zur Rolle des Mannes im Kulturvergleich. Bd. 1 der zweibän-
digen Materialiensammlung zu einer Ausstellung des Rautenstrauch-Joest-
Museums für Völkerkunde (Köln), Köln 1990, 93-102. 

20 Theodor Geiger: Gemeinschaft, in: Alfred Vierkandt (Hg.): Handwörterbuch der 
Soziologie. Stuttgart 1931, 173-180, 175 (Neuaufl. 1959); meine Hervorh. 

21 Wilhelm Windelband: Über Friedrich Hölderlin und sein Geschick (Vortrag) 1878, 
in: ders.: Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte. 
Bd.1, Tübingen 1921, 7.+ 8. Aufl., 230-259. 

22 Justus H. Ulbricht: “Veni creator spiritus” oder: “Wann kehrt Bald[u]r heim?” 
Deutsche Wiedergeburt als völkisch-religiöses Projekt, in: Richard Faber (Hg.): 
Politische Religion-religiöse Politik. Würzburg 1997, 161-172, 164. 

23 Windelband, Hölderlin, 1921, 250. 
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Einheitskultur des antiken Griechenlands, wo es dem einzelnen noch möglich 
gewesen sei, “mit der vollen Hingabe an seinen besonderen Beruf den ganzen 
Genuß der allgemeinen Bildung zu verbinden.”24 Und dennoch sind bereits 
hier, wie im folgenden in noch vertretbarer Kürze aufgezeigt werden soll, die 
einschlägigen Topoi und Denkmuster zur Anwendung gebracht, welche die 
juristischen Germanisten bei ihrem ideologisch gefärbten Blick auf die 
deutsche Rechtsvergangenheit ebenfalls heranziehen. Windelband skizziert 
eine Entwicklung, die sich dadurch auszeichnet, daß sich das Gesamtwissen 
der Gegenwart infolge der fortgeschrittenen Arbeitsteilung und beruflichen 
Spezialisierung dermaßen zersplittert habe, daß der einzelne nicht mehr 
imstande sei, “in sich die gesamte Kultur seiner Zeit zu verarbeiten und sich zu 
ihrem Repräsentanten zu machen.”25 Windelband lastet der fortschreitenden 
Spezialisierung eine Art “Tragödie der Kultur” an, insofern nämlich, als 
“(unsre Kultur) so unendlich verzweigt, so vielfältig, so widerspruchsvoll 
geworden” sei, “daß das Individuum unfähig ist, sie vollständig in sich 
aufzunehmen”,26 – Simmel sollte drei Jahrzehnte später das Auseinanderfallen 
von objektiver und subjektiver Kultur beklagen.27 Das Leiden an der 
“atomistischen Zerrissenheit” der Kultur erscheint Windelband als eine immer 
gefährlicher werdende “soziale Krankheit”, an der Hölderlin schließlich 
zerbrochen sei, weil er sich überdies in der Sehnsucht nach der der Antike 
zugesprochenen “glücklichen Identität” von individueller und allgemeiner 
Bildung verzehrt habe. 

Die hierin zum Ausdruck kommende “Sehnsucht nach organischer Einheit” 
stillt der hier angesprochene Intellektuellentyp nicht ausschließlich dadurch, 
daß er wie Hölderlin “träumend dem Vergangenen nach(klagt)”,28 sondern vor 
allem über eine, nicht selten messianisch eingefärbte Hoffnung auf die “Wucht 
der Synthese”, deren Resultate für ihn im Erwartungshorizont der nahen Zu-
kunft liegen. Doch ist es nicht Windelband selbst, der das Verlangen nach 
einer “über der spezialisierten Detailarbeit” stehenden “Zusammenfassung und 
Verallgemeinerung” (Simmel) einzulösen vermag,29 sondern es sind einige 
seiner engsten Schüler, die sich 1909 mit fünf “kulturpolitischen Essays” an 
die Öffentlichkeit wandten, denen sie den bezeichnenden Titel “Vom Messias” 
gegeben hatten,30 um damit anzuzeigen, daß die “Wucht zur Synthese” 
                                                           
24 Windelband, Hölderlin, 1921, 251. 
25 Windelband. Hölderlin, 1921, 251. 
26 Windelband, Hölderlin, 1921, 253f. 
27 Georg Simmel: Der Begriff und die Tragödie der Kultur, in: ders.: Philosophische 

Kultur. Gesammelte Essais. Frankfurt/Main 1983, 183-207 (zuerst 1911). 
28 Windelband, Hölderlin, 1921, 250. 
29 Simmel, zitiert nach Rüdiger Kramme: Philosophische Kultur als Programm. Die 

Konstituierungsphase des LOGOS, in: H.Treiber/K. Sauerland (Hg.): Heidelberg, 
1995, 119-149, 127. 

30 Richard Kroner/Nicolai v. Bubnoff/Georg Mehlis/Sergius Hessen/Fedor Steppuhn: 
Vom Messias. Kulturphilosophische Essays. Leipzig 1909. Die Erwartungshaltung 
auf einen “Messias” schien ein Charakteristikum der Jahrzehnte vor und nach der 
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nunmehr angesagt sei. Folgt man Lukács,31 dann zeigt sich die chiliastisch 
eingefärbte Stimmungslage der 5 Essayisten (und ihrer Zeit) auch darin, daß 
der Essayist den “reine(n) Typus des Vorläufers” verkörpert, einen 
“Schopenhauer, der die Parerga schreibt, auf die Ankunft seiner (oder eines 
anderen) ‘Welt als Wille und Vorstellung’ wartend”, einen “Täufer, der 
auszieht, um in der Wüste zu predigen von einem, der da kommen soll, von 
einem, dessen Schuhriemen zu lösen er nicht würdig sei.” Tatsächlich erwies 
sich die genannte Essaysammlung als Vorläufer der wenig später gegründeten 
“Internationalen Zeitschrift für Philosophie und Kultur” mit dem Namen 
“Logos”,32 wobei die Namensgebung auch auf den Logos des Johannes-
Evangeliums anspielt, der den Namensgeber der Zeitschrift, Richard Kroner, 
einst dem Christentum zugeführt hatte.33 Die “wohl beste() philosophische 
Zeitschrift Deutschlands”34 “Logos” stellt den Versuch dar, als 
“Gemeinschaftsaufgabe” von Herausgebern, Mitarbeitern (unter ihnen die 
besten Köpfe der deutschen Geistesgeschichte zu Beginn des 20. Jahrhunderts) 
und Autoren die als notwendig erachtete kulturelle Synthese zu erarbeiten. 

 “Zerrissenheit” war aber auch eine Grunderfahrung in der Zeit der 
Weimarer Republik mit ihren “einseitigen Berufs- und Klassenmenschen” 
(Mehlis), so daß sich die “Sehnsucht nach (organischer) Gemeinschaft” – als 
Fronterlebnis im Ersten Weltkrieg nicht nur literarisch präsent – nach der 
Niederlage 1919 zu einer enormen Erwartungshaltung steigerte, die bei vielen 
in Ablehnung der Weimarer Republik die Vision einer starken, einheitlichen 
Volksgemeinschaft heraufbeschwor. So wurde “Gemeinschaft” zu einem “der 
magischen Worte der Weimarer Zeit”35 und damit, wie Geiger sich ausdrückte, 
“zu einem recht eigentlich deutschen Problem.” Wie sehr Geiger mit dieser 
Äußerumg recht behalten sollte, soll im folgenden an einem bezeichnenden 

                                                           
letzten Jahrhundertwende gewesen zu sein. Als “unverdächtiges” Beispiel soll hier 
der (protestantische) Kunsthistoriker Henry Thode herangezogen werden, der sein 
Buch über “Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien” 
(Berlin 1885, 526) mit den folgenden Sätzen enden läßt: “Franz und Luther! Wann 
wird der Dritte kommen? Die Zeit ist reif und wer sein Ohr öffnet, der hört den ver-
langenden Ruf des Volkes, diesmal des vierten Standes, der seine Rechte für sich 
fordert. Was Anderes als neue Glaubenskraft, als neue Kräftigung des Gefühles ver-
langt es? Wer hilft ihm? Die Menschheit gebraucht von Neuem einen Franciscus, 
einen Luther!” 

31 Georg Lukács: Über Wesen und Form des Essays: Ein Brief an Leo Popper, in: 
ders: Die Seele und die Formen. Essays. Neuwied/Berlin 1971 (1911), 7-31, 29. Zu 
Lukács vgl. auch: Harry Liebersohn: “Gemeinschaft und Gesellschaft” und die Kri-
tik der Gebildeten am deutschen Kaiserreich, in: L. Clausen/C. Schlüter (Hg.), 
Hundert Jahre, 1991, 17-30, insb. 27ff. 

32 Kramme, Philosophische Kultur, 1995, 120ff. 
33 Kramme, Philosophische Kultur, 1995, 144, Fn. 18 
34 Kramme, Philosophische Kultur, 1995, 120. 
35 Kurt Sontheimer: Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. München 

1968, 251. 
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Beispiel aus dem universitären Bereich: der Wiederentdeckung der 
Volksgemeinschaft durch die juristischen Germanisten aufgezeigt werden. 
Dies nicht allein deshalb, weil mit diesem Beispiel vorgeführt werden kann, 
daß “Rechtsgeschichte werdende Rechtspolitik” sein kann,36 sondern vor 
allem auch deshalb, weil als Fachleute auftretende Rechtshistoriker der 
politischen Religion des Nationalsozialismus erheblich zuarbeiteten. 
 
III. Dank der gründlichen Studie von Andrea Nunweiler sind wir bestens 
unterrichtet über das “Bild”, das deutsche Rechtshistoriker, vornehmlich 
juristische Germanisten,37 von der deutschen Rechtsvergangenheit in 
wissenschaftlichen, also für die Fachwelt bestimmten Schriften zwischen 1933 
und 1945 zeitbezogen entworfen haben. Die von ihnen dabei verwandten 
Schlüsselbegriffe bzw. Schlüsselkonzepte, darunter auch der zentrale Topos 
der “Volksgemeinschaft”, reichen jedoch weit vor das Jahr 1933 zurück.38 
Dies läßt sich allein schon daran ablesen, daß von den 22 untersuchten 
Universitätslehrern – darunter so bekannte Namen wie Mitteis, Planitz oder 
Erik Wolf – sich 16 (also beinahe drei Viertel) weit vor 1933 und nur 6 (die 
alle den Jahrgängen zwischen 1900 und 1908 angehören) sich nach der 
Machtergreifung habilitiert hatten.39 Auch wenn die Zahl 16 viel zu klein ist, 
um (weitreichende) Schlußfolgerungen ziehen zu können, dürfte der Umstand, 
daß 13 von ihnen solchen Jahrgängen angehören, die entweder die 
Reichswerdung bewußt erlebt haben und/oder im preußisch-deutschen (7) bzw. 
österreich-ungarischen Kaiserreich (4) sozialisiert worden sind, die plausible 
Vermutung erhärten, daß diese juristischen Germanisten in ihrer Mehrheit 
jener Generation zuzurechnen sind, deren Mitglieder die militärische 
Niederlage 1919 und das damit verbundene Ende der beiden einst so 
                                                           
36 Andrea Nunweiler: Das Bild der deutschen Rechtsvergangenheit und seine Aktuali-

sierung im “Dritten Reich”. Baden-Baden 1996, 341. Auf diese Studie wird im fol-
genden Bezug genommen. Vgl. aber auch Michael Stolleis: Die Rechtsgeschichte 
im Nationalsozialismus: Umrisse eines wissenschaftsgeschichtlichen Themas, in: 
Michael Stolleis/Dieter Simon (Hg.): Rechtsgeschichte im Nationalsozialismus. 
Beiträge zur Geschichte einer Disziplin. Tübingen 1989, 1-10. 

37 Die Anfälligkeit der Germanisten für eine Ideologisierung ihrer Disziplin 
konstatiert auch Heinz Mohnhaupt: Rechtsgeschichte und Recht in Festschriften für 
Rechtshistoriker und Juristen zwischen 1930-1961. Zur Auswertung einer 
Literaturgattung, in: Joachim Rückert/Dietmar Willoweit (Hg.): Die Deutsche 
Rechtsgeschichte in der NS-Zeit – ihre Vorgeschichte und ihre Nachwirkungen. 
Tübingen 1995, 139-176, 161. 

38 Nunweiler, Bild der deutschen Rechtsvergangenheit, 1996, 343ff., die Weimarer 
Zeit betreffend. 

39 Leider macht A. Nunweiler keine Angaben zur Gesamtheit der damals an deutsch-
sprachigen Hochschulen lehrenden juristischen Germanisten. Legt man die in “Die 
Deutsche Rechtsgeschichte in der NS-Zeit” (1995, 323f.) aufgeführten, nach 1932 
an deutschsprachigen Hochschulen (Deutschland, Österreich, Schweiz) lehrenden 
57 Germanisten als Grundgesamtheit zugrunde, dann hat A. Nunweiler rund ein 
Viertel (24.6 %) von diesen erfaßt. 
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mächtigen Kaiserreiche als persönliche Lebenskatastrophe verbuchten.40 So 
kann es eigentlich nicht verwundern, daß gerade diese Rechtshistoriker in der 
deutschen Rechtsvergangenheit das suchten und auch “fanden”, was ihnen 
unter ihren Augen “abhanden” gekommen war: einen starken “Volksstaat”, der 
auf einer lebendigen, Einheit stiftenden “Volksgemeinschaft” ruht. Und es 
dürfte ebenfalls keine Überraschung sein, daß diese Rechtshistoriker beinahe 
alle dazu neigten, die (Rechts-) Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden – 
über ein finalistisch konstruiertes Ablaufschema im Sinne eines säkularisierten 
heilsgeschichtlichen Erlösungsmodells, das sie der gängigen Periodisierung der 
deutschen Rechtsgeschichte in Germanische Zeit, Fränkische Periode, 
Mittelalter und Neuzeit überstülpten. 

Am Anfang war der germanische Staat, der in den ausgewerteten Lehrbü-
chern und Gesamtdarstellungen als Einheit von Bluts-, Volks- und Kampfge-
meinschaft idealisiert wird.41 Da die Quellenlage zum “germanischen Alter-
tum” mehr als mißlich ist, ergab sich “das Paradoxon, daß man zuerst selber 
konzipierte, was danach als überkommenes ‘Urwissen’ ausgegeben wurde.”42 
Die den Germanen nachgesagte “Volksgemeinschaft” wird als ein einheitliches 
Ganzes entworfen, das sich in einem krassen Gegensatz zu der als zerrissen 
empfundenen Realität (vornehmlich der Weimarer Zeit) befindet. Die behaup-
tete Einheit von Staat, Volk und Individuum zeigt nicht nur an, daß die Sou-
veränität bei den Germanen angeblich vom Volk ausgeht, ihr wird auch eine 

                                                           
40 Vorzüglich: Bernhard Guttmann: Schattenriß einer Generation 1888-1919. Stuttgart 

1950. Exemplarisch sei hierzu aus einer Rede zitiert, die Otto v. Gierke am 4. Mai 
1919 vor Studenten der Berliner Universität gehalten hat: 

 “In Trümmern liegt der stolze Bau des deutschen Staates, in dem unser deutsches 
Volk bis vor kurzem die unzerstörbar leibliche Verkörperung seiner Seele zu be-
sitzen glaubte. Jenes Staates, der Deutschland zum Gipfel seiner äußeren Macht 
führte, durch sein unvergleichliches Heer der furchtbaren Übermacht der Feinde im 
Weltkriege siegreich widerstand, unseren wachsenden Wohlstand behütete und uns 
in gesundem Ebenmaß Freiheit und Ordnung gewährleistete. Wer mit allen Fasern 
seines Wesens an Kaiser und Reich gehangen, wer bewußt unsere Heroenzeit 
durchlebt, wer gleich mir in seiner Kindheit den Frühlingssturm von 1848 und die 
Rückkehr des Bundestagselends geschaut, in seiner Jugend bei Königgrätz und in 
Frankreich gekämpft, in seinem Mannes- und Greisenalter seine ganze Lebensarbeit 
dem wiedergeborenen deutschen Recht gewidmet hat, – der möchte immer noch 
meinen, es könne ja nicht sein, ihn ängstige nur ein wüster Traum. Aber ach! Der 
Zusammenbruch deutscher Herrlichkeit ist grauenvolle Wirklichkeit.” Vgl. Otto v. 
Gierke: Der germanische Staatsgedanke. Berlin 1919, 3. 

41 Außerdem wären hier zu nennen: Statt vieler: Hans-Jürgen Becker: Neuheidentum 
und Rechtsgeschichte, in: J. Rückert/D. Willoweit (Hg.), Deutsche Rechtsge-
schichte in der NS-Zeit, 1995, 7-29; Stefanie von Schnurbein: Religion als Kultur-
kritik. Neugermanisches Heidentum im 20. Jahrhundert. Heidelberg 1992; Klaus 
von See: Barbar. Germane. Arier. Die Suche nach der Identität der Deutschen. Hei-
delberg 1994; Julia Zernack: Geschichten aus Thule. Islendingasögur in Überset-
zungen deutscher Germanisten. Berlin 1994. 

42 Ulbricht, “Veni creator spiritus”, 1996, 170. 
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im höchsten Maße erfolgreiche Integrationswirkung nachgesagt: sowohl im 
Sinne einer “lebenden und sich ständig erneuernden Gemeinschaft” aller 
Volksgenossen untereinander als auch im Sinne einer einheitsstiftenden 
Beziehung zwischen Führer und Geführten, die durch wechselseitige 
persönliche Treue miteinander verbunden sind,43 so daß der Führer lediglich 
als “Exekutor des Volkswillens” erscheint. Dem Konzept der 
“Volksgemeinschaft” kommt insofern eine besondere Schlüsselstellung zu, als 
es die den germanischen Idealzustand kennzeichnenden Charakteristika, wie 
Einheit, Treue, Gefolgschaft, seinerseits zu integrieren vermag, darüber hinaus 
vor allem dem Prinzip der Fundamentalität gehorcht, welches besagt, daß die 
Merkmale der Volksgemeinschaft “eine erkannte Systematik der Natur” 
abbilden: “Volksgemeinschaft” beruht demnach auf “natürlichen 
Voraussetzungen” – sie ist ein “organischer, auf Bluts- und 
Abstammungsgemeinschaft beruhender Personenverband von 
Volksgenossen.”44 Ohne ins Detail zu gehen, sei auf eine naheliegende Impli-
kation dieser “natürlichen Betrachtungsweise” aufmerksam gemacht. So wurde 
als kleinste, durch “Blutsverbundenheit” sich auszeichnende Gemeinschaft die 
germanische Sippe ausgegeben, die zugleich auch als “älteste Rechtsgemein-
schaft” ausgewiesen wurde und als solche über wirksame eugenisch-rechtliche 
Maßnahmen verfügte, um ihre Blutsreinheit zu sichern.45 

Die (angeblich) rechtsgeschichtlich abgesicherte Vorgabe, die germanische 
Volksgemeinschaft würde vornehmlich durch die “Reinheit des Bluts” zusam-
mengehalten, ließ sich ohne weiteres vom NS-Regime für rechtspolitische 
Maßnahmen instrumentalisieren: “Nun war es die oberste Aufgabe aller 
‘Rechtswahrer’, das Volk und das nationale Erbe der germanischen Rasse, das 
‘Blut’, rein zu halten. [...]. Der naive Glaube an die Reinrassigkeit als die 
Quelle aller sittlichen Werte schlug sich im Recht in einer Fülle von Vorschrif-
ten nieder. Der ‘Ahnenpaß’ wurde die Voraussetzung für jede soziale 
Anerkennung, das Rechnen in Halb-, Viertel- und Achteljuden gehörte zu den 
selbstverständlichen Kenntnissen des gemeinen Mannes. Bereits im Juli 1933 
erschien das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, mit dem die 
Sterilisierung Erbkranker auch gegen deren Willen ermöglicht war. Der 
Einzelne war um der Volksgemeinschaft, um der Gewinnung gesunden 
‘Erbgutes” willen verpflichtet, sein eigenes Schicksal von der Gemeinschaft 
bestimmen zu lassen. Deshalb wurde auch die Eheschließung von der Vorlage 

                                                           
43 Vgl. hierzu Karl Kroeschell: Führer, Gefolgschaft und Treue, in: J. Rückert/D. 

Willoweit, Deutsche Rechtsgeschichte in der NS-Zeit, 1995, 55-76. 
44 Nunweiler, Bild der deutschen Rechtsvergangenheit, 1996, 46. 
45 Nunweiler, Bild der deutschen Rechtsvergangenheit, 1996, 82ff. Kritisch aus heuti-

ger rechtshistorischer Sicht zur “Sippe im germanischen Recht” der gleichnamige 
Aufsatz von Karl Kroeschell in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge-
schichte, Germanistische Abteilung, Bd. 77 (1960), 1-25. 
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eines medizinischen Ehetauglichkeitszeugnisses abhängig gemacht.”46 
Klassischen Ausdruck fand die (rechtshistorische) Fiktion der konfliktlosen 
Volksgemeinschaft auf dem Gebiet des Arbeitsrechts,47 das u.a. den 
“Arbeitsvertrag als Gemeinschaftsverhältnis mit Treuepflicht” definierte.48 
 
Auf den idealen germanischen Urzustand folgt die Fränkische Periode (500-
900), die zersetzenden Einflüssen durch Antike und Christentum (dem bei-
spielsweise eine “Entwürdigung der Ehe”, aber auch die Rassenpflege verun-
möglichende Verbote angelastet werden) ausgesetzt ist und insofern mit dem 
“Stigma des Verfalls” (Stolleis) versehen wird. Das Mittelalter (900-1500) er-
fährt dagegen eher eine positive Bewertung, die es in erster Linie dem “Fortbe-
stand germanischer Prinzipien im mittelalterlichen Recht” verdankt, insb. der 
“starke(n) Gemeinschaftsbezogenheit allen Rechts sowie (der) große(n) Be-
deutung der Ehre und Treue in der mittelalterlichen Rechtsordnung.”49 

Als eigentliche Verfallsepoche im Sinne eines “beispiellosen Rechts- und 
Kulturverfalls” [195] erscheint die Neuzeit (ab 1500), vor allem infolge der 
dieser Periode angelasteten “Rezeption des spätrömischen Rechts” [197] und 
der diesem Zeitalter typischen geistigen Strömungen (wie Renaissance, Auf-
klärung etc.) mit ihrem alles zersetzenden Einfluß. Die Rezeption gilt insofern 
als “Tragik unserer Geschichte” [200], zum einen, weil das römische Recht ob 
seiner “rational-abstrakten Merkmale” dem germanischen Recht völlig fremde 
Wesenszüge aufoktroyiert habe,50 zum anderen, weil durch die Rezeption “ge-
                                                           
46 Hans Hattenhauer: Die geistesgeschichtlichen Grundlagen des deutschen Rechts. 

Zwischen Hierarchie und Demokratie – Eine Einführung. Heidelberg/Karlsruhe 
1980, 2. Aufl., 303f. Ferner: Michael Stolleis: Nationalsozialistisches Recht, in: 
Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte (HRG), Bd. 3, Berlin 1984, Sp. 
873 – Sp. 892. 

47 Hattenhauer, Geistesgeschichtliche Grundlagen, 1980, 308f. 
48 Vgl. auch Joachim Rückert: Das “gesunde Volksempfinden” – eine Erbschaft Sa-

vignys?, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische 
Abteilung, Bd. 100 (1986), 199-247, 233, mit dem Hinweis auf die klassische Stu-
die von Bernd Rüthers: Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechts-
ordnung im Nationalsozialismus. 3. Aufl., Heidelberg 1988, 381ff.; weitere Nach-
weise bei Michael Stolleis: Gemeinschaft und Volksgemeinschaft. Zur juristischen 
Terminologie im Nationalsozialismus, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 20 
(1972), 16-38, insb. 22ff. Ferner Nunweiler, Bild der deutschen Rechtsvergangen-
heit, 1996, insb. 243ff. 

49 Nunweiler, Bild der deutschen Rechtsvergangenheit, 1996, 171. Die folgenden 
Zahlen in eckiger Klammer beziehen sich auf entsprechende Seitenangaben bei 
Nunweiler. 

50 Auch die Slawophilen benutzten die dem römischen Recht zugeschriebene Rationa-
lität, die ihnen als Hauptcharakteristikum des Westens erschien, um sich gegenüber 
den “Westlern” und damit vom Okzident abzugrenzen. Vgl. Hubert Treiber: Max 
Weber und die russische Geschichtsphilosophie: Ein “erster Blick” in Webers “ide-
ale Bibliothek”, in: Volkhard Krech/Hartmann Tyrell (Hg.): Religionssoziologie um 
1900. Würzburg 1995, 249-288, insb. 249ff. Zur Rezeption statt vieler: Harold J. 

 



104 Hubert Treiber  

meinschaftsfeindliche Tendenzen im Rechtsdenken” freigesetzt worden seien 
[201], denen vor allem die Auflösung der Volksgemeinschaft angelastet wurde 
[201f.]. Insofern der NS-Staat als Wiederauferstehung des germanischen 
Staates und als Vollendung des mittelalterlichen Reiches gepriesen wird, im 
Sinne der Erneuerung von Volksgemeinschaft und Recht im Geiste des Germa-
nentums, vollendet sich deutsche Rechtsgeschichte im “Dritten Reich”. Ge-
schichte kommt damit im “Tausendjährigen Reich” zum Stillstand. 

Was sich somit abzeichnet, ist ein triadischer Geschichtsverlauf mit dem 
Anfangsstadium der germanischen Urzeit, dem Verfallsstadium der Neuzeit 
und dem Endstadium des Dritten Reiches. Es ist der hinlänglich bekannte Drei-
erschritt von paradiesischem Urzustand, Sündenfall und Erlösung, der den 
Geschichtsverlauf als Heilsgeschichte ausweist. Die Spiegelung der Gegenwart 
des Dritten Reiches in der Vergangenheit des germanischen “Ersatzaltertums” 
wird durch eine streng dichotomisierende Betrachtungsweise noch unterstri-
chen. Sie verleitet zur Identifikation mit dem (Art-) Eigenen und zur 
Ablehnung des (Art-) Fremden, zumal dabei ganz bewußt sinnlich-
anschauliche Kriterien herangezogen werden, die eher auf die Gefühlsebene 
als auf die Verstandesebene zielen.51 Dabei fällt auf, daß die 
dichotomisierende Betrachtungsweise durch die Verwendung des binären 
codes von “gut/böse” noch einmal vereinfacht und zugespitzt wurde, wodurch 
sich die Abnahmebereitschaft erheblich erhöht haben dürfte.52 In einem 
Resümee ziehenden Kapitel faßt Andrea Nunweiler wichtige Befunde ihrer 
Studie wie folgt zusammen: 
 

“War in der Germanischen Zeit und im Mittelalter das Emotional-Gemein-
schaftliche vorherrschend, wird dies in der Neuzeit das Rational-Individu-
alistische mit dem vom sinnlich Wahrnehmbaren weggeführten Streben 
nach analytischer Reflexion und logischer Abstraktion. Findet man bei den 

                                                           
Berman: Recht und Revolution. Die Bildung der westlichen Rechtstradition. Frank-
furt/Main 1991. Zu diesem Buch vgl. Hubert Treiber: Am Anfang war das Recht. 
Essay über H.J. Berman, in: Soziologische Revue 16 (1993), 113-124, mit weiter-
führenden Literaturhinweisen. 

51 So wurde beispielsweise das “‘gute eigene’ germanisch-deutsche Recht mit emotio-
nalen Werten wie Wärme, Sinnlichkeit, Gemütlichkeit und Geborgenheit assozi-
iert”, wohingegen dem “‘bösen-fremden’ [...] römischen Recht Kälte, Gefühllosig-
keit und Nüchternheit vorgeworfen” [329; 242] wurde. Vgl. auch Stolleis, Gemein-
schaft und Volksgemeinschaft, 1972, 30. 

52 König, Die Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft, 1955, 397, gibt den folgenden 
Hinweis auf den polemischen Gebrauch dieses Gegensatzes durch die Romantiker: 
“Es ist dies zugleich jener Gedankenkreis, aus dem das Wort von der ‘organischen 
Gemeinschaft’ im Gegensatz zur ‘mechanischen Gesellschaft’ im Dienste einer all-
gemeinen Kulturkritik erwuchs, für die dann schließlich Gemeinschaft das Gute und 
Gesellschaft das schlechthin Böse wurde.” 
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Germanen nur Helden, so in der Neuzeit nur Händler [...].53 Wurde in der 
Germanischen Epoche für den Erhalt und die Weitergabe des Blutseigenen 
gesorgt, so bricht in der Neuzeit alles Blutsfremde, insbesondere das Römi-
sche und Jüdische ungehemmt in Deutschland ein. War im germanischen 
Altertum und weitgehend auch im Mittelalter ‘das Volk das Maß aller 
Dinge’, so wird dies in der Neuzeit der einzelne, wodurch die natürliche 
Schöpfungsordnung geradezu auf den Kopf gestellt ist. War ferner in der 
Germanischen Periode und im Mittelalter die Mannigfaltigkeit in der Ein-
heit zusammengefaßt, das synthetisch-kollektive Fühlen prädominierend 
und damit überall blühendes Leben, vertiefen sich in der Neuzeit die Ge-
gensätze, überwiegt das antithetisch-individualistische Denken und führt 
damit zum Tode.”54 

 
Auch hier finden sich, wenn auch leicht modifiziert, jene stereotypen 
Formulierungen wieder, mit denen eine schlichte kontrastierende 
Betrachtungsweise nicht erst seit der Rezeption von Tönnies’ “Gemeinschaft 
und Gesellschaft” arbeitet. “Organisch” steht für “das von selbst aus den 
schöpferischen Quellen der Allmutter Natur Geflossene, das schlechthin Gute, 
die Heimat alles Natürlichen und wahrhaft Lebendigen”, wohingegen 
“Künstlich” als das “vom Intellekt Konstruierte und dementsprechend 
Verdorbene und Hinfällige” gilt.55 Dabei ist jedoch keineswegs 
auszuschließen, daß die beiden heute so geläufigen, hoch abstrakten Begriffe 
der “Regionalisierung” und “Globalisierung” kontrastierend mit genau jenen 
Attributen angereichert werden, die bisher dem Begriffspaar “Gemeinschaft” 
und “Gesellschaft” vorbehalten waren. 

Was jedoch besonders nachdenklich machen muß, ist die nicht wegzudis-
kutierende Tatsache, daß dieses merkwürdige (Gedanken-) Gebilde aus Wis-
sensvermittlung, “Dichtung” und weltanschaulicher Wertung nicht von Partei-
ideologen entworfen wurde, sondern von an Universitäten tätigen “Fachgelehr-
ten”, deren Darlegungen sich von rein propagandistisch gemeinten Äußerun-
gen56 kaum unterscheiden. Eine Analyse, die bei diesem Befund stehen bliebe, 
würde jedoch wichtige Einsichten verschenken, die gerade in jüngster Zeit von 
solchen Autoren, die bei der Beschäftigung mit dem NS-Regime einen reli-
gionswissenschaftlichen Ansatz verfolgen, erarbeitet wurden. Allein schon der 
Umstand, daß die hier behandelten juristischen Germanisten den von Tönnies 

                                                           
53 Hier könnte Werner Sombarts “Händler und Helden. Patriotische Besinnungen” 

(München/Leipzig 1915) Pate gestanden haben. 
54 Nunweiler, Bild der deutschen Rechtsvergangenheit, 1996, 331f. Siehe auch: 328ff. 

u. 242. 
55 Hattenhauer, Geistesgeschichtliche Grundlagen, 1980, 303. 
56 Für diese stehen die Namen: Bechert (der “Germanist der Bewegung”), Frank 

(Reichsrechtswahrer), Günther (Reichsrassenforscher) und v. Leer (Reichsschu-
lungsleiter), die Nunweiler zum Vergleich herangezogen hat. 
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ausgemachten Prozeß der Rationalisierung in einen solchen der Erlösung um-
interpretieren, gibt Veranlassung, diese Interpretationsleistung unter dem As-
pekt zu betrachten, daß auf diese Weise Fach- und Bildungswissen in “Heils- 
und Erlösungswissen” zurückverwandelt wird, das üblicherweise der 
“transzendenten Sinngebung der Welt und des Schicksals des einzelnen und 
des Kollektivs” dient.57 So gesehen, erwiesen sich diese Rechtshistoriker als 
Zuträger zu einer “politischen Religion” und die von ihnen verfaßten 
Lehrbücher und Gesamtdarstellungen mit ihren verbindlich definierten 
Lehrmeinungen (“herrschenden Ansichten”) kämen Katechismen resp. 
Glaubensbekenntnissen gleich. 
 
IV. Auch wenn man nicht bereit ist, E. Voegelin, der den Nationalsozialismus 
als politische Religion interpretierte, vorbehaltslos zu folgen,58 so vermag der 
von ihm gewählte Zugang doch die Richtung anzugeben, den eine 
religionswissenschaftlich ausgerichtete Analyse des Nationalsozialismus 
einzuschlagen hat. Für Voegelin ist es erwiesen, daß dem Nationalsozialismus 
“religiöse Erlebnisse zugrundelagen, die zur Manifestation eines neuen 
Realissimum führten.”59 Für ihn stellte der Nationalsozialismus eine 
“innerweltliche Religion” dar, bei der “das Göttliche nicht in einem 
transzendenten Weltgrund gefunden wird, sondern in einem Teilinhalt der 
Welt.” In Zusammenhang mit der hier diskutierten Thematik der (Wieder-) 
Geburt der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft aus dem Geist der 
deutschen Rechtsgeschichte ist von besonderem Interesse, daß Voegelin 
zufolge der Nationalsozialismus denjenigen “Teilinhalt der Welt ... zum 
Realissimum erhob”, den “die Volksgemeinschaft als Einheit gemeinsamen 
Blutes” bildete.60 Einige der mit Voegelins Vorgehensweise verbundenen 
Probleme vornehmlich methodologischer Art – hierzu zählen u.a. die 
Kontinuität von stereotypen Formulierungen über Jahrzehnte hinweg bei sich 
ändernden Kontextbedingungen,61 aber auch der banale Umstand, daß der 

                                                           
57 Max Scheler, zitiert nach: M. Rainer Lepsius: Das Bildungsbürgertum als ständi-

sche Vergesellschaftung, in: ders. (Hg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. 
Teil III: Lebensführung und ständische Vergesellschaftung. Stuttgart 1992, 8-18, 
13f. 

58 E. Voegelin: Die politischen Religionen. Schriftenreihe “Ausblicke”, Nr. 12, Wien 
1938. Zu Voegelin vgl. Hans-Christof Kraus: Eric Voegelin redivivus? Politische 
Wissenschaft als Politische Theologie, in: Michael Ley/Julius H. Schoeps (Hg.): 
Der Nationalsozialismus als politische Religion. Bodenheim bei Mainz 1997, 74-
88. 

59 Klaus Vondung: Die Apokalypse des Nationalsozialismus, in: M. Ley/J.H. Schoeps 
(Hg.), Nationalsozialismus als politische Religion, 1997, 35. 

60 Vondung, Apokalypse, 1997, 35. 
61 Vgl. Gabrielle M. Spiegel: Geschichte, Historizität und die soziale Logik von mit-

telalterlichen Texten, in: Christoph Conrad/Martina Kessel (Hg.): Geschichte 
schreiben in der Postmoderne. Beiträge zur aktuellen Diskussion. Stuttgart 1994, 
161-202, 190ff. 
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bestimmten Texten beigelegte “Sinn” ihren Lesern (welchen?) keineswegs auf-
gehen muß – lassen sich jedoch minimieren, wenn die “imaginierte Entität” der 
Volksgemeinschaft, wie sie jenseits aller gesellschaftlichen Realität in den 
rechtshistorischen Lehrbüchern entworfen wurde, in Beziehung gesetzt wird zu 
kultischen Vollzügen, wie sie tatsächlich zur Konstituierung und Erneuerung 
der “partikulären Ekklesia” der nationalsozialistischen “Volksgemeinschaft” 
zur Anwendung gebracht wurden.62. Auf diese Weise wird politische Religion 
faßbar(er), an ihren kultischen und liturgischen Handlungen läßt sie sich erken-
nen. Unter diesen Voraussetzungen liegt es nahe, “sowohl dem Zeremoniell 
der (nationalsozialistischen) Parteitage als auch ihren architektonischen 
Kulissen” Aufmerksamkeit zu schenken, da ihnen “Gestaltungselemente und -
muster zugrunde (lagen), die der Betrachter mit religiösen Ideen, Riten und 
Bauformen assoziieren konnte.”63 Auf dem Reichsparteitagsgelände in 
Nürnberg formierte sich – wenn auch als kultisch inszenierte Ritualgesellschaft 
– sichtbar und für den einzelnen nachvollziehbar die propagierte “geeinte 
Volksgemeinschaft”. Wo also an einem durch eine auffällige 
Kolossalarchitektur64 zugerichteten Kultort in einer bestimmten Abfolge 
vollzogene Handlungen zelebriert werden, die als para-christliche Rituale 
gestaltet sind (wie z.B. Totenkult, Fahnenweihe resp. Fahnenkult), wo die 
politische Ansprache des Führers (Erlösers), der aus der “Erscheinungstür”65 
an der Vorderfront der Haupttribüne (am Zeppelinfeld des 
Reichsparteitagsgeländes) tritt, zur para-christlichen Fest-Predigt gerät, die 
zudem bei einer religiös-mystischen Sprache Anleihe nimmt und dabei vor al-
lem an die “Erlebnisse von Vereinigung” (auch der Lebenden mit den Toten) 

                                                           
62 Zu den hier verwandten religionswissenschaftlichen Grundbegriffen vgl. Hubert 

Cancik: “Wir sind jetzt eins”. Rhetorik und Mystik in einer Rede Hitlers (Nürnberg, 
11.9.1936), in: Günter Kehrer (Hg.): Zur Religionsgeschichte der Bundesrepublik 
Deutschland. München 1980, 13-48, 38, Fn. 127: “Kult” als Gesamtheit der zur 
Anwendung gebrachten Riten im Sinne “normierter, wiederholbarer Handlungen”, 
Religion als Bezeichnung für die “Gesamtheit der Kulte”. Auch Hermann Siebeck 
betont z.B. in seinem “Lehrbuch der Religionsphilosophie” (Freiburg/Leipzig 1893, 
5) das “gemeinschaftsbildende Ferment von Religion und Kultus”. 

63 Yasmin Doosry: Die sakrale Dimension des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg, 
in: Richard Faber (Hg.): Politische Religion-religiöse Politik. Würzburg 1997, 205-
224, 206. 

64 Hubert Cancik: Grösse und Kolossalität als religiöse und aesthetische Kategorien. 
Versuch einer Begriffsbestimmung am Beispiel von Statius, Silve I 1: Ecus Maxi-
mus Domitiani Imperatoris, in: Visible Religion VII: “Genres in Visual Representa-
tions” (1990), 51-68, insb. 57ff. 

65 Doosry, Sakrale Dimension, 1997, 213. Anleihen bei der antiken Tempelarchitektur 
sind nicht zu übersehen; einerseits deckt sich dies mit Hitlers Vorliebe für die An-
tike (vgl. Nunweiler, Bild der deutschen Rechtsvergangenheit, 1996, 365ff.), ande-
rerseits waren die Dorer der herrschenden Rassenideologie zufolge “germanischen 
Ursprungs” (vgl. Yvonne Karow: Deutsches Opfer. Kultische Selbstauslöschung auf 
den Reichsparteitagen der NSDAP. Berlin 1997, 33). 
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appelliert,66 dort kann von politischer Religion gesprochen werden. Als solche 
hat sie höchstes Interesse an der “Manipulation der Realität”, indem sie bei-
spielweise den zur Kultgemeinschaft geformten Volksgenossen das Erlebnis 
der “geeinten Volksgemeinschaft” vermittelt, bei der das Gefühl von Größe, 
Stärke und Unzerstörbarkeit einhergeht mit dem totaler Selbstaufgabe.67 So 
gesehen, partizipierten – ob gewollt oder nicht gewollt – die hier vorgestellten 
Rechtshistoriker an der politischen Religion des Nationalsozialismus. Sie wo-
ben am Mythos der Volksgemeinschaft mit und manipulierten dadurch auf ihre 
Weise “Realität”, wobei die von ihnen miterschaffene “Fiktion” insofern 
höchst reale Konsequenzen zeitigte, als sie einschneidende Gesetze zu 
verabschieden half.  

                                                           
66 Cancik, “Wir sind jetzt eins”, 1980, insb. 31ff., 35ff., 38ff. Statt vieler: Klaus 

Vondung: Magie und Manipulation. Ideologischer Kult und politische Religion des 
Nationalsozialismus. Göttingen 1971. 

67 Statt vieler: Yvonne Karow, Deutsches Opfer, 1997. 



H.M. de Jong 

De conceptuele grondslag van de gemeentetheorie 

1 Inleiding 

Gemeenten zijn in een natiestaat de kleinste openbare lichamen. In de staats-
rechtsdogmatiek bestaat over de begripsbepalende kenmerken van deze ‘licha-
men’ een redelijke mate van consensus. Het gaat om overheidsverbanden die 
naast het rijk als territoriale eenheden erkend zijn. Tussen de overheidsverban-
den bestaat geen hiërarchische verhouding, maar andere dan het rijksverband 
kunnen geen aanspraak maken op volwaardige soevereiniteit.1 Voor een theo-
retische en empirische reflectie op deze lichamen of verbanden heeft het be-
schikbare begrippenkader een beduidend minder uitgewerkt of systematisch 
karakter. Enerzijds kan in de literatuur wel het nodige aan expliciete opmerkin-
gen over hun positie, karakter en rol worden teruggevonden, maar hierbij zal 
het steeds in de eerste plaats gaan om opvattingen over delen van het grotere 
en ook indrukwekkender geheel van de natiestaat.2 Anderzijds is ook duidelijk 
dat waar reflecterend over het lokale wordt geschreven, veelal impliciet wordt 
verondersteld dat er zoiets als een natie-staat is, waarvan mag worden aange-
nomen dat dit de eigenlijke samenleving is waarop het onderzoek betrekking 
heeft.3 Gemeenten zijn in een dergelijk geval ten hoogste bouwstenen, die hun 
betekenis ontlenen aan een groter geheel. 
 
De bedoeling van deze bijdrage is primair het bieden van een conceptuele ana-
lyse, waarin de gemeente een centrale positie in de staat krijgt toebedeeld. Een 
dergelijke analyse impliceert de ontwikkeling van een samenhangend geheel 
van begrippen op een zodanig abstractieniveau dat de betekenis van de begrip-
pen wordt beperkt door het verband dat tussen hen wordt aangebracht, terwijl 
ze nog specificatie behoeven op het operationele niveau van onderzoek.4  

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer, 

1990, p. 49-51. Soevereiniteit wordt hierbij opgevat als onschendbaar voor een an-
der of anderen.  

2 Kritiek op dit perspectief wordt met name geleverd in het voetspoor van Will Kym-
licka, Liberalism, community and culture, Oxford: Clarendonn Press, 1991 (1989), 
en Multicultural citizenship, Oxford: Clarendon Press, 1997 (1995).  

3 Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity (Self and Society in the Late Modern 
Age), Cambridge: Polity Press, 1991, p. 15. 

4 Zie bijvoorbeeld H. Koningsveld, Het verschijnsel wetenschap (een inleiding in de 
wetenschapsfilosofie), Amsterdam: Boom Meppel, 1982, p. 133. Een soortgelijke 
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De voorgenomen analyse vindt plaats binnen een aantal essentiële en met el-
kaar samenhangende vooronderstellingen, waarvan het belang vooral in het 
vervolg van mijn betoog duidelijk zal worden. In de eerste plaats kan een con-
ceptuele analyse niet los worden gezien van het streven naar wetenschappelijke 
theorievorming over gemeenten als sociaal fenomeen. Theorieën als deze wor-
den traditioneel gekenmerkt door een redenering die uit twee elementen be-
staat, namelijk empirische proposities (waarin het verklarende en het ver-
klaarde met elkaar worden verbonden) en normatieve uitspraken (waarin empi-
rische proposities worden geëvalueerd in het licht van bepaalde criteria).5 Het 
is onmogelijk een samenhangend stelsel van uitspraken over gemeenten als 
sociaal fenomeen te doen, waarin niet zowel uitspraken over feiten zijn opge-
nomen als waarderende uitspraken. Methodologisch en normatief individua-
lisme kunnen dan ook slechts op analytisch niveau worden onderscheiden. 

In de tweede plaats wordt in verband met het empirische deel van de rede-
nering over gemeenten aangesloten bij de gangbare methodologische veronder-
stellingen van het genuanceerd individualisme (pragmatisme, interactionisme, 
constructivisme). Dit impliceert concreet dat in het empirische deel van een 
theorie wordt verondersteld dat het fenomeen ‘gemeente’ herleid kan worden 
tot een interpreterend en doelgericht handelend subject, dat wordt geleid door 
‘belief’ (of ‘warranted assertibility’) en de afkeer van ‘doubt’.6 Voor het nor-
matieve deel van de redenering wordt aangenomen dat gemeenten worden on-
derzocht binnen de context van democratische en rechtsstatelijke uitgangspun-
ten als individuele vrijheid (het bescherm- en bevorderenswaardig zijn van het 
vermogen tot zelfbepaling) en kansengelijkheid op basis van een gegarandeerd 
bestaansminimum.  
 
Deze bijdrage is als volgt opgebouwd. In de eerste plaats wordt met een korte 
schets van de rol die (historisch en actueel) aan gemeenten in het openbaar be-
stuur wordt toegedacht, de maatschappelijke relevantie van een gemeentetheo-
rie aangegeven. De bedoeling is vooral om stil te staan bij het begrippenappa-
raat waarmee in de bestuurspraktijk gemeenten worden beschreven en gewaar-
deerd en de wijze waarop daarmee gemeenten door beleidsbepalende actoren 
                                                           

aanduiding wordt evenzeer gebruikt door zo onderscheiden auteurs als A.D. de 
Groot (Methodologie - Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragsweten-
schappen, ’s-Gravenhage: Mouton & Co, 1975, p. 120-124) en B. Glaser and A.L. 
Strauss (The discovery of grounded theory - strategies for qualitative research, Chi-
cago & New York: Aldine, 1967, p. 23). 

5 Voor een meer uitgebreide behandeling van dit uitgangspunt zie S.A.H. Denters en 
H.M. de Jong, De staatsvorm van het Koninkrijk, in: W. Derksen en W.G.M. Salet 
(red.), Bouwen aan het binnenlands bestuur, Den Haag: Sdu, 1996, p. 16-22.  

6 Zie over deze categorieën John Dewey, Logic - The theory of inquiry, New York: 
Henry Holt & Co., p. 7-14. Dewey grijpt hierbij expliciet terug op het werk van 
Charles Sanders Peirce. De laatste bespreekt de categorieën uitgebreid in zijn ‘The 
fixation of belief’, Collected Papers, Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1931/4, 
5.358-387. 
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binnen de centrale overheid hun formele plaats wordt gewezen. Hiermee ont-
staat een referentiekader voor de rest van het verhaal. Vervolgens wordt aan-
dacht besteed aan de wetenschappelijke reflectie op of reconstructie van de 
spanning tussen recht en werkelijkheid, in het bijzonder zoals deze in de staats-
leer (hier opgevat als de verzamelterm voor wetenschappelijke reflectie op 
overheidsverbanden) wordt gevoeld. In dit verband zal worden ingegaan op de 
belangrijkste kenmerken van het begrip ‘gemeente’, waarna de methodologi-
sche waterscheiding tussen collectivisme en individualisme aan de orde komt. 
De ontoereikendheid van deze waterscheiding zal worden besproken aan de 
hand van theorieën waarin de dynamiek van de samenleving centraal staat. 
Tenslotte zal door mij een eigen positie worden ingenomen met een beroep op 
institutionele theorieën, waarin historisch gegroeid ‘sociaal kapitaal’ op een 
bepaald grondgebied centraal staat. In de conclusie van het verhaal wordt het 
conceptuele belang van het territoriale karakter van gemeenten benadrukt en 
daarmee het belang van de gemeenten als bestuurlijke eenheid.  

2 Bestuursdebat 

2.1 Geschiedenis 

Gemeenten kunnen veelal bogen op een lange historie. Deze historie bepaalt 
mede hun positie, karakter en rol binnen de natiestaat. Dit doet niets af aan het 
feit dat het ontstaan van de gemeenten in wetenschappelijke zin slechts frag-
mentarisch in kaart is gebracht.7 Dit is te verklaren door het gegeven dat de ge-
schiedschrijving vooral afhankelijk is van formele bronnen. Uit de beschikbare 
gegevens is wel op te maken dat door de eeuwen heen natuurlijk gegroeide ge-
meenschappen vooraf gingen aan het meer omvattende gezag van de geeste-
lijkheid en vorsten, dat uiteindelijk vooral via de bij de aristocratie neergelegde 
rechtspraak op de bevolking neerdaalde.8 De natuurlijke verbanden (kerspels, 
nabuurschappen) zijn langzamerhand onder de macht van vorsten of hun va-
zallen en de geestelijkheid gebracht en door die gezagsinstanties eerst tot 
rechtsgebieden en vervolgens tot bestuurlijke eenheden gemaakt.9 

In de Franse tijd is binnen de gemeenten er in zoverre een verschuiving op-
getreden, dat de oude kaste van regenten werd vervangen door of zichzelf pre-

                                                           
7 Zie bijvoorbeeld de op zichzelf genomen nog steeds belangrijke werken van W.J. 

Alberts, De geboorte en groei van de Nederlandse gemeente, Alphen aan den Rijn: 
Samsom, 1966, en M.J.A.V. Kocken, Van stads- en plattelandsbestuur naar ge-
meentebestuur: proeve van een geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het 
Nederlandse gemeentebestuur tot en met de gemeentewet van 1851, ’s-Gravenhage: 
Stichting Gemeentelijk Cultuurfonds, 1973. 

8 J. Oppenheim, Het Nederlandsch gemeenterecht, deel 1, Haarlem: De Erven F. 
Bohn, 1928, p. 5. 

9 Waarbij uiteraard de gemeenschappen met stadsrechten voorop liepen. 
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senteerde als vertegenwoordigers van bepaalde politieke stromingen (aristo-
craten, moderaten of democraten).10 Ook werd het instellen van (nieuwe) ge-
meenten in 1801 afhankelijk gesteld van expliciete instemming van de bevol-
king en in 1810 is door de inlijving bij Frankrijk het aldaar opgezette stelsel 
van openbaar bestuur ook in Nederland toegepast. Overigens bleef de invloed 
van het centrale gezag in die periode in belangrijke mate beperkt tot steden 
(zoals de 31 gemeenten eerste klas uit het Koninklijk Decreet van 1807).11  

Met de komst van de nieuwe machthebbers in 1813 is er voor de gemeen-
ten aanvankelijk weinig veranderd. De in de loop van de tijd ontstane diversi-
teit aan bestuursvormen werd niet wezenlijk aangetast. Halverwege de jaren 
twintig (1824-1825) kwam hier verandering in, omdat koning Willem I zich de 
harmonisatie van de inrichting van de lokale besturen tot doel stelde. Hij vaar-
digde uniforme bestuursreglementen uit voor zowel stedelijke als plattelands-
gemeenten.12 De uniformiteit in de inrichting is uiteindelijk uitgelopen in de 
gemeentewet van 1851, waarin formeel voor alle gemeenten een op represen-
tatie en openbaarheid berustend democratisch stelsel wordt gegarandeerd. In 
hun juridische hoedanigheid zijn gemeenten daarmee een afspiegeling van 
reëel bestaande samenlevingen of sociale verbanden.13  

2.2 Tegenwoordige tijd 

De uitbouw van de verzorgingsstaat heeft gemeentebesturen – ondanks hun 
initiërende rol – in het defensief gedrongen. Een toenemende omvang van de 
bestuurlijke dienstverlening stuit op maatschappelijke schaalvergroting (als ge-
volg van fysieke mobiliteit en intensievere informatiestromen) en plurifor-
miteit, hetgeen al snel na de tweede wereldoorlog voor discussies over een 
reorganisatie van het binnenlands bestuur zorgt. De effectiviteit van de over-
heidssturing is in dit verband een belangrijke normatieve drijfveer. Een herstel 
van het primaat van de territoriale decentralisatie (en daarmee het opruimen 
van functionele hulpstructuren als gemeenschappelijke regelingen) wordt voor 
het bereiken van het gestelde doel evenzeer noodzakelijk geacht, omdat daar-
mee het in de gemeentewet neergelegde democratische stelsel van lokale be-

                                                           
10 W.G. Verkruisen en B.C. Vis, Gemeente en gemeentewet, Nijmegen: Ars Aequi 

Libri, 1987, hoofdstuk 1 (p. 1-29). 
11 A.H.M. Dölle en D.J. Elzinga, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht I, 

Groningen: Wolters-Noordhoff, 1993, p. 38. 
12 In de periode 1813-1851 is deze tweedeling in het geldende recht teruggekeerd na 

een korte afwezigheid gedurende de Franse tijd. 
13 Veelal wordt in dit verband verwezen naar de staatstheoretische onderbouwing van 

het politieke werk van J.R. Thorbecke, zoals dat in het bijzonder in zijn Ueber das 
Wesen und den organischen Character der Geschichte, Göttingen: Vandenhock & 
Ruprecht, 1824, is terug te vinden.  
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sluitvorming verzekerd kan worden.14 Tot de beoogde fundamentele reorgani-
satie is het echter tot nu toe niet gekomen.  

De schaalproblematiek heeft betrekking op de discrepantie tussen de fysie-
ke reikwijdte van sociale, culturele en economische processen en bestuurlijke 
processen. Voor het oplossen van de discrepantie worden in de loop van de tijd 
twee wegen bewandeld. De eerste weg is die van de provinciale schaalverklei-
ning. Uitgangspunt hierbij is een indeling van Nederland naar regio’s die naar 
schaal veelal kleiner zijn dan de bestaande provincies.15 Naast provinciale 
schaalverkleining is gemeentelijke schaalvergroting aan de orde. Gemeenten 
moeten in de toekomst een niet nader gespecificeerd ‘volwaardig takenpakket’ 
kunnen uitvoeren. Wil dit doel worden gerealiseerd, dan is het naar het oordeel 
van de regering noodzakelijk gemeenten ‘op te schalen’. Schaalvergroting van 
gemeenten levert een bijdrage aan het vergroten van de bestuurskracht van de 
gemeentebesturen, omdat daardoor zowel de fysieke ruimte als de middelen 
beschikbaar komen die nodig zijn om op een adequate manier het bestaande en 
in de toekomst voorziene takenpakket uit te voeren. In dit verband wordt on-
derscheiden naar centrum- en randgemeenten. Centrumgemeenten vervullen 
een bijzondere economische, sociale en culturele rol in de regio, waarvan door 
de randgemeenten wordt geprofiteerd. Het regeringsbeleid is in het bijzonder 
op ondersteuning van de centrumgemeenten gericht. Provinciebesturen (zoals 
dat van Overijssel) hanteren overigens naast de indeling naar centrum- en 
randgemeenten ook de meer traditionele indeling naar stad en platteland. De 
dalende werkgelegenheid in het landelijke gebied, vergrijzing van de bevol-
king, problemen met het voorzieningenniveau en de bijzondere rol van dit 
gebied bij het behouden van natuur- en landschapswaarden maken bijzonder 
beleid voor het platteland noodzakelijk.16  

                                                           
14 Nota Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 

september 1995 
15 Het bestaande beleid deelt de regio’s vervolgens in naar regio’s die voor de econo-

mische en culturele ontwikkeling van Nederland van vitaal belang zijn (met name 
in de Randstad) en regio’s die een dergelijke rol niet vervullen. De eerste kunnen 
aanspraak maken op een stadsprovincie – een relatief kleine provincie waarvan het 
bestuur relatief sterke sturende bevoegdheden krijgt – en de tweede niet. Opper-
vlakkig gezien lijken zo de oude stadsrechten (zie noot 9) opnieuw ingevoerd te 
worden.  

16 Gemeentelijke schaalvergroting vindt plaats door opheffing van bestaande gemeen-
ten en instelling van nieuwe. De zin van dit beleid is al veelvuldig onderzocht en 
van vraagtekens voorzien, zowel voor wat betreft de verwerkelijking van de be-
leidstheorie als voor wat betreft de bijdrage die met dit beleid aan de uitbouw van 
algemene staatkundige uitgangspunten wordt geleverd. Zie bijvoorbeeld W. Derk-
sen e.a., De bestuurskracht van kleine gemeenten, Leiden: RUL/UvA, 1987 en 
S.A.H. Denters, H.M. de Jong en J.J.A. Thomassen, Kwaliteit van gemeenten, ’s-
Gravenhage: VUGA, 1990. Een dergelijke evaluatie van het beleid is hier verder 
niet aan de orde. 
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De oplossing van de schaalproblematiek is vooral een gezagsvraagstuk: de 
overheid heeft een sturende rol in de maatschappij en die rol moet effectief uit-
geoefend kunnen worden. In de jaren tachtig werd het gangbaar te denken dat 
het nationale bestuur onmogelijk in staat is om het hoofd te bieden aan de plu-
riformiteit – en daarmee complexiteit – van de samenleving en de daarmee ver-
band houdende veelvormigheid van eisen die aan het bestuur werden gesteld. 
Enerzijds deregulering (hier opgevat als het beperken van het aantal en de 
omvang van overheidstaken) en anderzijds decentralisatie (de overdracht van 
regeling en bestuur naar decentrale besturen) en privatisering (het overlaten 
van regeling en bestuur aan niet tot de overheid behorende ‘lichamen’) werden 
denkbare alternatieven, maar geen van hen is systematisch uit de verf geko-
men.17 Een logische derde weg is die van samenwerking tussen overheden on-
derling of tussen overheden en (andere) maatschappelijke organisaties. Een 
concept als complementair bestuur (‘communicatieve relaties tussen overheden 
van verschillende bestuursniveaus, waarin het rechtstreeks plegen van overleg 
over het beleid waartoe elk competent is, voorop staat’) verwijst naar de eerste 
variant, de samenwerking tussen overheden onderling.18 Naast de algemene 
overlegbepalingen die in bijzondere wetgeving en de Gemeentewet zijn opge-
nomen is het bestuurlijke experiment in het kader van het grote stedenbeleid, 
dat in het verlengde van de stads- en de sociale vernieuwing en op uitdruk-
kelijk verzoek van vier grote steden – Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
Utrecht – in de afgelopen regeringsperiode is opgezet, er een uitdrukking van. 
In dit beleid gaat het echter ook om de tweede variant, de samenwerking tussen 
overheden en (andere) maatschappelijke organisaties. Om de cumulatie van 
sociale problemen in de grote steden aan te pakken zijn onder de vlag van 
‘partnership’ tussen de regering en 25 grote en middelgrote gemeenten conve-
nanten gesloten die ieder uit vier elementen bestaan. Krachtens deze convenan-
ten nemen de gemeentebesturen de verplichting op zich in hun gemeenten het 
noodzakelijke beleid in nauw overleg met de belanghebbenden (ook weer op 
basis van convenanten) uit te bouwen of op te zetten.19 

                                                           
17 Alhoewel er natuurlijk sprake is van ‘incidenten’ met vergaande implicaties, varië-

rend van de decentralisatie van de bijstand tot de privatisering van de Nederlandse 
Spoorwegen.  

18 Zie het Eindrapport van de Werkgroep Complementair Bestuur, ’s-Gravenhage: 
Staatsuitgeverij, 1980, p. 6. 

19 Evaluatie van het beleid leert dat de beleidsruimte van gemeenten in de voorbije 
periode is vergroot. Ook is vastgesteld dat binnen de gemeenten nieuw beleid tot 
ontwikkeling is gekomen, maar de relatie tussen het beleid en specifieke lokale pro-
blemen zijn te beperkt. Het procesmanagement heeft de onderlinge samenwerking 
tussen de bestuurslagen verbeterd, maar ook hier doen zich nog belangrijke knel-
punten voor (verkokering belemmert integraliteit van beleid, overwicht van de rijks-
overheid in plaats van volwaardige reciprociteit). Zie F. van der Laan e.a., Wonder-
middelen zijn niet voorhanden, Delft: Eburon, 1998. 
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2.3 Kenmerken 

Uit het globale overzicht van de geschiedenis van en de discussie over ge-
meenten komen een aantal voor het vervolg van deze bijdrage wezenlijke kern-
begrippen naar voren waarmee gemeenten hun plaats in de staat toegewezen 
krijgen. Het eerste kernbegrip is ‘uniformiteit’. Achter dit begrip gaat een his-
torische spanning tussen het lokale en het centrale niveau van een politiek en 
bestuurlijk verband schuil, maar ook die tussen natuurlijke gemeenschappen en 
gemeente als juridisch fenomeen. Als bestuurslaag zoals wij die kennen zijn 
gemeenten nog maar van relatief recente datum. Ruwweg tussen 1820 en 1860 
wordt duidelijk dat er de omslag van de gemeente als gemeenschap naar de ge-
meente als juridische vorm met een eigen gezagsinstantie voor alle lokale ge-
meenschappen definitief tot stand is gebracht. Juridisering impliceert in dit ver-
band formele uniformering, maar ook de creatie van twee onderscheiden ‘we-
relden’.  

Een tweede kernbegrip is ‘effectiviteit’. Met dit begrip wordt de aanspraak 
van overheden op daadwerkelijk gezag in de samenleving tot uitdrukking ge-
bracht. Binnen een democratisch stelsel waarin representatie centraal staat 
moeten overheidsbesluiten ook worden uitgevoerd. De hiervoor noodzakelijke 
rechtvaardiging berust traditioneel op de (mogelijkheid van) gelijke invloed 
van burgers op het collectieve besluitvormingsproces. Door de tijd heen is de 
gezagsuitoefening in de gemeente echter veranderd van zelfbestuur (zoals voor 
en in de Franse tijd) naar afstandelijk bestuur, waarin vooral door schaalver-
groting de afstand tussen bestuur en lokale samenleving is toegenomen. Hier-
door komt de traditionele rechtvaardiging van gemeenten als afspiegeling van 
reëel bestaande samenlevingen of sociale verbanden steeds meer op de tocht te 
staan. Er wordt dan ook vooral ingezet op – formele – bestuurskracht om be-
sluiten die in een breder verband worden genomen – namelijk dat van de staat 
als geheel – uit te voeren.  

Een derde kernbegrip is het begrip ‘centrum’. Gemeenten kunnen in meer-
dere opzichten met dit concept worden aangeduid. Een eerste perspectief 
maakt gemeenten tot centrale fora, waarop vele partijen met elkaar in overleg 
treden over het te voeren beleid of te nemen maatregelen. Naast het gemeente-
bestuur verschijnen andere overheden aan tafel, maar ook maatschappelijke 
organisaties. Ieder van de ‘partners’ in het overleg neemt een eigen positie in 
en draagt vanuit die positie bij aan de uiteindelijke besluitvorming. Ondanks de 
formele uniformiteit ontstaat zo een uiterst pluriform geheel aan besluitvor-
mingsnetwerken, dat als een reflectie van een pluriforme en complexe maat-
schappij kan worden gezien. 

Een regionaal perspectief brengt de bepaalde gemeenten (‘steden’) in een 
positie waarvan andere gemeenten afhankelijk zijn. In dat bredere perspectief 
bestaan er gemeenten in vele soorten en maten. Enerzijds blijkt dat gemeenten 
geconfronteerd worden met problemen die door hun cumulatie van een andere 
aard zijn dan in gemeenten die in een regio een minder centrale positie inne-
men. Anderzijds blijkt de gezagsuitoefening over burgers direct en indirect van 
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aard te worden. Burgers in de steden hebben met een directe gezagsuitoefening 
te maken, omdat zij onmiddellijk worden geconfronteerd met in de stad geno-
men collectieve besluiten. Burgers in omringende gemeenten worden indirect 
met die gezagsuitoefening geconfronteerd, omdat zij gebruik maken van voor-
zieningen elders of slechts door samenwerkingsverbanden invloed uit kunnen 
oefenen. 

3 Recht en werkelijkheid 

3.1 Staatsleer 

De Nederlandse eenheidsstaat heeft met andere gemeen dat hij pas aan het 
begin van de vorige eeuw vaste vorm kreeg. Uit het voorgaande overzicht kan 
worden afgeleid dat hierbij sprake was van de creatie van twee ‘werelden’, het 
los raken van de democratische rechtvaardiging van gemeenten en het streven 
naar een nieuwe rechtvaardiging door het inrichten van andere bestuurlijke 
fora. Het is niet verbazingwekkend dat de wetenschappelijke bestudering van 
het staatsbestel eerst aan het eind van de negentiende eeuw serieus vorm heeft 
gekregen, zoals ook in die reflectie de ontwikkelingen in die staat zijn terug te 
vinden. In deze paragraaf sta ik stil bij de theoretische kaders waarbinnen in de 
staatsleer de ‘werkelijkheden’ van de staat zijn gereconstrueerd. In de navol-
gende paragraaf zal in het licht van deze kaders een eigen positie worden inge-
nomen. 

Een markeringspunt in de wetenschappelijke belangstelling voor het nieu-
we fenomeen is Jellineks ‘Allgemeine Staatslehre’, dat in 1900 is gepubli-
ceerd. In dit boek wordt de lans gebroken voor een objectgerichte discipline, 
waarin twee perspectieven met elkaar in verband worden gebracht. Naast de 
staatsrechtsleer plaats hij een min of meer zelfstandige sociale staatsleer. De 
scheiding tussen beide delen van de algemene staatsleer berust op het verschil 
in methoden, namelijk de normatieve (juridische) en de causale.20  

Het is niet mijn bedoeling hier lang bij de Jellineks werk stil te staan, want 
het boek is vooral van historische betekenis. Twee aspecten van Jellineks theo-
rie zijn echter ook nu nog van belang. Eerst zijn definitie van de staat: ‘Der 
Staat ist die mit ursprünglicher Herrschermacht ausgerüstete Verbandseinheit 
sesshafter Menschen’.21 Hiermee poneert Jellinek een omschrijving die na hem 
dominant is geworden als de drie-elementenleer van de staat: (1) een groepe-
ring of collectiviteit (2) die op een bepaald grondgebied verblijft en (3) waar-
over gezag wordt uitgeoefend. Als territoriale verbanden of lichamen binnen 
de staat zijn gemeenten een afspiegeling van het meer omvattende geheel: ook 

                                                           
20 Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Bad Homburg vor der Hoehe: Hermann 

Gentner Verlag, 1960 (1900), p. 51. 
21 Ibid, p. 180-181. 
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de delen bestaan uit de drie samenhangende elementen. De juridische vormge-
ving van de staat en gemeenten impliceert het formeel en op alle niveaus in 
harmonie brengen van de drie elementen.22  

In de tweede plaats stelt Jellinek expliciet dat het juridische staatsbegrip be-
rust op of aansluit bij het sociale staatsbegrip.23 Voor gemeenten betekent dit 
dat een analyse van de gemeente als sociaal verband of geheel van sociale ver-
banden vooraf moet gaan aan de juridische duiding daarvan.24 Beschrijving 
van de staat en gemeenten als sociaal fenomeen gaat dus aan juridische duiding 
ervan (in termen van algemeen geldende rechtsregels, in het bijzonder die re-
gels die tot het publiekrecht worden gerekend) vooraf. Deze fenomenologische 
benadering kan op dit moment als de gangbare worden gezien. Het kan in alge-
mene zin dan ook niet worden ontkend dat het recht op enigerlei wijze bete-
kenis heeft voor de wijze waarop mensen hun handelingen inrichten.25 In ter-
men die in de inleiding tot deze bijdrage zijn gebruikt: de staat en gemeenten 
maken deel uit van het gemeenschappelijke ‘belief’.  

3.2 Communitarisme 

De staatsleer is dan wel een relatief laat opgekomen discipline (als het al zo 
genoemd mag worden), maar bepaalde elementen van het fenomeen waarnaar 
de door Jellinek gehanteerde omschrijving van het object verwijst zijn niet uit 
de lucht komen vallen. Ook in de historische schets van de ontwikkeling van 
gemeenten werd dit al zichtbaar. Jellinek sluit in zijn boek dan ook aan bij 
allerlei theorieën over ‘politieke samenlevingen’ en publiek gezag uit een peri-
ode waarin de moderne natie-staat nog niet tot ontwikkeling was gekomen. 
Uitgaande van de drie-elementenleer komt het er op neer dat in de pre-state-
lijke periode in het bijzonder een stabiele territoriale afbakening ontbrak. Ge-
zagsuitoefening over bepaalde groeperingen was wel aanwezig.  

Gelet op het uitgangspunt dat aan een juridische duiding een sociaal feno-
meen vooraf gaat stelt Jellinek zich primair de vraag wat in het staatsbegrip 
onder de term ‘bevolking’ moet worden verstaan. Voor hem is in dit verband 
                                                           
22 Voor een meer uitgebreide bespreking zie H.M. de Jong en B. Dorbeck Jung, Juri-

dische staatsleer, Bussum: Coutinho, 1997, hoofdstuk 1. 
23 Ibid, p. 182-183. 
24 René König, Einige Bemerkungen zur Soziologie der Gemeinde, in: René König 

(Herausg.), Soziologie der Gemeinde, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1972, p. 3.  
25 Dat geldt zo langzamerhand zelfs voor de hoek van waaruit aanvankelijk de meest 

felle bestrijding kwam, namelijk die van het rechtspositivisme. Gezichtsbepalende 
auteurs als MacCormick en Weinberger proberen nadrukkelijk gestelde regels en 
handelingen bij elkaar te brengen. Zie D.N. MacCormick und O. Weinberger, 
Grundlagen des institutionalistischen Rechtspositivismus, Berlin: Duncker & Hum-
blot, 1985, en O. Weinberger, Law, Institution and Legal Politics: Fundamental 
Problems of Legal Theory and Social Philosophy, Dordrecht, Boston and London: 
Kluwer Academic Publishers, 1991.  
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de meest fundamentele dichotomie die naar individualistische en collectivisti-
sche theorieën. 

Gesteld voor de keuze meent hij dat benaderingen die op het methodolo-
gisch individualisme zijn gebouwd niet in staat zijn de essentie van een samen-
leving te verklaren, namelijk de relaties tussen individuen die uiteindelijk de 
eenheid van het staatsfenomeen bepalen. Individualisme kan in het denken 
over de staat volgens hem slechts leiden tot een accentuering van de gezagsuit-
oefening door de overheid, omdat een ordening op basis van gedeelde waarden 
en normen dan niet vanzelfsprekend is. Jellinek kiest dan ook voor een collec-
tivistische benadering: de bevolking gaat als geheel aan de individuele leden 
vooraf en de uitoefening van het overheidsgezag staat in het teken van de 
handhaving van door de bevolking gedeelde en als zodanig gemeenschappelijk 
gedragen uitgangspunten.  
 
In de politieke theorie wordt op dit moment tussen liberalen en communitaris-
ten een vinnige strijd gestreden over precies het door Jellinek benadrukte punt 
van de individualistische theorie van de samenleving en daarmee ook over de 
grote mate van aanspraak op overheidsgezag (‘bestuurskracht’) door die sa-
menleving. Deze discussie startte in het begin van het vorige decennium met 
een aanval van Sandel op het gedachtegoed van John Rawls. Sandels kritiek 
betreft de wijze waarop het liberalisme in de zin van Rawls’ ‘Theory of Jus-
tice’ het individu neutraliseert: er wordt gewerkt met het mensbeeld van een 
rationeel kiezend subject, los van persoonlijke eigenschappen en persoonlijke 
omstandigheden. De onafhankelijkheid van het individu die hiermee wordt 
verondersteld is volgens Sandel normatief onjuist en strijdig met de ervaring. 
Mensen worden beperkt door de positie waarin ze zich bevinden, zoals ze ook 
onvermijdelijk de invloed van hun sociale omstandigheden op de vorming van 
hun individuele waarden ondergaan. Het is deze plaatsing in ruimte en tijd – in 
meer concrete termen: het lidmaatschap van een samenleving of gemeenschap 
– die grenzen stelt aan hetgeen door het subject rechtvaardig kan worden ge-
noemd.26 Sandel stelt daarmee niet dat een individu iedere keuzeruimte ont-
beert, maar dat het gebruik van die keuzeruimte afhankelijk is van de mogelijk-
heden die de situatie waarin hij zich bevindt toelaat en de standaarden waar-
mee binnen de samenleving of gemeenschap wordt geconfronteerd en die deel 
zijn geworden van zijn persoonlijke identiteit of zelfbeeld. De auteur gebruikt 
in dit verband de ‘constitutive conception of community’.27 

Waar Sandel zelf vooral de ontoereikendheid van Rawls theoretische rede-
nering aan de kaak stelt zijn velen na hem zijn kritiek gaan gebruiken als een 
maatschappijkritisch handboek. Een dergelijk gebruik van de analyses is mis-
plaatst en heeft geleid tot een politieke karikatuur van zorgvuldige filosofische 

                                                           
26 Michael J. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1984 (1982), p. 10-11. 
27 Ibid, p. 149-152. 
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beschouwingen. Zo heeft Amitai Etzioni zich met een beroep op ‘het commu-
nitarisme’ gezet aan de opbouw van een nieuwe gemeenschapszin in de Vere-
nigde Staten. “Communitarians are dedicated to working with our fellow citi-
zens to bring about the changes in values, habits, and public policies that will 
allow us to do for society what the environmental movement seeks to do for 
nature: to safeguard and enhance our future”, zo stelt hij.28 Deze op sentimen-
ten gerichte missie sluit naadloos aan bij die van het Communitarian Platform, 
een geheel van mensen uit alle geledingen van de maatschappij die onder de 
vlag van het Communitarisme een ‘moral voice’ willen laten horen.  

3.3 Dynamiek 

Hetgeen door Jellinek en de communitaristen als de belangrijkste theoretische 
waterscheiding in het denken over samenleving en gezagsuitoefening wordt 
gezien, blijkt in de onderzoekspraktijk ondoelmatig te zijn. Tegen het centraal 
stellen van de waterscheiding pleit dat deze als dichotomie wordt voorgesteld, 
waardoor een genuanceerde reconstructie van de werkelijkheid per definitie 
wordt uitgesloten. Het methodologisch debat leert dat er wel degelijk derge-
lijke middenwegen bestaan in de vorm van het in de inleiding genoemde genu-
anceerd individualisme, pragmatisme, interactionisme of constructivisme (om 
maar een paar aanduidingen bij elkaar te zetten). Fenomenen als staten en ge-
meenten worden dan beschreven en verklaard in termen van een interpreteren-
de en doelgericht handelende subjecten. Een gevolg hiervan is dat de theorie in 
tegenstelling tot de modellen van Jellinek een dynamisch karakter krijgt. 

Terzijde kan overigens ook worden vastgesteld dat de klassieke theorieën 
waarop Jellinek zich beroept zeker niet op een dogmatisch individualisme zijn 
terug te voeren. Schrijvers die zich aan het begin van de verlichting over de 
politiek gezag hebben uitgelaten (bijvoorbeeld Bodin en Althusius) zijn door 
de context waarin zij zich bevonden vooral gericht geweest op de organisatie 
van een samenleving van uitgebreide familieverbanden of gemeenschappen. 
Daarbij speelden gedeelde normen en waarden (cultuur, met name in de vorm 
van religie) een heel belangrijke rol als referentiekader voor maatschappelijke 
orde. Overigens geldt een soortgelijke nuancering ook voor moderne liberalen. 
Zo maakt ook Rawls het individu niet volkomen los van de omgeving waarin 
het functioneert, terwijl in deze tijd de multiculturalisten onder de liberalen 
juist de nadruk leggen op het bestaan van allerlei sociale en culturele verban-
den binnen de staat.29 Tenslotte is het probleem van de keuze van Jellinek en 
                                                           
28 Amitai Etzioni, The Spirit of Community (the reinvention of American society), 

New York: Touchstone, 1993, p. 3. 
29 Zie in dit verband vooral hetgeen J. Rawls hierover schrijft in het eerste hoofdstuk 

van zijn Political liberalism, New York: Columbia University Press, 1993. Zie voor 
het liberale multiculturalisme met name de in noot 2 genoemde publicaties van 
Kymlicka.  
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veel van de communitaristen dat in belangrijke mate een homogene cultuur in 
de natie-staat wordt verondersteld. Als de ervaring in de tegenwoordige tijd 
(zie par. 2) iets tegenspreekt, dan is het dit wel. Moderne staten en gemeenten 
worden cultureel gesproken gekenmerkt door veelvormigheid en dynamiek. 

Mijn antwoord op de vraag naar het belang van de waterscheiding tussen 
individualisme en communitarisme die naar aanleiding van Jellineks werk is 
gesteld luidt al met al ontkennend.  

Voor een goed begrip van politiek gezag in een samenleving beter het dy-
namische karakter als aangrijpingspunt te nemen. Daarbij gaat het uiteraard 
niet om enige vorm van sociaal Darwinisme, zoals dat ook nog wel in de lite-
ratuur is terug te vinden.30 Een dergelijke benadering impliceert een min of 
meer doelgerichte en gefaseerde groei van een samenleving die, gegeven de 
hier gehanteerde veronderstellingen (zie par. 1), onverdedigbaar is. Zinvoller is 
het ook toeval tot de verklaring van de dynamiek van een samenleving toe te 
laten en uit te gaan van een duurzame energie die voortvloeit uit de botsing 
tussen individuen en groepen, identiteiten en culturen. In zijn studie naar vor-
men van regionalisme stelt Keating in deze zin terecht dat de thans dominante 
theorie over staatsvorming gebaseerd is op de gedachte dat de dynamiek in de 
maatschappij wordt bepaald door spanning tussen centrum en periferie. Inte-
gratie is daarbij de norm.  

Alhoewel bij het refereren aan een centrum in eerste instantie zal worden 
gedacht aan een ruimtelijk gegeven, gaat het bij Keating vooral om een symbo-
lisch centrum: “The center, or the central zone, is a phenomenon of the realm 
of values and beliefs. It is the center of the order of symbols, of values and 
beliefs, which govern the society.”31 De waarden zijn die van in de publieke 
sfeer opererende elites, die de verdeling van rollen en beloningen in de maat-
schappij verzorgen (politiek, economie, onderwijs en andere). Deze elites zul-
len enerzijds hun waarden proberen op te leggen aan hun ‘politieke samenle-
ving’ door die waarden te articuleren en anderzijds door zorg te dragen voor 
een maatschappelijke structurering die bijdraagt aan de bevordering van die 
waarden. Bij dit laatste kan worden gedacht aan het modificeren van bestaande 
gemeenschappen, maar vooral gaat het dan om het inzetten van hun gezag bij 
de culturele vormgeving van de maatschappij.  
 
Het centraal stellen van de toedeling van rechten, plichten en bevoegdheden 
vanuit een symbolisch centrum is een proces dat redelijk herkenbaar is al we 
naar de geschiedenis van de Nederlandse staat kijken. Een dergelijk verband 
gaat echter al snel voorbij aan het feit dat de redenering waarop Keating wijst, 
in beginsel op vele niveaus en binnen alle geledingen van de staat van toepas-
                                                           
30 Zie over deze leer Randall C. Morris, Process Philosophy and Political Ideology 

(The social and political thought of Alfred North Whitehead and Charles Hartshor-
ne), Albany: State University of New York Press, 1991, p. 81.  

31 Michael Keating, State and Regional Nationalism, New York: Harvester-Wheat-
sheaf, 1988, p. 2. 
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sing en heeft niet noodzakelijk of uitsluitend betrekking heeft op de staatsvor-
ming als geheel. Ook gemeenten of regio’s kunnen worden opgevat als stelsels 
waarin zich een centrum en een periferie bevindt. Als voorbeeld van een theo-
rie waarin het lokale niveau op deze manier aan de orde komt is de staatsleer 
van Hegel. Alhoewel Hegel vooral vanuit een macroperspectief naar de staat 
keek, heeft hij ook expliciet aandacht besteed aan de positie van de gemeenten. 
Hij hanteert daarbij de veronderstelling dat de staat de verpersoonlijking van 
een algemeen belang is. Bijzondere belangen worden behartigd in gemeenten 
en andere organisaties voor beroepen en standen voor zover het enerzijds hun 
interne aangelegenheden betreft en belanghebbenden hen daartoe het vertrou-
wen hebben gegeven en anderzijds deze kringen ondergeschikt aan de hogere 
belangen van de staat moeten opereren. Posities op het lokale niveau vloeien 
dus voort uit een combinatie van het kiezen door belanghebbenden (intern) en 
bepaling of bevestiging door hoger geplaatsten binnen de staatsorganisatie (ex-
tern).32 Hegel benadrukt in dit verband dat gemeenten ook een belangrijke rol 
hebben als ‘countervailing power’ tegen misbruik van regeermacht op het na-
tionale niveau. Dergelijk misbruik, zo stelt hij, moet in de eerste plaats bestre-
den worden door gebruik te maken van de hiërarchische verhoudingen en ver-
antwoordelijkheden, maar ook door gemeenten die reageren op subjectieve 
willekeur en daardoor de interne controle aanvullen.33  
 
3.3.1 Elitisme 
De theorie van Hegel is mede ingegeven door de methode om bij het vaststel-
len van een kracht altijd mede het bestaan van een tegenkracht te betrekken. 
Dat geldt voor de staat als geheel, maar ook voor de delen van die staat. Hij zet 
zich daarmee af tegen een volkomen centralistische en decisionistische optiek 
op de staat, die als een eerste variant van een dynamische staatsleer een belang-
rijke rol heeft gespeeld en (gelet op de eerdere beschrijving van de actuele 
beleidsdiscussie) nog steeds speelt. Op een extreem eenzijdige manier vinden 
we een dergelijk denken terug in de staatsopvattingen van de Duitse staatsge-
leerde Carl Schmitt.34 Deze politiek ultra-rechtse en ook nu nog door die krin-
gen – de zogenaamde ‘Neue Rechten’ – omarmde rechtsgeleerde, moest niets 
hebben van dialectische theorieën zoals die van Hegel, maar ging uit van een-
duidig leiderschap binnen de staat. Of hij nu als rechtvaardiging naar een God-
delijke ordening verwijst of naar de keizer in de periode van het Romeinse 
Rijk, steeds weer redeneert hij haarscherp naar zijn thema van ongedeelde 

                                                           
32 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Leipzig: 

Verlag von Felix Meiner, 1921 (1821), par. 287. 
33 Ibid, par. 295. Zie over dit aspect van Hegel’s theorie ook Jean L. Cohen and An-

drew Arato, Civil society and political theory, Cambridge: MIT Press, 1995 (1992), 
p. 104.  

34 Carl Schmitt, Verfassungslehre, Berlin: Duncker und Humblot, 1970. Zie ook zijn 
Politische Theologie: vier Kapitel zur Lehre von der Souveraenitaet, Berlin: Dun-
cker und Humblot, 1996 (1922). 
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soevereiniteit in de staat. Het begrip ‘soevereiniteit’ gebruikt hij in het ver-
lengde van de staatsleer van Bodin, namelijk als absolute en duurzame heer-
schappij.35 Een soeverein heeft tot taak de eenheid in de staat (en dus in de 
samenleving) vorm te geven. Dit betekent ook dat de staat in termen van de wil 
van de soeverein kan worden gedefinieerd, zoals ook moet worden vastgesteld 
dat in de staat de politiek alles is en in beginsel alles politiek. Ook binding van 
een soeverein aan algemeen geldende rechtsregels past niet bij dit beeld. Dat in 
het alledaagse leven en onder normale omstandigheden het met de politieke 
betrokkenheid niet zo’n vaart zal lopen doet aan het alomvattende wezen van 
de politiek niets af. Wel blijkt onder die omstandigheden dat de staat uit meer 
is opgebouwd dan het politieke stelsel, namelijk ook uit economische en ande-
re maatschappelijke sectoren als kerk en wetenschap. Ook daarbinnen worden 
beslissingen genomen of ontwikkelen zich standpunten die op dat moment van 
belang zijn voor de vormgeving van de staat.  
 
In Nederland is een uiterst genuanceerde versie van deze centralistische en de-
cisionistische benadering van de staat terug te vinden in het werk van de juri-
disch-bestuurskundige Van Poelje, die zich in het eerste deel van deze eeuw op 
een invloedrijke manier over de problematiek van het lokaal bestuur heeft ge-
bogen. Hij heeft het overigens niet over de cultuur van zo maar een dominante 
elite die in een staat of gemeente wordt opgelegd of over een objectieve cultuur 
waar een ieder in de staat aan onderworpen is, maar over een deskundigencul-
tuur in een democratische omgeving. In zijn proefschrift gaat Van Poelje op 
zoek naar de nieuwe betekenis die de gemeentewet van 1851 heeft gekregen 
door de opkomst van de ‘moderne stad’.36 De gemeente vat hij daarbij aan-
vankelijk op als een tot op zekere hoogte ‘natuurlijke organisatie’ van een 
‘door gemeenschappelijke lokale belangen samengesnoerde personengroep’ 
met een grote betekenis voor de staat als geheel.37 Van deze natuurlijke organi-
satie blijft in de moderne tijd echter weinig over. Vanuit een visie op de staat 
als geheel worden volgens Van Poelje op grond van de verwachte effectiviteit 
aan bepaalde overheden bepaalde taken en bevoegdheden toegedeeld. Een 
noodzakelijk gevolg van deze procedure is een veranderde positie van de 
volksvertegenwoordiging op lokaal niveau. In het bestuur van de gemeente is 
de volksvertegenwoordiging vooral belangrijk om ‘af te weren al wat niet of 
nog niet, als door het wezenlijk belang der gemeente gevorderd, aanvaard kan 
worden’.38 Dit betekent ook dat gemeenten primair geleid worden door profes-
sionals en niet door ‘gewone’ burgers.  
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3.3.2 Volkssoevereiniteit 
Het beeld van een staat als een gestuurde samenleving is te simpel, maar in een 
genuanceerde vorm beslist niet onzinnig. Het openbaar bestuur neemt besluiten 
die op enigerlei wijze de maatschappelijke omgeving beïnvloeden. Dat geld 
ook voor besluiten om de structuur van de staat te veranderen, zoals op schaal-
vergroting gerichte gemeentelijke herindelingsbesluiten. Juist dit soort beslui-
ten maakt duidelijk dat ook een verabsolutering van de natuurlijke samenle-
ving te eenvoudig is om de sociale werkelijkheid in kaart te brengen. Deze 
tweede variant van de dynamische staatsleer vinden we bij de klassieken bij-
voorbeeld terug in het werk van de tegenwoordig weer veelvuldig aangehaalde 
Alexis de Tocqueville, dat enige decennia na Hegels magnus opus tot stand is 
gekomen. De Tocqueville schreef in de periode tussen 1833 en 1839 over een 
reis die hij – samen met Beaumont – naar en door de Verenigde Staten heeft 
gemaakt, teneinde aldaar het strafrechtelijk stelsel te onderzoeken en na te 
gaan in hoeverre Frankrijk daar lering uit kon trekken.39 Meer dan met ideeën 
over het strafrecht kwam De Tocqueville echter terug met een beeld van een 
functionerende democratie. Voor hem was de Verenigde Staten het enige land 
waarin de natuurlijke en vreedzame groei van een samenleving kon worden 
bestudeerd, waarin de invloed van de oorsprong van een ‘politieke samenle-
ving’ op haar toekomst duidelijk herkenbaar is.40 Als kern van de Amerikaanse 
democratie zag hij de door immigranten gestichte kolonies en ‘townships’. Al 
deze verbanden bevatten elementen van een volwaardige democratie, hoe ver-
schillend de culturele achtergrond van de stichters ook was. Naast de afwezig-
heid van een aristocratie (‘[t]he happy and powerful do not go into exile’) is 
het in het bijzonder de idee dat de constante en op eigenbelang gebaseerde 
streving van landeigenaren het land leefbaar moest maken.41 Vooral in het door 
Engeland gedomineerde deel van de Verenigde Staten constateerde hij bij de 
kolonies en ‘townships’ een relatief grote mate van interne vrijheid en externe 
onafhankelijkheid. Die vrijheid en onafhankelijkheid acht De Tocqueville 
overigens niet als iets wat het resultaat is van menselijke strevingen, maar het 
is “secretly self-produced in the midst of a semi-barbarous state of society”.42 
Recht, gewoonten, bijzondere omstandigheden en tijd zorgen voor de consoli-
datie van wat zo wordt bereikt.  

Opvallend voor de Verenigde Staten is in de ogen van De Tocqueville het 
grote aantal maatschappelijke organisaties, zonder dat er een directe relatie met 
de politiek bestaat. In geen land wordt volgens hem de vrijheid van organisatie 
zo gebruikt als daar. Vooral de deskundigheid waarmee een gemeenschappe-
lijk doel wordt gesteld en de manier waarop belanghebbenden vervolgens 
worden gemotiveerd om er zelf zorg voor te dragen dat het doel ook wordt 
                                                           
39 Voor een levensbeschrijving (inclusief een verslag van de reis) zie André Jardin, 

Tocqueville (a biography), New York: Farrar, Straus, Giroux, 1989 (1984). 
40 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Part 1, Chapt. 2 
41 Ibid., Part 1, Chapt. 2. 
42 Ibid., Part 1, Chapt. 5. 
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bereikt, is opvallend. Ook dit is de logica van een democratie: gelijken worden 
machteloos, tenzij ze leren in vrijwilligheid elkaar bij te staan.  

De maatschappelijke kansengelijkheid is volgens De Tocqueville niet zon-
der invloed op de politiek gebleven. Rechten en plichten moeten gelijk worden 
verdeeld: een ieder is het best in staat het eigenbelang te beoordelen en de 
maatschappij moet dit eerbiedigen, maar een ieder moet als lid van een ge-
meenschap de meerwaarde van het samenwerkingsverband accepteren en dus 
ook de regeermacht die daarmee samenhangt. Daarmee domineert het beginsel 
van volkssoevereiniteit de gehele Amerikaanse maatschappij. Het is dit in de 
afzonderlijke kolonies en ‘townships’ ontwikkelde beginsel is door de Ameri-
kaanse Revolutie verspreid en heeft zo bezit genomen van de gehele staat. In 
dit geval heeft de revolutie overigens de eigen ouders in het defensief gedron-
gen. De lokale invloed in de maatschappij is langzamerhand teruggelopen. 
Volgens De Tocqueville is vooral het erfrecht hiervan de oorzaak, omdat – an-
ders dan bijvoorbeeld in Engeland – het bezit hierdoor over meerdere personen 
wordt verspreid en door de geringere binding aan ‘het erfgoed van de familie’ 
sneller van eigenaar wisselt. Ook het feit dat de uitvoering van het recht in zo 
vele handen is gelegd, draagt echter bij aan het terugdringen van de lokale in-
vloed. Bij dit laatste is van belang dat de federale overheid niet op lokaal of re-
gionaal niveau vertegenwoordigd is: “There is no point that serves as a center 
of the radii of administration.”43 Slechts de rechter speelt een rol tussen de cen-
trale macht en de administratieve organen; hij kan gekozenen dwingen te ge-
hoorzamen, zonder het recht van de kiezer te schenden.  

Het recht is volgens De Tocqueville belangrijk, maar het kan de medewer-
king van burgers niet veranderen of uitroeien: “It depends upon the laws to 
awaken and direct the vague impulse of patriotism, which never abandons the 
human heart; and if it be connected with the thoughts, the passions, and the 
daily habits of life, it may be consolidated into a durable and rational senti-
ment. Let it not be said that it is too late to make the experiment; for nations do 
not grow old as men do, and every fresh generation is a new people ready for 
the care of the legislator.”44 De gedecentraliseerde staatsstructuur faciliteert het 
sentiment van onderlinge verbondenheid en bevordert daardoor de werking 
van het recht. 
 
Aan het begin van deze eeuw is door de rechtsgeleerde Struycken een verhan-
deling geschreven over Nederlandse gemeenten die sterk aan de theorie van De 
Tocqueville doet denken.45 De gemeente is voor Struycken een staatsrechtelijk 
fenomeen, waarin de organisatie en het handelen doordrongen behoort te zijn 
van de verzoening tussen het individu en de gemeenschap. De verzoening 
blijkt uit “de vrije, zelfstandige medewerking der bevolking, zowel der indivi-

                                                           
43 Ibid., Part 1, Chapt. 5. 
44 Ibid., Part 1, Chapt. 5. 
45 A.A.H. Struycken, De gemeenten en haar gebied, Arnhem 1912.  
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duen als der in de bevolking levende corporatiën; ook de ambtelijke hiërarchie 
blijven voor deze gedachte niet gesloten”. 46  

In de theorie van Struycken staan twee zijden van de gemeente op gespan-
nen voet. Enerzijds is er de ‘zich ontwikkelende maatschappelijke differentia-
tie’. Hij doelt hiermee vooral op de dynamiek van de lokale samenleving, die 
gericht moet zijn op de bevordering van het gemeenschappelijk belang in een 
gemeente. Anderzijds is er het openbaar bestuur, dat zich actief in dienst moet 
stellen van de lokale gemeenschap en daarbij de consensus en samenwerking 
moet bevorderen. Dit laatste wordt steeds belangrijker in een tijd waarin de 
burger zich steeds minder met een bepaalde gemeente verbonden acht. Ge-
meenten “zijn en blijven de reële producten der natuurlijke volksbeweging, 
met eigen geaardheid, eigen belangen, eigen middelen van bestaan, eigen toe-
komst, die veelal de van elders toevloeiende bevolking, reeds na kort verblijf, 
zeker na één geslacht, aan zich weten te verbinden”.47 

Naar het oordeel van Struycken wordt in de praktijk teveel aandacht be-
steed aan het bestuurlijke stelsel van decentralisatie en te weinig aan de ‘histo-
rische resultaten daarvan in het volksleven’.48 Volgens hem moet niet dan met 
grote terughoudendheid tot het opheffen van bestaande gemeenten worden 
overgegaan, omdat deze handeling tevens het opbreken van een sociale een-
heid betekent.  

3.4 Ontbrekend houvast 

De dichotomie van individualistische en collectivistische samenlevings- en ge-
zagstheorieën is in deze paragraaf verworpen met een beroep op dynamische 
theorieën. In dit kader zijn twee modellen opgevoerd die ieder op zichzelf ge-
nomen echter ook weer een onvolledig beeld van de maatschappelijke dyna-
miek geven. Gezag wordt gepresenteerd zonder of met een ondergeschikte rol 
voor de samenleving of de samenleving wordt gepresenteerd zonder of met een 
ondergeschikte rol voor gezag. Gegeven deze situatie ligt het in de rede een 
meer omvattende verklaring te zoeken door beide theoretische perspectieven 
met elkaar in verband te brengen. Er is – met andere woorden – een ‘even-
wichtig compromis’ nodig. Om de conceptuele grondslag hiervan te kunnen 
schetsen moet ik terug naar de basisbegrippen die in ieder van de twee theorie-
en zijn terug te vinden.  

                                                           
46 Ibid., p. 59. 
47 Ibid., p. 63. 
48 Ibid., p. 60. 
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4 Individu, samenleving en gemeente 

De grondslag van alle theorievorming over de gemeente is de samenhang tus-
sen individueel handelen, de samenleving en lokaal overheidsgezag. Als we 
het hebben over de dynamiek die op enigerlei wijze theoretisch zichtbaar moet 
worden gemaakt, dan heeft deze dynamiek vooral te maken met het gegeven 
dat in een samenleving en een – niet per definitie met die samenleving gelijk te 
stellen – gemeente individuele handelingen op elkaar afgestemd moeten wor-
den. Door de afstemming wordt het bestaan van een verband of samenleving 
zichtbaar. Afstemming van individueel handelen is echter niet slechts een 
noodzakelijke voorwaarde om van een verband of samenleving te kunnen spre-
ken. Het zoeken van afstemming is een gevolg van het algemeen menselijk ge-
geven om naar ‘belief’ of ‘warranted assertibility’ te streven (zie par. 1): het 
individuele zoeken naar zekerheid is de basis voor behoefte aan maatschappe-
lijke orde. Wat hierbij moeilijk blijft is de vraag naar de begrenzing van de sa-
menleving waarvan het individu deel uitmaakt. Het antwoord kan tenminste 
twee kanten op gaan, namelijk op basis van een fysiek criterium of op basis 
van een cultureel criterium.  

4.1 Criteria 

Een fysiek criterium wordt voorgesteld door Leon Mayhew. Hij heeft (overi-
gens in navolging van Goudge en met de erkenning dat de keuze voor enig cri-
terium een zekere mate van willekeur heeft) voorgesteld over de bevolking van 
een samenleving te spreken als ‘self-perpetuating inhabitants of a territorial 
area’.49 Het eerste deel van de omschrijving verwijst naar een zekere duur-
zaamheid in de verhouding tussen betrokkenen. Deze duurzaamheid kan niet 
los worden gezien van de mate van contact tussen individuele personen en tus-
sen de verschillende facties binnen een samenleving. Er moet sprake zijn van 
wederzijds overeenstemmende kennis. Naarmate er meer sprake is van interne 
sociale of ruimtelijke mobiliteit, aldus zijn hypothese, is er sprake van een gro-
tere mate van integratie van de samenleving. Het tweede deel van de omschrij-
ving lijkt bij Mayhew vooral te berusten op een negatieve keuze. Hij wijst er 
namelijk op dat er sprake kan zijn van taalgrenzen, etnische groeperingen of 
een verdeling over verschillende staten, maar hij wil geen rekening houden met 
dergelijke factoren in zijn begripsvorming. “The definition is physical; societal 
populations are not limited by cultural homogenity, solidarity, or internal orga-
nization, only by mating and patterns of movement in a defined space.”50 
                                                           
49 Leon Mayhew, Society (institutions and activity), Glenview (Ill.) and London: 

Scott, Foresman and Co., 1971, p. 21 (waar in de noot naar Goudge wordt verwe-
zen) en 48. 

50 Ibid., p. 50. Zie voor een kritische bespreking van deze invalshoek David Copp, 
The concept of a society, Dialogue 31(1992), p. 183-212.  
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Een andere weg bewandelt Clifford Geerz, die probeert enige empirische dui-
ding te geven aan de verhalen die door de analytische filosofen uit Oxford (in 
het bijzonder Gilbert Ryle) zijn verteld. Hij schrikt niet van de problemen die 
in empirisch onderzoek naar cultuur, begrepen als conceptuele of idee-vormen-
de structuren aan de hand waarvan tekens betekenis wordt verleend, opdoe-
men. Onverdroten kiest hij daarom voor dit criterium als het gaat om het be-
schrijven van een samenleving.51 Teruggrijpend op de geschiedenis stelt hij 
vast dat staten nooit een territoriale grondslag hebben gehad. Ze berusten op 
het vermogen van vorsten om met allerlei middelen mensen te mobiliseren, 
veelal met een beroep op de godsdienst. Evenals de eerder genoemde Keating 
– zie par. 3.3 – wijst Geerz op het bestaan van concentrische cirkels (zij het dat 
deze voor hem religieus-militaire macht betreffen) die zich verspreiden rond de 
centra, als waren het radiogolven.52 Vanuit dit perspectief wil hij met zijn on-
derzoek binnendringen in de conceptuele wereld van subjecten, teneinde hun 
beelden van de macht te reconstrueren: “Our double task is to uncover the 
conceptual structures that inform our subjects’ acts, the ‘said’ of social dis-
course, and to construct a system of analysis in whose terms what is generic to 
those structures, what belongs to them because they are what they are, will 
stand out against the other determinants of human behavior.”53 

4.2 Evaluatie 

De benadering van Geerz is – met enige amenderingen en specificaties – te 
prefereren boven die van Mayhew. Voor deze evaluatie kunnen een aantal re-
denen worden gegeven. Om te beginnen is het vrij gebruikelijk van een samen-
leving te spreken in een situatie waarin er ruimtelijk de nodige afstand tussen 
de leden van die samenleving kan bestaan. Ik denk bijvoorbeeld aan immi-
granten (zoals Turkse Christenen) of andere culturele minderheden (bijvoor-
beeld de Molukse gemeenschap) die elkaar los van grenzen en ruimtelijke 
spreiding opzoeken, waardoor van een min of meer duurzaam verband op basis 
van gedeelde conceptuele of idee-vormende structuur kan worden gesproken.  

                                                           
51 Dit cultuurbegrip wijkt af van het traditionele beroep op gedeelde normen en waar-

den (waarop bijvoorbeeld Jellinek en veel communitaristen teruggrijpen) omdat een 
eenheid van het idee met het handelen wordt verondersteld. A. Wildawsky om-
schrijft in zijn – samen met M. Thompson en R. Ellis geschreven – Cultural theory 
(Boulder: Westview Press, 1990) de term ‘cultuur’ daarom als een ‘way of life’: ge-
deelde waarden en gedeeld geloof, gekoppeld aan patronen van interpersoonlijke re-
laties.  

52 Clifford Geerz, The interpretation of cultures, New York: Basic Books, 1973, p. 
240.  

53 Ibid., p. 27. 
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In aanvulling op dit common sense argument kan ook een beroep worden ge-
daan op wat Giddens ‘the separation of time and space’ heeft genoemd.54 Hij 
doelt hiermee op het verschijnsel dat de noodzakelijke afstemming van hande-
lingen plaats vindt zonder dat degenen die de afstemming willen bereiken op 
enig moment fysiek samen komen op een bepaalde plaats. Aan dit gegeven 
koppelt hij andere kenmerken van wat hij het hoog modernisme noemt: het 
idee van globalisering van de samenleving, abstrahering van handelingen van 
concrete situaties (‘disembedding’) en institutionele reflexiviteit. Afgezien van 
de kritiek die zonder twijfel ook op deze kenmerken van het hoog modernisme 
kan worden gegeven, ontstaat er wel een beeld van een bijzonder dynamische 
werkelijkheid die steeds minder met een fysieke plaatsing te maken heeft. 
Onder druk van dit beeld ligt een accentuering van cultuur als handelingsstel-
sel in het perspectief van mogelijkheden om betekenissen te genereren, voor de 
hand. We komen dan overigens weer terug bij een samenlevingsconcept dat al 
aan het begin van deze eeuw door Eugen Ehrlich is gehanteerd: “Ein gesell-
schaftlicher Verband ist eine Mehrheit von Menschen, die im verhältnisse zu 
einander gewisse Regeln als führ ihr Handeln bestimmend anerkennen, und 
wenigstens im Allgemeinen tatsächlich darnach handeln. Diese Regeln sind 
von verschiedener Art und werden met verschiedenen Namen bezeichnet: 
Regeln des Rechts, der Sittlichkeit, der Religion, der Sitte, der Ehre, des An-
standes, des Taktes, des guten Tones, der Mode.”55  

Een omschrijving als deze van Ehrlich, maakt het (als derde argument voor 
een cultuurbenadering van de samenleving) mogelijk twee punten te verduide-
lijken die nogal eens voor verwarring zorgen in de conceptuele discussies over 
de samenleving. In de eerste plaats is het niet zinvol om een samenlevingsbe-
grip te hanteren dat nadrukkelijk een verband legt met allerlei sentimentele as-
pecten van een verband, zoals bijvoorbeeld bij De Tocqueville (en allerlei na-
tionalistische en naar nationalisme neigende communitaristische theorieën) ge-
beurt. Het probleem hierbij is overigens niet alleen dat het samenlevingsbegrip 
te zeer wordt gereduceerd tot een van meerdere kenmerken (namelijk het ge-
voel van verbondenheid), maar ook dat hierbij het concept ‘samenleving’ veel-
al volledig samenvalt met dat van de staat of gemeente.56 In de tweede plaats 
kan met het hier voorgestane samenlevingsbegrip duidelijk worden gemaakt 
dat een samenleving uit mensen bestaat, maar dat mensen daarmee niet volle-
dig gedetermineerd worden door een dominante cultuur in die samenleving. 
Mensen maken deel uit van verschillende samenlevingsverbanden (econo-

                                                           
54 Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity (Self and Society in the Late Modern 

Age), Cambridge: Polity Press, 1991, p. 16. 
55 Eugen Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, München und Leipzig: 

Verlag von Duncker und Humblot, 1913, p. 31.  
56 David Copp, The concept of a society, Dialogue 31(1992), p. 183-212, verklaart 

bijvoorbeeld de staat tot een samenleving, zoals ook een organisatie en een familie. 
Essentieel voor een samenleving acht hij de mogelijkheid tot ‘nesting’. Het resultaat 
van deze aanpak is een moeilijk hanteerbaar begrippenapparaat. 
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misch, politiek, educatief of religieus), waarbij ieder van die verbanden op 
zichzelf genomen voor het individu een bijzonder belang kan vertegenwoordi-
gen en als zodanig naast andere verbanden een eigen cultuur heeft.  

Tenslotte biedt de voorgaande analyse aanknopingspunten voor een manier 
van kijken naar de gezagsuitoefening over een samenleving in een gemeente. 
Het opheffen van gemeenten en het instellen van nieuwe door de wetgever of 
het formuleren van bepaalde wijkindelingen binnen een grote stad door het ge-
meentebestuur kan worden opgevat als het resultaat van individuele handelin-
gen binnen die specifieke samenleving, die naast andere samenlevingen voor 
de ontwerpers een sociaal feit is. Gemeenten en deelgemeenten of wijken wor-
den dan als ‘politieke samenleving’ zichtbaar op de landkaart die middels juri-
disch geldende besluiten wordt vastgesteld en waarvan de indices overal op 
muren en wanden in het gemeentehuis zijn terug te vinden. Het zijn deze kaar-
ten die mede richting geven aan het handelen van het openbaar bestuur en een 
ieder die op dat bestuur betrokken is. Aan de gemeenten en delen daarvan wor-
den vaak soortgelijke kenmerken toegekend als aan natuurlijk ontstane ge-
meenschappen: grenzen, naam, sociaal-economische homogeniteit.57 Dat een 
dergelijke gezaghebbende landkaart afwijkt van die welke elders (binnen ande-
re verbanden of samenlevingen) wordt gebruikt behoeft niet per definitie een 
probleem te zijn, omdat hetgeen met deze kaart wordt nagestreefd veelal iets 
anders is dan hetgeen door individuen in andere verbanden of samenlevingen 
wordt voorgestaan. In deze zin is de veronderstelde scheiding tussen recht en 
werkelijkheid of normen en feiten artificieel.  

4.3 Territorialiteit 

Het beeld van met elkaar botsende perspectieven of kaarten en individuen die 
zich van het ene naar het andere perspectief kunnen bewegen, wekt de indruk 
dat territorialiteit, zoals dat traditioneel als belangrijk kenmerk van de staat is 
terug te vinden, een achterhaald gegeven is. Dit nu is ook weer overdreven. Sa-
menlevingen zijn niet per definitie gebonden aan een grondgebied, maar dat 
betekent niet dat er geen samenlevingen zijn die wel door een territoriale bin-
ding worden bepaald. In dit verband is het nog steeds boeiend om kennis te 
nemen van Montesquieu’s beschouwingen over de inrichting van de staat. 
Intrigerend is vooral de wijze waarop hij samenlevingen opvat als groeperin-
gen die zich onder bepaalde natuurlijke omstandigheden moeten handhaven en 
als gevolg daarvan ook cultureel gekenmerkt worden door hun natuurlijke 
omgeving.58  
                                                           
57 Gerald D. Suttles, The social construction of communities, Chicago and London: 

The University of Chicago Press, 1974 (1972), p. 41-42. 
58 Montesquieu, The spirit of the laws, Cambridge: Cambridge University Press, 1992 

(1748). Zie ook D.J. Elzinga, De waarde van een relatief wetsbegrip, Groningen: 
Wolters-Noordhoff, 1988. 
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Dichter bij huis – naar plaats en tijd – is het een ervaringsgegeven dat vele 
mensen beduidend minder mobiel zijn dan de soms wat eenzijdig overkomen-
de denkers over de moderne samenleving vermoeden.59 Los van deze argumen-
ten is er echter ook een argument van tweede orde dat niet onbelangrijk is. Dit 
argument kan worden ontleend aan een combinatie van het werk van Putnam 
en Elinor Ostrom. Robert D. Putnam keert de vraag naar het vermogen van 
individuen en samenlevingen om door in het bijzonder naar institutionele net-
werken te kijken. Niet de kenmerken van het individu of de organisatie van 
individuele vermogens verklaren het succesvol opereren van een samenleving, 
maar de mogelijkheden die de specifieke handelingsstructuren waarmee het 
individu wordt geconfronteerd, bieden. Putnam sluit daarmee aan bij het in de 
sociale wetenschappen langzamerhand gangbaar geworden concept ‘sociaal 
vermogen’. Hieronder verstaat hij “features of social organization, such as 
networks, norms, and trust, that facilitate coordination and cooperation for 
mutual benefit”.60 Naarmate het sociale vermogen groter is wordt de samen-
werking binnen een samenleving eenvoudiger. Dit inzicht is bij Putnam ont-
staan tijdens een uitgebreid onderzoek naar de vorming van regio’s in Italië.61 
Omdat in bepaalde gevallen de nieuwe bestuursstructuur tot goede resultaten 
leidde en in andere vooral negatief werd beoordeeld, is gezocht naar gegronde 
verklaringen voor deze verschillen. Putnam komt tot de conclusie dat de mate 
van succes vooral samenhangt met de mate waarin binnen een regio maat-
schappelijke organisaties actief zijn. In succesvolle gebieden is de onderlinge 
afhankelijkheid van mensen geringer dan elders en het vertrouwen dat mede-
mensen redelijk en betrouwbaar zijn en zich door het geldende recht laten 
leiden groter. Binnen de verschillende verbanden wordt onderlinge solidariteit 
hoog gewaardeerd, evenals participatie in maatschappelijke verbanden en per-
soonlijke integriteit. De verhouding tussen de ‘civic society’ en de ‘political 
society’ is open en vooral ook horizontaal.  

Met alle verklaringen die er in het werk van Putnam te vinden zijn voor een 
succesvol netwerk van samenlevingen is er een ding in dit verband van bijzon-
der belang. Dit is het gegeven dat er historisch gezien een hoge mate van stabi-
liteit bestaat in de verschillen tussen de regio’s in Italië. Door de tijd heen 
blijkt het steeds weer om dezelfde landsdelen te gaan waar het succes de kop 
op steekt, zoals het ook steeds weer dezelfde delen van het land zijn die aan het 
kortste eind trekken.  

Vanuit de cultuur als handelingspatroon of ‘way of life’ kunnen bij de ver-
klaringen van Putnam twee kritische kanttekeningen worden geplaatst. In de 
eerste plaats beperkt hij zijn verklaring vooral tot kenmerken van de regio zelf 
                                                           
59 Zie bijvoorbeeld W. Derksen, De gemeente als gemeenschap (Naar een nieuw 

lokaal bestuur), ’s-Gravenhage: VUGA, 1992, p. 1-2. 
60 Robert D. Putnam, The prosperous Community: Social Capital and Public Life, The 

American Prospect, no. 13 - Spring, 1993 (http://epn.org/prospect/13/13putn.html). 
61 Robert D. Putnam, Making democracy work (civic traditions in modern Italy), 

Princeton (NJ): Princeton University Press, 1993. 
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en kijkt hij niet naar de mate waarin de externe identiteit van de regio van be-
lang is geweest voor de geconstateerde ontwikkelingen. Vooral ook de open-
heid naar buiten toe (het collectief leren van anderen) en de voordelen die kun-
nen worden ontleend aan een positieve identiteit die door anderen wordt toege-
schreven (het voordeel van de twijfel), kunnen mede van belang zijn geweest. 
In de tweede plaats gaat Putnam niet in op de relatieve mogelijkheden van de 
regio’s binnen de natie-staat. Deze relatieve mogelijkheden hangen in belang-
rijke mate samen met de kansen die voortvloeien uit de natuurlijke omgeving 
waarin de regio zich bevindt.  

Beide kanttekeningen ondergraven de bevindingen van Putnam niet, maar 
maken een specificatie noodzakelijk. Hiertoe kan een beroep worden gedaan 
op het belangrijke werk van Elinor Ostrom, die in haar theoretische model 
zowel aan deze als aan de eerste tekortkoming tegemoet komt. Zij heeft zich 
toegelegd op de empirische analyse van situaties met kleinschalige “common-
pool resources”, “a natural or man-made resource system that is sufficiently 
large as to make it costly (but not impossible) to exclude potential beneficiaries 
from obtaining benefits from its use”.62 Hierbij kan bijvoorbeeld worden ge-
dacht aan watervoorziening of weidegrond, waar een min of meer beperkt 
aantal mensen aanspraak op maken. Haar onderzoek onderstreept het belang 
van sociaal kapitaal voor het goed functioneren van een samenleving in een 
netwerk. Basis van dat goed functioneren is het inzicht van belanghebbenden 
in de mogelijkheden van de natuurlijke omgeving. Voor de leden van het ver-
band is het van belang welke moeite zij moeten doen om de sociale of fysieke 
afstand ten opzichte van elkaar te moeten overbruggen. Ook is het cruciaal of 
zij in staat worden gesteld hun activiteiten langzaam op te bouwen. Dit laatste 
schept te mogelijkheid om te leren van ervaringen, zodat een toename van 
complexiteit niet te plotseling op hen afkomt. Bij die ontwikkeling als collec-
tief hoort ook een relativiteit van de politieke ‘sturing’ binnen de samenleving 
en een zekere speelruimte om bij handhaving van vastgestelde regels rekening 
te houden met bijzondere omstandigheden. Tenslotte betrekt Elinor Ostrom in 
haar model van de werkelijkheid expliciet de wijze van externe politieke be-
trokkenheid, waarvan ook een gepaste mate van relativiteit (terughoudendheid) 
wordt verwacht.  

5 Samenvatting en besluit 

In deze bijdrage is vanuit bepaalde veronderstellingen over staatsgeleerde 
theorievorming een conceptuele analyse uitgevoerd, waarin de gemeente bin-
nen de staat een centrale plaats kreeg toebedeeld. Op basis van de historie van 
Nederlandse gemeenten en de actuele discussie over hun plaats in het staatsbe-

                                                           
62 Elinor Ostrom, Governing the Commons (The Evolution of Institutions for Collec-

tive Action), Cambridge: Cambridge University Press, 1994 (1990), p. 30. 
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stel zijn een aantal dingen vastgesteld. In de eerste plaats heeft de juridisering 
van natuurlijke gemeenschappen het ontstaan van twee ‘werelden’ bevorderd, 
namelijk een reële sociale werkelijkheid en een juridische afspiegeling daar-
van. Vervolgens is geconstateerd dat de twee ‘werelden’ steeds meer van el-
kaar zijn losgemaakt, waardoor de democratische rechtvaardiging die halver-
wege de vorige eeuw voor de gemeenten is gekozen steeds meer is losgelaten. 
Tenslotte is er sprake van een nieuwe rechtvaardiging door gemeenten te defi-
niëren als bestuurlijke fora waarop allerlei organisaties en groepen elkaar ont-
moeten.  

De wetenschappelijke reflectie op de staat weerspiegelen de ontwikkelin-
gen in de praktijk van het openbaar bestuur. In de lijn van Jellinek is hierbij 
geaccepteerd dat bij de bestudering gemeenten het sociale aan het juridische 
vooraf gaat. De door hem gehanteerde dichotomie van individualisme en col-
lectivisme is echter als te rigide verworpen. Het beroep dat daarbij op dynami-
sche theorieën is gedaan is echter evenzeer op een te grote mate van starheid 
gestrand. Het elitisme noch de volkssoevereiniteit levert een adequaat model 
op.  

In het laatste deel van deze bijdrage is daarom teruggegrepen op de basis-
begrippen individu, samenleving en gemeente om een eigen positie ten op-
zichte van de geschetste theorieën te bepalen. Het gehanteerde samenlevings-
begrip kreeg hierbij een aantal kenmerken, namelijk: 
- afstemming van het handelen tussen individuen; 
- voortkomend uit het algemeen menselijk gegeven te streven naar ‘belief’; 
- leidend tot de vorming van een gemeenschappelijke cultuur: conceptuele of 

idee-vormende structuren aan de hand waarvan tekens betekenis wordt ver-
leend.  

 
Het resultaat van deze begripsvorming is een beeld van de gemeente als een 
van de mogelijke samenlevingen. De gemeente is ten opzichte van andere sa-
menlevingen gezaghebbend en hierbij speelt territorialiteit een belangrijke rol. 
Dit laatste is onderstreept met een beroep op institutionele theorieën als die van 
Putnam en Elinor Ostrom. Kenmerkend voor deze theorieën is dat het samenle-
vingsbegrip wordt gekoppeld aan het concept ‘sociaal kapitaal’: kenmerken 
van sociale organisaties zoals netwerken, normen en vertrouwen, die ten be-
hoeve van wederzijds profijt afstemming en samenwerking faciliteren. Met dit 
concept worden onder concrete territoriale omstandigheden de ‘civic society’ 
en de ‘political society’ met elkaar verbonden op een wijze die de gezagsuitoe-
fening binnen de politieke samenleving afhankelijk maakt van de sociale om-
geving ervan. Langs deze weg ontstaat een begripsmatige basis, waarmee 
enerzijds de historische scheiding tussen twee werelden kan worden overwon-
nen en een nieuwe rechtvaardiging voor een eigen plaats van gemeenten bin-
nen het staatsbestel tot stand kan worden gebracht. 
 



W.T. Eijsbouts 

Het (reddend) tekort van Europa 

Het meest verschillen de drie rechtsdoelen in 
hun verhouding tot de tijd. Wie orde verzekert, 
zet de tijd stil; wie gerechtigheid verzekert, ziet 
van de tijd af; wie gemeenschap ontwikkelt, let 
erop dat de tijd zelf... dáár is en voortgaat. Te-
genover dat tijd fixeren en tijd uitschakelen 
beide is het derde rechtsdoel dat, hetwelk de 
tijd in het recht verwerkt, op hem speculerend 
zowel als met hem woekerend.’ 1 

 
 
Een gespletenheid tekent Europa als gemeenschap. Niet Europa als zodanig of 
in zijn geheel, nee, als gemeenschap. Niet de gemeenschap is gespleten, zoals 
de Belgische bevolking of die in Kosovo, iets zo direct en pijnlijk is er niet aan 
de hand. Het is meer een kwestie van de abstractie zelf: in de gedaante van 
gemeenschap is Europa gespleten.  

Enerzijds immers benoemt de naam Europa een aantal onmiskenbare ge-
meenschappelijkheden, zoals de politiek-historische wereld wier sociale een-
heid blijkt in de vruchtbaarheid van een verbindende periodisering. Dan is er 
de cultuurgemeenschap, die blijkt in de verwantschap en vergelijkende 
bestudeerbaarheid van literatuur- en muziekstromingen. Talrijke studies over 
Europa baseren zich expliciet of impliciet op de immanente en doordringende 
beschavingseenheid, die het voor allerlei disciplines tot een vanzelfsprekend 
waarnemingsveld maakt.2 Ook wordt Europa door buitenstaanders vanouds als 
een eenheid gezien in zijn verkeer met de rest van de wereld. Hamilton schreef 
al in de Federalist Papers (no. 11): 

 
“The world may, politically as well as geographically, be divided into four 
parts, each having a distinct set of interests. Unhappily for the other three, 

                                                           
 1 Vrij, M.P., ‘Nieuw leven in de verhouding wetgever-rechter’, Rechtsgeleerd Maga-

zijn Themis, 1953, pp. 133-177, op p. 151. 
 2 De reeks van studies die zich baseren op of uitgaan van een zekere immanente een-

heid is onuitputtelijk. De nadere bepaling of definitie van die eenheid heeft ook 
reeksen van studies uitgelokt, maar dat is een andere zaak. Een klassiek hoogtepunt: 
Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, 1680-1715, Parijs 1961 (1e 
1935): Fayard. Voor een sobere inleiding in de bepalingsproblemen: Roobol, W.H., 
‘What is Europe?’, Yearbook of European Studies 1, (1988), pp. 187-204. 



134 W.T. Eijsbouts 

Europe, by her arms and her negociations, by force and by fraud, has in 
different degrees extended her dominion over them all.” 

 
De meeste van deze gemeenschappelijkheden zijn echter passief. Ze maken 
Europa, hoezeer ook beschavingseenheid, niet tot een gemeenschap, want dat 
is een verband dat een besef heeft van zichzelf, een opvatting, en die 
praktiseert. Maar dat gebeurt hier niet. De inhoud is er, zou je kunnen zeggen, 
en ligt voor het oprapen, maar de bijpassende vorm ontbreekt. Er is wel ge-
meenschappelijkheid maar geen gemeenschap. 

Naast deze gemeenschappelijkheid zonder gemeenschap is er een structuur 
die wel degelijk aanspraak maakt op definitie van Europa als gemeenschap en 
daarin ook begint te slagen, de organisatie van de Europese Unie. Dit is geen 
verband tussen mensen dat vorm geeft aan gemeenschap van verleden, van 
cultuur of van nabijheid, dat sociale binding brengt of bewaart, maar een 
tussen landen dat de verschillen tussen hen, de comparatieve voordelen, 
exploiteert (dat is immers handel) en daarvoor de voorwaarden schept. Deze 
gemeenschap heeft weliswaar tot bedoeling om een inhoudelijke solidariteit 
tussen de betrokken volken te bewerken, maar het is opmerkelijk hoe ze zich 
distantieert zowel van de genoemde Europese beschavingseenheid die voor het 
oprapen ligt als van het stempel van handelingseenheid dat de wereld er zo 
graag zou opdrukken. Het ambtelijke, besloten, technocratische, Europa is 
vreemd aan het ideële erfgoed van vrijheid, recht, openheid, culturele rijkdom 
en democratie.  

Sinds de Europese Unie zich stevig in de werkelijkheid is gaan nestelen 
groeit een onbehagen over haar bureaucratisch en onvriendelijk karakter en 
over haar democratisch tekort. De Unie reageert daarop met propaganda om 
‘Europa dichter bij de burger te brengen’ die, zoals veel propaganda, averechts 
werkt. Ook wordt Europa aangeprezen als conservator van oudere gemeen-
schapsbanden dan de staat (de regio met name). Het is duidelijk dat de Unie 
zich met haar gemeenschappelijkheid geen raad weet.  

Deze Europese gespletenheid is het motief voor de volgende uiteenzetting. 
De zaak is beter te benaderen door het hierboven aangewezen voornamelijk 
abstracte probleem aan te grijpen en uit te werken, dan door het toe te dekken. 
Het is een vraag om organisatie en constructie van gemeenschap, van dwingen-
de duurzame betrokkenheid.3 

Om de ontnuchtering verder te voeren: Europa staat niet op zichzelf maar 
is, als gemeenschap, een uitloper van de moderne bureaucratische verzorgings-
staat. Met enig recht zou je het zelfs kunnen beschouwen als een opwerkings-
                                                           
 3 Het hier gehanteerde eenvoudige gemeenschapsbegrip (‘dwingende duurzame be-

trokkenheid’) heeft de volgende achtergrond. Een gemeenschap a) is een duurzaam 
verband met meervoudige bindingen en met, of vatbaar voor, traditie; b) heeft een 
zekere eigenheid en autonomie, maar ook overlap, met andere gemeenschapsban-
den; c) is natuurlijk, conventioneel, noodzakelijk of vrijwillig, waarbij de combina-
tie conventioneel/noodzakelijk (bijv. politieke gemeenschap) het meest interessant 
is; d) ontstaat naar noodzaak, naar behoefte en naar vermogen. 
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centrale voor de problematiek van de onderhavige bundel, een verband waarin 
de spanning tussen recht en staat enerzijds, gemeenschap anderzijds, op de 
spits wordt gedreven. 

In het voorwoord tot zijn prachtige boek Law and Revolution schrijft Ha-
rold Berman de volgende sombere woorden: 
  

“It is impossible not to sense the social disintegration, the breakdown of 
communities, that has taken place in Europe, North America and other 
parts of Western civilization in the Twentieth century. Bonds of race, reli-
gion, soil, family, class, neighborhood, and work community have increas-
ingly dissolved into abstract and superficial nationalisms. This is closely 
connected with the decline of unity and common purpose in Western Civili-
zation as a whole.” 

 
Hij besluit deze alinea echter met een beperkt optimisme: 
 

“Yet there are also some signs of buildup. Perhaps the most hopeful 
prospect is that of economic, scientific, and cultural interdependence on 
both a regional and worldwide basis.”4 

 
In Europa’s momenteel onmiskenbare zij het trage gedrevenheid tot definitie, 
concretisering, is een kracht werkzaam die even voelbaar is als paradoxaal. 
Vroegere pogingen tot het forceren van eenheid (van de Karels, Napoleon, 
Hitler) struikelden telkens over hun eigen hegemoniale stijl en miskenden dus 
waarschijnlijk iets in de aard van het verschijnsel Europa. Maar die relatief 
zwakke, vreemde en zelfs tergende onderneming van de Unie slaagt erin de 
diversiteit van landen en samenwerkingsverbanden gaandeweg in bedwang te 
krijgen en een eigen momentum te ontwikkelen dat alle voor de hand liggende 
en verstandige scepsis bij herhaling ontzenuwt.  

Symbool hiervoor staat de muntunie. Drie jaar geleden gaven weinig men-
sen er nog meer dan een cent voor; nu is ze beklonken. Zonder, opnieuw, een 
duidelijke band met of wortels in het gemeenschappelijke Europa, dat van vrij-
heid, cultuur, democratie. Als Europa zo werkt, zo groeit, hoe is dit om te be-
ginnen te begrijpen? Hoe is het vervolgens te accepteren of zelfs te adopteren? 

Om te beginnen door de gespletenheid, incongruentie of niet-identiteit die 
Europa als gemeenschap kenmerkt, niet te ontkennen maar te respecteren en op 
haar werkzaamheid en vermogen te onderzoeken. 
 
Het recht leent zich voor zulk onderzoek uitstekend. Het deelt of reflecteert na-
melijk de gespletenheid van Europa als gemeenschap. Enerzijds is het een van 
die grote cultuurelementen van de Europese beschaving die zowel de commu-
nicatie daarbinnen bevorderen als aan haar uitwendige bijzonderheid 

                                                           
 4 Berman, H.J., Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, 

Cambridge (Mass.) 1983 (9e druk 1997): Harvard University Press, p. vi. 
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(tegenover andere beschavingen) bijdragen5. Anderzijds is het de belangrijkste 
uitingsvorm van de Europese Gemeenschap of Unie. Tussen deze twee ge-
daanten van het Europese recht, tussen zijn ideële en zijn (op het niveau van de 
Unie) positieve betekenissen, is opnieuw geen eenheid, verband of verwant-
schap. “The main thing you need to understand about the Court of Justice of 
the European Community is that it has little if anything to do with justice”, 
schrijft oneerbiedig maar niet onjuist Michael Toner in het boekje Bluff your 
Way in the EEC. Häberle spreekt in het algemeen van een ‘Europadefizit’ van 
de EG.6  

Gespletenheden van gemeenschap en van recht zijn pijnlijk of tenminste 
problematisch, maar ze zijn ook plaatsen van ontdekking, kritiek en 
ontwikkeling. Hieronder volgen lezingen van enkele belangrijke arresten 
zowel van Europese als van nationale rechters die zich op het scheidsvlak 
bevinden. Het eerste is het beruchte arrest van het Duitse constitutionele hof in 
de zaak over de goedkeuringswet van het Verdrag van Maastricht. Het kan hier 
goed dienen als inleiding tot de problematiek.7 

Brunner v. Verdrag van Maastricht: angst voor de vorm 

Manfred Brunner (een oud-ambtenaar van de Europese Commissie) voert 
tegen de goedkeuring van het Unieverdrag onder meer aan dat dit verdrag de 
democratische structuur van Duitsland aantast. In het bijzonder is het een 
aantasting van die bepaling van de Duitse grondwet die de democratische 
structuur van Duitsland onherroepelijk vastlegt. Artikel 79(3) blokkeert o.a. 
grondwetswijzigingen die de grondstructuur van de Federale Republiek en zijn 
democratische karakter (vastgelegd in artt. 1 en 20) wijzigen. 

Een dergelijke bepaling is kenmerkend voor de Duitse grondwet. In de 
meeste andere EG-landen is er alleen een procedurele drempel voor feitelijke 
wijziging van de constitutionele structuur door verdragen of andere wetgeving, 
ongeacht de aard van de wijziging, in Engeland is er geen enkele drempel en is 
het vertrouwen in de politiek dus totaal (sovereignty of Parliament). In Duits-
land is de democratische kern van de grondwet voor de politiek onaantastbaar; 
pogingen tot aantasting zijn aanvechtbaar bij de constitutionele rechter. Dit is 
uitdrukking van historisch opgedrongen wantrouwen van de Duitse bevolking 
in haar eigen wetgever (in haar politieke systeem), als boete voor het feit dat 
deze indertijd Hitler en diens grondwetswijzigingen vrij baan had gegeven. 

Zo kon Brunner deze bepalingen, bedoeld als beveiliging tegen interne 
Duitse dictatoriale verleidingen, inroepen tegen een externe dreiging waarvan 
men van alles kan zeggen behalve dat ze dictatoriaal is: de EG. Maar 
                                                           
 5 Zie o.m. David, R., Les grands systèmes de droit contemporains, Parijs 1958 (acht-

ste druk), pp 27 e.v.; Berman, o.c. passim. 
 6 Toner, M. Bluff your Way in the EEC Horsham 1988 (Ravette Books), p. 20; 

Häberle, P., Europäische Rechtskultur, Baden-Baden 1994, p. 78. 
 7 BVerfG 12.10.1993, Europäische Grundrechtezeitung 1993, 429 e.v. 
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demonisering van de technocratie vindt in een existentialistische traditie wel 
eens een willig oor; Brunner verloor weliswaar zijn zaak, maar won meer dan 
zijn gelijk. De rechter leende zich ertoe om de Duitse politiek de gevaren van 
Brussel voor te houden en de wacht aan te zeggen voor verdere avonturen.8 

Nu gaat het niet om de precieze sleutels van deze hernieuwde curatele aan 
de Duitse politiek opgelegd door de rechter, maar om twee meer algemene 
kanten van de uitspraak.9 Ten eerste om de inhoudelijke rechterlijke uiteenzet-
ting van wat een democratische gemeenschap is of hoort te zijn, ten tweede om 
de daarbij door de Duitse rechter als bijna natuurlijk aangelegde begrenzingen. 
Het eerste onderdeel is het meest interessant. 
 
Zoals de Europese rechter juist dertig jaar eerder de zaak Van Gend en Loos, 
die hieronder zal worden besproken, had aangegrepen voor een lezing over het 
(unieke) wezen van de Europese samenwerking, zo las het Bundesverfassungs-
gericht de Duitse politici de les over de democratie in het algemeen en de 
grondslagen van de Duitse in het bijzonder: 
 

Demokratie, soll sie nicht lediglich formales Zurechnungsprinzip bleiben, 
ist vom Vorhandensein bestimmter vorrechtlicher Voraussetzungen abhän-
gig, wie einer ständigen freien Auseinandersetzung zwischen sich begeg-
nenden sozialen Kräften, Interessen und Ideen, in der sich auch politische 
Ziele klären und wandeln und aus der heraus eine öffentliche Meinung den 
politischen Willen vorformt.  

 
Een dergelijke situatie zou eventueel kunnen ontstaan op Europees niveau. Het 
Hof: 
 

Derartige tatsächliche Bedingungen können sich, soweit sie noch nicht be-
stehen, im Verlauf der Zeit im institutionellen Rahmen der Europäischen 
Union entwickeln. 

 
Maar deze liberale benadering wordt gevolgd door een van tegengestelde toon, 
de sleutelpassage in het arrest: 
 

                                                           
 8 Demonisering van de technocratie is een rode draad door veel Duitse filosofie, met 

het existentialisme van Heidegger als hoogtepunt. Ook Max Weber had het zwaar 
met zijn eigen conclusie dat de we in het tijdperk van de anonyme bureaucratische 
organisatie zijn beland, en stelde zijn hoop weer op een charismatisch leider. 
Raymond Aron, die overigens de grootste waardering koestert voor Weber, 
antwoordt hem puntig: “nous avons appris a craindre les promesses des démagogues 
plus que la banalité de l’organisation rationnelle”, Aron, R. Les étapes de la pensée 
sociologique, Parijs, 1967 (Gallimard), p. 570 (deel over Weber). 

 9 De sleutels, overigens: a. geen onduidelijke of te open machtigingen in Verdragen 
(attributiebeginsel); b. kern van de overheidsbevoegdheden moet bij de lidstaten 
blijven; c. geen politieke invloed op de munt. 
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Vermitteln die Staatsvölker – wie gegenwärtig – über die nationalen Parla-
mente demokratische Legitimation, sind mithin der Ausdehnung der Aufga-
ben und Befügnisse der Europäischen Gemeenschaften vom demokrati-
schen Prinzip her Grenzen gesetzt. Jedes der Staatsvölker ist Ausgangs-
punkt für eine auf es selbst bezogene Staatsgewalt. Die Staaten bedürfen 
hinreichend bedeutsamer eigener Aufgabenfelder, auf denen sich das je-
weilige Staatsvolk in einem von ihm legitimierten und gesteuertem Prozess 
politischer Willensbildung entfalten und artikulieren kann, um so dem, was 
es – relativ homogen – geistig, sozial und politisch verbindet rechtlichen 
Ausdruck zu geben.10 

 
Hiermee sterft deze, toegegeven subtiele, definitie in haar schoonheid. Sleutel 
tot de sleutelpassage zijn de laatste regels: het staatsvolk moet uitdrukking 
kunnen geven aan wat het – relatief homogeen – verbindt, in geestelijk, 
sociaal, politiek opzicht. De rechter verwijst ten overvloede naar een artikel 
van Hermann Heller, getiteld ‘Politische Demokratie und Soziale Homo-
genität’. Met deze opvatting van de gemeenschap aan de basis van de 
democratie gaat de deur naar Europa, na eerder op een kier te zijn gezet, weer 
dicht.  

Belangrijker en interessanter dan dit feit zelf is de angstige, bijna etnische 
opvatting van (staats)volk hier opgevoerd door de rechters als fundament voor 
de politieke gemeenschap. Het springt in het oog dat ze in de Duitse verhou-
dingen al niet reëel is en op zijn minst een affront voor de grote groepen bui-
tenlanders. Maar wat de uitspraak in meer afstandelijk opzicht markeert is het 
samentrekken van inhoud – de binding van het volk – en de vorm – de uitdruk-
king van die inhoud –, waarbij de laatste slechts dienstig is aan de eerste. De-
mocratie is de uitingsmogelijkheid van iets wat inhoudelijk bestaat, niet voor 
iets wat zoekt te ontstaan. De inhoud, het bestaande, is het vaste punt.  

Het steriele van de uitspraak schuilt in haar onderschikking van vorm aan 
inhoud, in haar angst voor het spel tussen inhoud en vorm, tussen binding en 
uitdrukking, binding en vertegenwoordiging. Alsof uitdrukking en vertegen-
woordiging niet de mogelijkheid en opdracht hebben de inhoud van sociale 
binding uit de dagen, te herdefiniëren (een ander woord voor representeren), te 
herschikken, te hervormen. 

Zo betrekt het Duitse recht, eenzaam, de wacht voor haar eigen statische, 
inhoudelijke conceptie van de gemeenschap en bevestigt de aan het land 
constitutioneel opgedrongen angst voor zijn eigen politiek. Geen bevrijding 
van de gemeenschap uit haar verleden, als het erop aankomt. Geen (politieke) 
interactie met de Europese structuur, als het aan de rechters ligt. Want behalve 
als bevestiging van de eigen Duitse gemeenschappelijkheid is dit arrest te 
begrijpen als uiting van afkeer van het technocratische karakter van de Unie, 
die de rijkdom van de Duitse gemeenschappelijkheid ontbeert. 

                                                           
 10 Bundesverfassungsgericht 12 oktober 1993, o.c.; passages uit uitspraakdeel C.I.b.1 

en -b.2., pp. 437 en 438. 
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Primaat van effect: Van Gend & Loos, Factortame, Securitel 

Het Duitse arrest Brunner kan worden beschouwd als een (late maar volle) re-
actie op het grote EG-arrest Van Gend & Loos van dertig jaar eerder, waarin 
de ‘autonome rechtsorde’ voor de EG werd uitgeroepen en de nationale soeve-
reiniteit van de lidstaten gerelativeerd.11 In veel opzichten zijn de arresten el-
kaars spiegel. De aanleiding voor Van Gend en Loos was onbetekenend, maar 
het EG-hof greep de zaak aan voor een grondige les over het wezen van de 
Europese verdragen en het Europese recht. Het verklaarde de Europese 
verdragen tot een geheel nieuwe, autonome en superieure orde, die op eigen 
gezag opereert zonder basis in of afhankelijkheid van de nationale constituties. 
Op grond hiervan kon het Hof zelf beslissen dat het Verdrag in het algemeen 
en vervolgens sommige bepalingen ervan in het bijzonder ‘directe werking’ 
hebben, d.w.z. door een particulier voor de nationale rechter kunnen worden 
ingeroepen. Zodat een particulier wettelijke maatregelen van zijn eigen 
overheid kan aanvechten wegens strijd met EG-regels.12  

Waarom heeft het Verdrag in zijn geheel ‘directe werking’? De beroemde 
lapidaire redenering van het Hof: 
 

Overwegende dat het oogmerk van het EEG-Verdrag, namelijk de 
instelling van een gemeenschappelijke markt wier werkzaamheid de 
ingezetenen der Gemeenschap rechtstreeks betreft, meebrengt dat dit 
verdrag meer is dan een overeenkomst welke slechts wederzijdse 
verplichtingen tussen de verdragsluitende mogendheden schept;.... 
dat uit deze omstandigheden moet worden afgeleid dat de Gemeenschap in 
het volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de staten, 
zij het op een beperkt terrein, hun soevereiniteit hebben begrensd en 
waarbinnen niet slechts deze Lid-Staten, maar ook hun onderdanen 
gerechtigd zijn;.... 

 
Zelfs de constructie doet denken aan die van de Duitse rechter; in beide geval-
len wordt gezocht naar een vaste en autonome gezagsbasis voor het eigen 
recht. Uit beide spreekt een vergelijkbare juridische verwatenheid, gebrek aan 
relativering, een voorstelling van het recht als in ‘prise directe’ met de 
werkelijkheid en vooral: een inhoudelijke preoccupatie. Dat de beide arresten 
haaks op elkaar staan is ook niet verrassend, want ze steken elk hun eigen 
gemeenschap de lucht in. Beide claimen de laatste grond voor zichzelf en zijn 
modellen van intransigentie.13  
 
                                                           
 11 Zaak 26/62, Jur. 1963, pp. 3 e.v. 
 12 Later bleek dat ook de ene particulier tegen de andere bepaalde regels kan inroepen 

(‘horizontale directe werking’), maar de eerste slag was gevoeliger. 
 13 Dat het recht als medium op transactie is gericht betekent geenszins dat het als or-

dening transigent is. Een sportclub is niet sportief en de organisatie van een bridge-
tournooi niet speels. 
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Er is, met alle overeenkomst, tussen de twee een groot verschil, een verschil 
dat de Europese jurisprudentie de verlossende relativering biedt die zij zichzelf 
niet gunt. Daarop zal deze beschouwing uitlopen. Maar eerst is het nodig door 
te dringen tot de zelfontworpen hoofdlijnen ervan.  

Het EG-hof staat bekend als de ‘motor van de Europese integratie’. Die 
motor zou men zich dan kunnen voorstellen als een met twee cilinders, twee 
leerstukken, dat van ‘directe werking’ en dat van ‘nuttig effect’. Het zijn doc-
trines ontwikkeld voor de interpretatie van het Europese recht welke verhou-
dingsvragen tussen dit recht en de nationale regels volgens de meest eenvoudi-
ge logica beantwoorden. Beide hebben een grove instrumentele inslag en mis-
sen inwendige beperking zowel als verfijning. Dit is het best op te merken in 
het gemak en in de slordigheid waarmee ze worden gehanteerd.  
 
Om te beginnen de theorie van het ‘nuttig effect’. In een belangrijke en interes-
sante zaak, (later) genaamd Factortame II, kreeg het EG-Hof een ruzie voorge-
legd tussen Spaanse visserijmaatschappijen en de Britse regering. De Spaanse 
vissers hadden Britse visserij-quota opgekocht, in antwoord waarop de Britse 
regering strakkere eisen stelde aan de nationaliteit van ‘Britse schepen’ en de 
Spanjaarden weer buiten gevecht stelde. Deze vochten die nieuwe eisen aan en 
vroegen voorlopige maatregelen. Maar voorlopige maatregelen zijn in Enge-
land niet toegestaan tegen besluiten van Kroon en Parlement. Dit is een regel 
van constitutionele aard, bedoeld om de onderlinge verhouding tussen de poli-
tieke en rechterlijke autoriteiten vast te leggen bij het beschermen van particu-
liere belangen. Lees nu hoe het EG-Hof met deze regel korte metten maakte, 
op de pit van het ‘nuttig effect’: 

 
Aan de volle werking van het gemeenschapsrecht zou verder eveneens kun-
nen worden afgedaan, wanneer een rechter bij wie een door het gemeen-
schapsrecht beheerst geding aanhangig is, door een regel van nationaal 
recht zou kunnen worden belet, voorlopige maatregelen te gelasten ter ver-
zekering van de volle werking van de uitspraak die moet worden gedaan 
over het bestaan van de rechten waarop krachtens het gemeenschapsrecht 
een beroep wordt gedaan. Bijgevolg is een rechter die onder deze omstan-
digheden voorlopige maatregelen zou gelasten, indien een regel van natio-
naal recht zich daar niet tegen verzette, verplicht, deze regel buiten toepas-
sing te laten.14 
 

Het geval laat duidelijk zien hoe het principe van ‘nuttig effect’ in verschil-
lende opvolgende stadia van rechtschepping terugkomt en zichzelf versterkt. 
Eerst is het dominant in het motief tot regelgeving; dan in de interpretatietech-
niek van de regelgeving en tenslotte in de uitbreiding van haar gelding.15 

                                                           
 14 HvJ EG 19.06.1990, zaak 213/89, Jur. 1990, I-2433 e.v., rechtsoverweging 21. 
 15 Dit is verder uitgewerkt in W.T. Eijsbouts, ‘Constitutional Sedimentation’, Legal 

Issues of European Integration 1996/1, pp. 51-60 (Liber Lauwaars). 
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Vervolgens het ‘directe effect’. Een sterke illustratie van de het karakter van 
‘direct effect’ ontleen ik aan een recenter arrest, bekend en zelfs berucht onder 
de naam Securitel of CIA-Security. Twee Belgische bewakingsbedrijven voch-
ten een ruzie uit rond de wettelijke erkenning van hun beider beveiligingssys-
temen. De firma van wie het systeem niet erkend was verweerde zich tegen de 
ander door te stellen dat de goedkeuringseisen van de Belgische regering toch 
geen kracht hadden omdat ze niet in Brussel waren aangemeld, zoals verplicht 
in Richtlijn 83/189 EEG. Zij kreeg van het Europese Hof gelijk; de ‘directe 
werking’ van de richtlijn infecteerde de niet aangemelde Belgische regel met 
een gebrek dat bij de rechter kon worden uitgebuit.  

Later meer over deze vergaande directe werking op zichzelf; eerst over de 
motivering van de beslissing: 

 
Om te beginnen moet worden beklemtoond, dat richtlijn 83/189 door mid-
del van een preventieve controle het vrije verkeer van goederen beoogt te 
beschermen, dat een van de grondslagen van de Gemeenschap vormt. ... 
Ter verzekering van de doeltreffendheid van de bij de richtlijn ingevoerde 
controle moeten alle onder de richtlijn vallende ontwerpen van technische 
voorschriften worden meegedeeld en moet de vaststelling en de toepassing 
van deze voorschriften ... zolang worden uitgesteld als in artikel 9 is be-
paald. 

 
Dit is de formulering van het doel van de richtlijn. Dan komt de doelstelling 
weer in beeld als directe interpretatiemotief: 
 

Tot de doeltreffendheid van de controle zal bijdragen dat de richtlijn aldus 
wordt uitgelegd, dat het verzuim van de kennisgevingsplicht een schending 
van een wezenlijk vormvoorschrift is, die de niet-toepasbaarheid van de 
betrokken technische voorschriften op particulieren tot gevolg heeft.16 

 
Wat gebeurt hier? Een wezenlijk vormvoorschrift wordt geschapen uit inter-
pretatie van een regel op gronden van zijn doelstelling. Minder onomwonden 
kan de hier gepraktiseerde dienstbaarheid van de vorm aan de inhoud nauwe-
lijks worden geformuleerd.  
 
Zoals gezegd is dit arrest berucht geworden, en niet helemaal onbegrijpelijk, 
door het onberekenbare effect van die directe werking. Dit is dus het moment 
om dit leerstuk in eerste lezing te bespreken. Directe werking is ruw gezegd de 
opheffing van de eis om bovennationale regelgeving te converteren of trans-
formeren tot gelding in de nationale rechtsorde. Ze is een dus kwaliteit van 
regelgeving die de nationale wetgever buitenspel zet. Dat is een latente bron 
van ongenoegen die nu niet aan de orde is. In de doctrine bestaat een aanzien-
lijk meningsverschil over de vraag of directe werking hecht aan een regel op 

                                                           
 16 HvJ EG 30.04.96, zaak C194/94, Jur. 1996, pp. 2245 en 2247. 
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grond van zijn kwaliteiten alleen dan wel ook aan de proces-kwaliteit van de-
geen die haar inroept.17 Ook dat blijft nu buiten beschouwing. Onduidelijkheid 
over de precieze aard van de regel heeft het Hof er niet van weerhouden zijn 
strekking gaandeweg uit te breiden tot een groter aantal en een grotere groep 
Europese regels en tot een groter bindend bereik van elk.18 

Het ongeleide karakter van het leerstuk sprong in het oog in de zomer van 
1997, toen de Nederlandse regering opschrok van haar eigen nalatigheid om 
een groot aantal nieuwe maatregelen aan te melden en besefte, dat de Europese 
rechter gelding en handhaving ervan zou kunnen frustreren, wat leidde tot pa-
niek en tot debat in de Kamer. Inderdaad drong kort daarop al een Nederlandse 
verdachte van dronken rijden, J.M. Lemmens, met zijn zaak door tot de Euro-
pese rechter. Hij voerde aan dat het bewijs was verkregen door een onregle-
mentair blaaspijpje, een waarvan namelijk de functioneringseisen niet waren 
aangemeld, en dat hij dus vrijuit zou moeten gaan. Dat een dergelijke conse-
quentie duivels zou zijn was voor elk denkend mens duidelijk, maar de 
doctrine had nu eenmaal het terrein bezet zonder zichzelf beperkingen te 
stellen.19 Het Hof vindt uiteindelijk een ontsnappingsformule zonder scherpte 
of zelfbeperking: 
 

In een geval als het onderhavige kan gebruik van het product door de over-
heid geen belemmering voor het handelsverkeer scheppen, die had kunnen 
worden vermeden indien de mededelingsprocedure was gevolgd.20 

 
Resumerend: de leerstukken en rechtspraak van direct effect en nuttig effect 
zijn zo resultaatgericht en grof dat ze op het eerste gezicht een volledige onder-
schikking van vorm aan inhoud uitdragen. Een Deens auteur, H. Rasmussen 
heeft de rechtspraak op grond hiervan onacceptabel bevonden uit het oogpunt 
van de eis van onpartijdigheid van de rechter.21 Men kan hem geen volledig 

                                                           
 17 De criteria, kwaliteiten, waaraan een regel volgens het Hof moet voldoen: nauwkeu-

rig, onvoorwaardelijk en zonder beleidsvrijheid voor de aangesproken instantie. Als 
de proceskwaliteit van de inroeper ook meetelt, waarover de doctrine twist, zal di-
recte werking een kanaal zijn voor Europeesrechtelijk gezag over het nationale pro-
cesrecht.  

 18 Zie Kapteyn-VerLoren van Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese Ge-
meenschappen na Maastricht, Deventer 1995, Kluwer, pp. 317-329. 

 19 Dit is al mooi te lezen in een commentaar van P.J. Slot op de Securitel-uitspraak: 
“Of course, from the point of view of the legal doctrine this part of the judgment is 
nothing new, it applies the standard test. Denying direct effect of these provisions 
would have been impossible without upsetting the established case law on the direct 
effect of directive provisions”. CMLRev. 1996, p. 1043.  

 20 HvJ EG 16 juni 1998, zaak C-226/97 Lemmens, niet gepubliceerd, r.o. 36. 
 21 Rasmussen, H. On Law and Policy in the European Court of Justice Dordrecht 

1986 (Nijhoff). In ander verband schrijft ook Klabbers dat het Hof “... has consis-
tently favoured contents over form...”. ‘Informal Instruments before the European 
Court of Justice’, CMLRev. (1994), pp. 997-1023. 
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ongelijk geven in de constatering van een zeker opportunisme (voor de goede 
zaak, dat wel, maar toch), dat met de rechterlijke taak moeilijk te verzoenen is. 

Het vreemde is nu dat zelfs wie een of meer van de bovenstaande diskwali-
ficeringen van de EG-doctrine onderschrijft, er toch gevoelsmatig op geen en-
kele manier dezelfde aanstoot aan kan nemen als aan de geciteerde passages uit 
het arrest van het Bundesverfassungsgericht, die in de grond aan hetzelfde 
euvel leiden (inhoud boven vorm). Het Brunner-arrest biedt in zijn kern onder-
dak aan potentieel ronduit kwalijke opvattingen; de opportunistische 
wendingen in de EG-jurisprudentie, die naar strekking op allerlei niveaus 
sterke analogie met dat arrest vertonen, zijn desondanks goedaardig zoniet 
bevrijdend. Hoe is dit te begrijpen en hoe zelfs (onder voorwaarden) te 
rechtvaardigen? Daarvoor is een andere lezing nodig van dezelfde 
jurisprudentie en doctrine, die ik hier voor het gemak van de tegenstelling 
‘heterodox’ zal noemen en die neerkomt op een eerherstel voor de vorm in 
deze jurisprudentie, zoniet bedoeld dan onbedoeld. 

Terugkeer van de vorm: Cassis de Dijon en Securitel 

De orthodoxie van het EG-recht luidt, nuances weggelaten, dat de Europese 
eenheid langs de weg van het recht geleidelijk dichterbij komt door een steeds 
directere en diepere penetratie daarvan in de nationale rechtsordes. Tegelijk 
‘vloeien’ nationale overheidsbevoegdheden weg naar de Europese instellin-
gen.22 In laatste instantie zoeken deze leer en haar praktijk rechtvaardiging in 
het perspectief van een dominante en enkelvoudige Europese rechtsorde waar-
aan de betrokken staten steeds verder ondergeschikt raken. 

Zoals boven uiteengezet heeft deze leer niet alleen haar instrumenteel doel-
heiligt-middelenkarakter als bezwaar. Ook isoleert ze het recht als ordenings-
middel en verwikkelt het in zichzelf: zo wordt rechtsinterpretatie ingezet tot 
versterking van zijn eigen status of met als doel de effectiviteit van de 
rechtsbescherming. Dit is behalve een weinig verheffende ook een weinig 
realistische opvatting. Het is dan ook niet verrassend dat de doctrine sterker is 
in het onderhouden van haar eigen systeem dan in haar correspondentie tot de 
buitenjuridische werkelijkheid. Dat de zich uitbreidende en versterkende 
autonome Europese rechtsorde lineair of direct leidt tot Europese inhoudelijke 
of formele eenheid is zacht gezegd niet (meer) aannemelijk.  

Evenmin is het echter aannemelijk dat de rechtsorde onverschillig is voor 
de uitkomst en zelfs voor het gemeenschapskarakter. Haar betekenissen zullen 
dan ook buiten de instrumentele sfeer moeten worden gevonden, in de 
neveneffecten. 

                                                           
 22 Samengevat bijv. door Daniela Obradovic: “The European Community’s 

constitutional development is characterized bij a ‘one way’ flow of competences – 
from the Member States to the Community institutions”, ‘Repatriation of Powers in 
the European Community’, CMLRev. 1997, p. 59. 
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Twee verschillende ladingen hebben Europees recht en zijn jurisprudentie bij 
of naast hun inhoudelijke instrumentele gerichtheid. De eerste is het meest 
concreet en duidelijk, maar negatief. Ze bestaat in de radicale afwijzing van 
directe gemeenschappelijkheid, in het onderhouden van de afstand tot inhoude-
lijke gemeenschap. Dit mag vreemd klinken na de constatering dat het Europe-
se recht eenzijdig inhoudelijk gericht is, maar deze kwaliteit is eenvoudig een 
gevolg van het technocratische en op omschreven effect gerichte karakter van 
dit recht; eigenlijk betekent deze vaststelling niet meer dan de verheffing tot 
een soort principe van het uitgangspunt van dit betoog. Europa is wat dat be-
treft een voortzetting, een radicalisering van de gemeenschapsvorm van de 
territoriale staat. Deze, ook op een afwijzing van natuurlijkheid en directe ge-
meenschappelijkheid gebaseerd, is daardoor aangewezen op definitie van zich-
zelf in de tijd en gedwongen om als handelingsgemeenschap te bestaan. 

Onder voorwaarden kan ook de Europese radicale afwijzing van directe ge-
meenschappelijkheid worden gewaardeerd als een vorm van middellijkheid, 
uitstel, niet-identiteit, een dwang zich in de tijd te ontplooien. Deze dwang, een 
vormdwang, is met enig vernuft te destilleren uit een niet orthodoxe lezing van 
de Europese jurisprudentie. 
 
In de beroemde zaak Cassis de Dijon moest het Europese Hof uitmaken of 
Duitsland het recht had invoer van een Franse likeur te verbieden, die door een 
te laag percentage in strijd kwam met de Duitse alcoholwetgeving.23 Het greep 
de vraag aan voor het formuleren van een hoognodige nieuwe sleutel ter afba-
kening van de rechten tot regelgeving van de lidstaten en de belangen van de 
Gemeenschap. Het oude criterium, dat van artikel 36 EG, stond en staat lidsta-
ten toe invoer en uitvoer te beperken op gronden van  
 

 ...bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de open-
bare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of plan-
ten... 

 
Deze sleutel is ten dele uitdrukking van de kerntaken van de staat, kerntaken 
waarvoor dan ook de algemene Europese regel van vrijhandel logischerwijs 
moet wijken.  

Al bij zijn formulering was deze sleutel verouderd doordat hij niet paste op 
de stormachtige taakontwikkeling van de moderne staat van na de oorlog. Deze 
beschermt zijn burgers niet meer alleen tegen andere burgers en buitenlanders, 
maar ook tegen de technische omgeving en tegen zichzelf: consumentenbe-
scherming is de meest karakteristieke moderne overheidstaak. Deze riep een 
menigte technische normen te voorschijn, welke echter van land tot land ver-

                                                           
 23 Hof EG 20.02.1979, zaaknummer 120/78, Jur. 1979, 649-665. 
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schillen met dezelfde vanzelfsprekendheid en taaiheid, waarmee stekkers van 
elektrische apparaten overal anders zijn en blijven.24 

Zo ook de regels over minimale alcoholpercentages van likeuren, waarover 
deze zaak ging. In een eerder arrest (Dassonville) had het Hof over dergelijke 
standaarden (en verschillen) de banvloek uitgesproken; de lidstaten mochten 
deze niet tegen elkaars producten inzetten. Maar dat was niet vol te houden 
omdat die normen en standaarden in zekere zin de nieuwe raison van de staat 
uitmaken. In Cassis de Dijon erkende het Hof dan ook dat de Europese markt 
wel degelijk moet wijken voor de moderne nationale overheidstaken:  

 
Belemmeringen van het intracommunautaire verkeer als gevolg van dis-
pariteiten van de nationale wettelijke regelingen op de verhandeling der 
betrokken producten moeten worden aanvaard... 

 
Maar door toevoeging van een conditie schoeide het de verhoudingen tussen 
gemeenschap en lidstaten op een nieuwe leest:  
 

 ...voorzover dringende behoeften...ze noodzakelijk maken… (r.o. 8).  
 
Waarbij de duistere en weinigzeggende term ‘dringende behoeften’ in ieder 
geval moet worden begrepen als 
 

 ...gericht op de verwezenlijking van een doel van algemeen belang, dat zou 
moeten voorgaan bij de eisen van het vrije verkeer van goederen... (r.o. 
14). 

 
In de juridische dogmatiek en praktijk is de schok van deze uitspraak twintig 
jaar na dato nog niet uitgewerkt, maar haar principiële betekenis uit het 
oogpunt van definitie van verhoudingen, ons onderwerp, is niet meer 
veranderd.25 Twee kanten van het nieuwe criterium springen in het oog: zijn 
onbepaaldheid en zijn procedurele, vormelijke, karakter.  

De openheid of onbepaaldheid van het criterium is opvallend. In tegenstel-
ling tot de beperkte uitzonderingsregel van artikel 36 EG, die een uitputtende 
opsomming geeft van scherp geformuleerde gronden (openbare orde, veilig-
                                                           
 24 Met oorspronkelijkheid voorzien door Tocqueville in 1840 (tweede deel van zijn De 

la démocratie en Amérique): “L’industrie agglomère d’ordinaire une multitude 
d’hommes dans le même lieu; elle établit entre eux des rapports nouveaux et com-
pliqués. Elle les expose à de grandes et subites alternatives d’abondance et de mi-
sère, durant lesquelles la tranquillité publique est menacée. Il peut arriver enfin que 
ces travaux compromettent la santé et même la vie de ceux qui en profitent ou de 
ceux qui s’y livrent. Ainsi, la classe industrielle a plus besoin d’être réglementée, 
surveillée et contenue que les autres classes, et il est naturel que les attributions du 
gouvernement croissent avec elle.” In hoofdstuk V, over n.b. de vergroting van de 
soevereine macht, Parijs 1981 (Flammarion), p. 275. 

 25 Een veralgemening van de norm tot buiten het goederenverkeer is te vinden in het 
Gebhard-arrest van 30 november 1995, Jur. 1995, I-4165. 
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heid, gezondheid e.d.), is deze uitzondering op de groei geformuleerd en bo-
vendien in een tegelijk abstracte en open formule neergelegd, ‘dringende be-
hoeften’. Dit soort open formules, op strategische plaatsen neergezet, heeft als 
dubbele functie om toekomstige conflicten aan zich te trekken en dan zichzelf 
aan de beslechting ervan te sterken en aan te scherpen. Er is een zekere verge-
lijkbaarheid tussen de sociale functie van een dergelijke open formule en die 
van de Europese gemeenschap in haar geheel. 
 
Belangrijker dan zijn openheid is het procedurele karakter van dit criterium. 
Bedoeld (en werkzaam) als middel om de gemeenschappelijke markt tot stand 
te brengen, vestigt of bevestigt het een fundamentele vernieuwing in de 
verhouding tussen de Gemeenschappen en de lidstaten. Wat was de kwestie? 
Niet het Duitse bodempercentage alcohol voor likeur, hoe merkwaardig dit ook 
lijkt. Niemand bestrijdt de noodzaak en bevoegdheid van lidstaten om verkoop 
en verbruik van alcohol te reglementeren en als dat gebeurt dan liggen 
minimale of maximale percentages voor de hand. Ook niet de Franse norm. Elk 
van de normen is de bureaucratische expressie van een serieus opgevatte en 
wezenlijke taak van algemeen belang. De zaak is dat de handelsblokkade die 
twee goede bedoelingen gezamenlijk opleveren even totaal is als banaal.  

Zo wordt het Hof uit zijn natuurlijke preoccupatie weggedrongen. Het kan 
niet anders dan de inhoudelijke behartiging van het algemeen belang door de 
lidstaten op zichzelf respecteren en moet zich tot de vorm van die taakvervul-
ling beperken. Dit is echter minder marginaal dan het lijkt. Ook moderne natio-
nale overheden zijn bezeten van inhoud (‘beleid’) en minder geïnteresseerd in 
vorm dan goed is voor de publieke zaak; dat is een kans voor de Europese 
rechter. Hij profiteert van zijn positie tussen twee partijen, twee 
bureaucratieën, om de incommunicatieve norm tot haar communicabele, 
relationele kern terug te brengen en ten tweede haar een procedurele status te 
bezorgen. 

Het meest sprekend is de eerste reductie. Tot de kern teruggebracht luidt de 
norm die deze situaties voortaan beheerst aldus: een lidstaat mag van zijn ver-
dragsverplichtingen afwijken en vrij verkeer blokkeren op grond van zijn soe-
vereine taak, maar alleen voor zover het verschil tussen zijn behartiging ervan 
en die door andere lidstaten de blokkade rechtvaardigt.26 Dit is een formule die 
onweerspreekbaar redelijk is, immers de bureaucratie en haar irrationaliteit aan 
de rede onderwerpt en die daarom ook wel ‘rule of reason’ wordt genoemd. 

Belangrijker en minder goed begrepen is het procedurele effect, de vorm-
verandering van het algemeen belang zelf. Door het verschil tussen normen tot 
onderwerp van beoordeling te maken, dwingt de rechtsprocedure de lidstaten 
tot argumentering en verdediging van de inhoud van hun normen, tot een soort 

                                                           
 26 Het is niet gebruikelijk de zaak in termen van soevereiniteit ze beschouwen maar 

wel inzichtelijk. Soevereiniteit is een staatskwaliteit die wordt geactiveerd in 
uitzonderingssituaties (vanzelfsprekend) en die wordt neergelegd in 
uitzonderingsregels, excepties en vrijwaringen. 
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verantwoording ten overstaan van elkaar en van de rechter. Het effect hiervan 
is niet juridisch meer maar politiek. Verantwoording, een vanzelfsprekend ele-
ment van nationale, interne, democratische verhoudingen, is in de bovennatio-
nale sfeer een noviteit. Dat ze plaatsvindt in een ongebruikelijk forum en op 
een ongebruikelijke misschien primitieve manier doet er niet aan af, is er 
eerder een bewijs van. 

Wat gebeurt hier? Niet dat het recht uit zijn instrumentele rol valt is het 
belangrijkste. Belangrijker is dat welbeschouwd de hele orthodoxie wordt aan-
getast van een geleidelijke uitholling van de nationale staat door het Europese 
recht. Verantwoording is een vormdwang die leidt niet tot vermindering maar 
tot vergroting van de eraan onderworpen vermogens. Daarin zit een mate van 
paradox die vertrouwd is, niet alleen uit de politieke praktijk.27  

Het is altijd verleidelijk om de evolutie te zien in de richting van verminde-
ring, overdracht en onderwerping van nationale overheidsbevoegdheden, maar 
dat is welbeschouwd precies niet wat er gebeurt, dat is een ontkenning van de 
intelligentie van het proces. Wat hier gebeurt is de introductie van een vorm-
dwang, een concentratiefiguur die mits geadopteerd (daar gaat het natuurlijk 
wel om) tot vergroting eerder dan tot vermindering van de eraan onderworpen 
vermogens kan leiden. Dit is precies de intelligentie, een kleine manifestatie 
ervan althans, die ontkiemt aan en in het Europese tekort. Onder de daardoor 
geleverde evolutiedruk verandert de Europese staat van een hoofdzakelijk au-
tistisch instituut, gericht op eigen belang in eigen ogen, tot een responsief, 
bijna communicatief wezen.  

Dito voor het Securitel-arrest. Nalatigheid van de regering om een 
nationale maatregel in Brussel aan te melden wordt door het Europese hof 
bestraft met niet-effect van die maatregel, want, om de instrumentele 
motivering te parafraseren, zo zullen ze in het vervolg wel beter oppassen. Dit 
alles op grond van een slordig leerstuk van directe werking en met dédain voor 
de nationale rechtsorde. Die regels waren immers wel volledig volgens de 
eisen van nationale wetgeving tot stand gekomen. Hoe is dit anders te zien of 
te lezen dan als werken met een botte bijl? Cassis de Dijon geeft de sleutel. 
Wat hier wordt ingericht is niet een machtsmiddel maar een relativeringshulp 
en het begin van een verantwoordingsfiguur. Niet de heerschappij van de 
Commissie, het Hof of de interne markt is de noviteit. Het is de onderwerping 
van nationale bureaucratieën aan een externe vormdwang, een constitutionele 
noviteit van de eerste orde. 

Europa, de Unie, is werkzaam niet als concrete gemeenschap maar als ab-
stracte, als vormgemeenschap. 
 

                                                           
 27 Op de meest eenvoudige en heldere manier uit het sonnet ‘Aan de Sonnetten’, van 

Jacques Perk: “die zich beheerst is tot heerschappij bij machte”. 
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Het hiermee voorgestelde interpretatieschema voor de functionering van het 
Europese recht, een schema dat overigens ook op andere vormende krachten 
toepasselijk is, biedt een nieuwe lezing voor de Europese verhoudingen.28  

Hoewel het Europese recht en zijn doctrine behept zijn met allerlei patente 
tekortkomingen waaronder een overtrokken beeld van eigen belang en functie 
en een op zichzelf gerichte taakopvatting, heeft dit recht voor de Europese 
politieke ontwikkeling grote betekenis. Zijn belangrijkste effect is niet de 
schepping van een Europese rechtsorde die de nationale rechtsordes vervangt, 
laat staan van een geheel nieuwe constitutionele orde. In plaats daarvan schept 
dit recht, zo instrumenteel als het van instelling mag zijn, een vorm, een proto-
politieke verantwoordingsfiguur, die de relatie tussen de lidstaten in 
bescheiden maar belangrijke mate vernieuwt. Deze vernieuwing beantwoordt 
niet aan de mechanische logica van een nulsom transactie (in casu: 
overheveling van bevoegdheden). Ze beantwoordt aan de logica van 
verantwoording, die beide betrokken zijden kan versterken.  
 
Ook de inwendige constitutionele orde van de lidstaten zal deze druk onder-
gaan en hieraan een vernieuwing en versterking ontlenen. 

Zoals boven opgemerkt: het gaat er nu om dat dit potentieel wordt geadop-
teerd, dat de politieke effecten worden gezien en gedragen. Hiermee belanden 
we tenslotte bij de mens, de burger. Hoe is de gewone mens in de gang van za-
ken betrokken, welke gemeenschap of gemeenschappelijkheid heeft Europa 
hem te bieden? Ook wat dat aangaat is er misverstand en illusie gezaaid. De 
verheffing tot subject van het Europese recht, tot rechthebber aan de vrijheden 
van de markt, die de Europeaan aan het Hof in Luxemburg dankt, heeft niet 
geleid tot een directe statusverandering voor hem in termen van 
gemeenschapslid of voor Europa in termen van gemeenschap. Hetzelfde mag 
gezegd worden van het Europese burgerschap, ingevoerd door het 
Unieverdrag. Inhoudelijke gemeenschapseffecten hiervan zijn dun.  

Uit gemeenschapsoogpunt biedt Europa geen soelaas, geen alternatief voor 
de kunstmatigheid van de territoriale staat. Integendeel, het dwingt de burgers 
tot een verdere verwijdering van hun natuurlijke gemeenschapsbehoefte, tot 
een verdergaande abstractie. Wat de staatsgemeenschap aan beslotenheid en 
vanzelfsprekendheid had, gesymboliseerd in de absoluutheid van haar 
territoriale grenzen, wordt aangetast. De inwendige bureaucratisering wordt 
versterkt. Zo werkt Europa primair uit niet in de verticale verhouding tussen 
‘Brussel’ en de lidstaten, maar in verandering van de horizontale verhouding 
tussen de lidstatelijke gemeenschappen en in de constitutionele verhoudingen 
daarbinnen. 

Er is een troost en er is een opdracht. De troost is dat Europa de nationale 
gemeenschappen niet opheft of vervangt en dat deze de klappen kunnen 

                                                           
 28 Waarschijnlijk is de muntunie minstens even vruchtbaar voor deze benadering als 

de Europese rechtspraak. 
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opvangen die worden uitgedeeld door de gebeurtenissen die ze zelf in het leven 
hebben geroepen.  

De opdracht is besloten in de Europese constitutionele traditie. Deze wil 
dat politieke macht kan worden gedacht als te ontspringen aan een contract, het 
contrat social. Dit contract is een complexe begripsmatige figuur die de ge-
meenschap uit haar natuurlijke staat (hoe die ook wordt voorgesteld) weghaalt 
en tot politieke gemeenschap herschept. Het sociaal contract is een denkmodel 
dat dient om een gemeenschap te zien niet alleen als directe werkelijkheid 
maar ook als abstractie, nodig om haar te begrijpen en toerekenbaar te maken. 
De abstractie is splijtend, onrustbarend voor de gemeenschap, want ze trekt los 
wat vervlochten was: de vorm uit de inhoud, de tijd uit de natuurlijke orde.  

Europa dringt op, ontegensprekelijk. Niet dat feit is problematisch maar 
zijn begrijpelijkheid, zijn acceptatie of zelfs adoptie. Europa als gemeenschap 
is gespleten, zo begon deze beschouwing. In plaats van die toestand te negeren 
of te bestrijden, kan men hem aangrijpen voor een lezing van de feiten die deze 
bevrijdt van hun eigen logica en openstelt voor hun politieke betekenis. Deze 
beschouwing is daartoe een poging op een enkel gebied, dat van de Europese 
jurisprudentie. Zo kan men deze jurisprudentie lezen niet als een stapsgewijze 
onderschikking van de lidstaten aan een nieuwe, hogere eenheid en als schep-
ping van een nieuwe gemeenschap, maar als vernieuwingsimpuls voor de be-
staande sociale contracten van de politieke gemeenschappen. De Unie levert, 
zo gezien, geen eigen constitutie maar eerder iets als een uniform supplement 
op de nationale sociale contracten, een waarvan men de sterk technocratische 
en onvriendelijke trekken niet moet verwerpen maar moet adopteren middels 
nieuwe abstracties, nieuwe vormdwang.29 
 

                                                           
 29 De auteur dankt voor hun inspirerende opmerkingen op eerdere versies collega’s 

A.A.M. Schrauwen en vooral A.J. Hoekema, zonder hun enige toerekening te ma-
ken van de gedachtengang in dit stuk neergeschreven, laat staan voor zijn gebreken. 



 



Maykel Verkuyten 

Identiteit en gemeenschappen 

Hillery (1955) geeft een analyse van een groot aantal verschillende beteke-
nissen die door sociale wetenschappers aan het begrip ‘gemeenschap’ worden 
toegekend. Zijn conclusie is dat het begrip een duidelijk alledaagse betekenis 
heeft, maar als analytische term weinig bruikbaar is. 

Dat het begrip ‘gemeenschap’ verre van duidelijk is, komt onder meer om-
dat het in zowel beschrijvende als normatieve zin wordt gebruikt. In beschrij-
vende zin worden er meer of minder omvattende collectiviteiten mee aange-
duid gaande van lokale gemeenschappen tot supranationale, zoals de Europese 
en de internationale gemeenschap. In normatieve zin heeft gemeenschap als 
vorm van sociale organisatie vooral positieve connotaties. Het begrip verwijst 
naar zaken zoals interpersoonlijke warmte, directe sociale relaties en loyalitei-
ten. Een gemeenschap is goed en de term wordt zelden of nooit in ongunstige 
zin gebruikt of afgezet tegen een ander positief begrip. Spreken over Turken, 
Surinamers en Joden heeft een andere klank dan spreken over de Turkse, 
Surinaamse en Joodse gemeenschap. 

Met het gemeenschapsbegrip wordt iets authentieks en eigens gesuggereerd 
dat met name uitdrukking vindt in sociale cohesie en gedeelde tradities, 
normen en regels (Frankenberg, 1966). Dit is het traditionele sociologische en 
antropologische perspectief waarbij rurale, lokale, ‘primitieve’ en etnische ge-
meenschappen worden bestudeerd in termen van een eigen cultuur. Zodra een 
collectiviteit als een gemeenschap wordt gezien, wordt aangenomen dat het om 
een culturele eenheid gaat. Het gevolg is dat gemeenschappen geanalyseerd 
worden in termen van hun cultureel anders zijn en gemeenschapsvraagstukken 
worden bestudeerd vanuit het perspectief van gereïficeerde cultuurverschillen 
(Baumann, 1996). 

Gemeenschappen kunnen echter ook vanuit een identiteitsperspectief wor-
den bestudeerd. Een gemeenschap impliceert dat er iets gemeenschappelijks is. 
Een gedeeld kenmerk of gedeelde activiteit is nodig om van een gemeenschap 
te kunnen spreken. Bovendien drukt de term ‘gemeenschap’ een relationeel 
idee uit. Het gebruik van het begrip impliceert een onderscheid en verschil tus-
sen collectiviteiten. Met deze kenmerken komt het begrip overeen met het so-
ciale identiteitsbegrip. Het voordeel van een benadering van gemeenschappen 
in termen van identiteit is dat de dynamiek van sociale relaties centraal komt te 
staan. Niet cultuur, maar groeperingen staan op de voorgrond waarbij al dan 
niet reële cultuurkenmerken worden gebruikt om grenzen af te bakenen en 
posities te definiëren. Een gemeenschap heeft culturele kenmerken, maar 
mensen zijn zich niet zozeer van hun gemeenschap bewust door deze kenmer-



152 Maykel Verkuyten 

ken als wel door sociale identiteiten. Of zoals Cohen (1982, p. 3, zijn cursive-
ring) in zijn analyse van gemeenschappen stelt, “Of course I do not suggest 
that people are aware of it as culture: they are aware of it through identities”. 
Het zijn identiteiten die voor mensen verklaren waarom ze zich gedragen zoals 
ze doen en die aangeven waar hun bindingen en loyaliteiten liggen. 

In deze bijdrage hoop ik aannemelijk te maken dat het vraagstuk van socia-
le identiteiten onvermijdelijk onderdeel uitmaakt van de gedachtevorming rond 
‘gemeenschappen’. Meer bepaald wil ik laten zien dat identiteit een noodzake-
lijke, maar geen voldoende voorwaarde is om in sociaal-psychologische zin 
van gemeenschappen te spreken. Eerst zal worden ingegaan op de vraag wat 
onder sociale identiteit verstaan kan worden. Daarna komt de relatie tussen 
identificatie en identiteit aan de orde en zullen de psychologische achtergron-
den van sociale identiteiten worden aangegeven. Vervolgens staat de relatie 
tussen identiteit en gemeenschap centraal en ga ik in op het vraagstuk van 
meervoudige identiteiten. 

Sociale identiteit 

Op het eerste gezicht lijkt een analyse van gemeenschappen in termen van 
identiteiten niet erg bruikbaar. Immers, is hier niet sprake van de vervanging 
van het ene meerduidige en vage begrip door het andere? Is het identiteitsbe-
grip tenminste niet net zo omstreden en onduidelijk als het gemeenschapsbe-
grip? Ja, dat is zeker het geval. Maar toch verwijst het identiteitsbegrip naar 
belangrijke sociaal-psychologische processen waarvoor geen ander adequaat 
begrip bestaat. Wat we kunnen doen is duidelijk aangeven hoe het identiteits-
begrip inzichtelijk zinvol is te gebruiken.  

Bij identiteit gaat het om de vraag ‘wie iemand is’. Dit is de meest eenvou-
dige en gebruikelijke omschrijving. Maar wie ben ik of wie ben jij? Gaat het 
bij deze vraag om wat iemand subjectief gezien in zijn wezen, zijn kern, is of 
juist om wat iemand sociaal gezien voorstelt? Gaat het om de totaliteit van 
gedachten en gevoelens die een persoon ten aanzien van zichzelf heeft of gaat 
het om de specifieke relatering van een persoon aan de sociale omgeving? 
Deze en andere vragen liggen ten grondslag aan bestaande opvattingen en 
benaderingen over identiteit (zie Gecas en Burke, 1995; Weigert, Smith-Teitge 
en Weigert, 1986). Ik kan hier niet op deze benaderingen ingaan, maar zal aan-
sluiten bij het idee van sociale identiteit zoals dat met name in de sociologie en 
sociale psychologie wordt gebruikt en dat mijns inziens het meest duidelijk en 
samenhangend is uitgewerkt door Wentholt (1991; zie ook Verkuyten, 1988; 
Wentholt en Verkuyten, 1998). 

Sociale identiteit is voor Wentholt een relationeel begrip. Het gaat om de 
verhouding individu-omgeving, waarbij het begrip de specifieke relatering van 
een persoon aan de hem of haar omringende sociale omgeving aanduidt. Soci-
ale identiteit heeft betrekking op hoe een persoon in relatie met een sociale om-
geving wordt gedefinieerd. Het gaat niet om wat een persoon als individu on-
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derscheidt van anderen, maar juist om wat gedeeld wordt met anderen, om wat 
een persoon is in verhouding tot andere personen.  

Bij sociale identiteiten is de eenheid van denken categorieën van personen. 
Door lidmaatschappen is men onderdeel van, gebonden aan en verbonden met 
anderen. Sociale identiteiten positioneren mensen ten opzichte van elkaar. De 
plaats van de persoon die moet worden gekend om zijn identiteit te weten is de 
categorie waarin de persoon met betrekking tot een indeling past. Het lidmaat-
schap van deze categoriale indeling is een sociale identiteit van de persoon. 

Deel-identiteiten 

Er zijn natuurlijk tal van sociale indelingen mogelijk, wat inhoudt dat mensen 
meerdere sociale identiteiten bezitten. Sociale identiteiten zijn altijd ‘onder-an-
dere’ identiteiten. Naast vrouw is men bijvoorbeeld ook Nederlander, moeder 
en academicus. Door iedere specifieke sociale identiteit als een deel-identiteit 
te zien wordt voorkomen dat datgene wat mensen allemaal zijn wordt geredu-
ceerd tot één enkel kenmerk dat op voorhand wordt verondersteld te domine-
ren. Er is altijd de verleiding om op grond van één sociale identiteit aan te ne-
men dat men al heel wat weet over aldus ingedeelde personen. Hoewel mensen 
bijvoorbeeld niet alleen een etnische identiteit hebben, wordt deze identiteit in 
studies naar etnische minderheden gemakkelijk als doorslaggevend gezien 
voor de persoon die men geacht wordt te zijn. 

Maar er zijn altijd meerdere sociale identiteiten die, afhankelijk van de 
context in het denken en doen op de voorgrond staan. Dit neemt niet weg dat in 
specifieke omstandigheden een bepaalde categoriale indeling centraal kan ko-
men te staan en als het ware al het andere dat mensen zijn, wegdrukt of kleurt. 
Dit kan gebeuren door maatschappelijke conflicten en veranderingen zoals in 
oorlogen waar vrijwel alles in het licht komt te staan van de nationale identi-
teit. Het kan ook gebeuren vanuit drijfveren en verlangens van de persoon zelf, 
compulsief van binnenuit zoals bij de typische macho. 

Drie componenten 

Wil er sprake zijn van een sociale identiteit, dan moeten drie componenten 
aanwezig zijn die ieder voor zich inzicht geven in de complexiteit van identi-
teitsvraagstukken en daarmee van gemeenschappen. Identiteitsrelevantie hangt 
af van 1) het ontstaan van een sociale categorisering op grond van een of 
meerdere kenmerken, 2) de daaraan verbonden sociaal gedeelde gedrags-
verwachtingen en 3) het daaraan verbonden zijnsoordeel. Een lichamelijk 
kenmerk krijgt bijvoorbeeld identiteitsbetekenis als de dragers van dat 
kenmerk naar het gangbare maatschappelijke oordeel worden geacht op 
eenzelfde wijze anders te zijn dan allen die het kenmerk niet vertonen. De drie 
componenten worden hieronder verder uitgewerkt. 
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1) Ten eerste is er de sociale classificatie van mensen in categorieën of groe-
pen, oftewel de sociaal structurele component van identiteit. De sociale omge-
ving wordt opgedeeld, ingedeeld en die indelingen worden gebruikt om iets te 
zeggen over mensen. Dit roept allerlei interessante vragen op en met name de 
vraag welke kenmerken gebruikt worden ter indeling en hoe die indelingen 
gerechtvaardigd worden. Indelingen kunnen zich op verschillende niveaus af-
spelen. Op het bredere maatschappelijke, juridische en politieke niveau, op het 
institutionele niveau of dat van ‘street-level bureaucrats’ en ook op het niveau 
van dagelijkse contacten en interacties. 

Juridisch gezien is het differentieel behandelen van mensen op basis van 
categoriseringen naar rollen en posities die ze bekleden en naar verschillen in 
levensomstandigheden en/of situationele vereisten en/of behoeften, eerder 
regel dan uitzondering. Kinderen hebben schoolplicht, geen stemrecht, ze 
mogen geen arbeid verrichten en krijgen bij overtreding te maken met de 
kinderpolitie en de kinderrechter. Wie in een huurhuis wil gaan wonen, wordt 
afhankelijk van de situatie ingedeeld voor een twee-, drie-, vier- of vijfkamer-
woning, krijgt al of niet huursubsidie, komt al of niet in aanmerking voor 
huurgewenning etc. Ons hele stelsel van sociale zekerheid bestaat uit het 
onderscheiden van een groot aantal categorieën mensen die differentieel 
behandeld worden. Dergelijke onderscheidingen worden gerechtvaardigd met 
de doctrine van de redelijke classificatie. De criteria op grond waarvan gediffe-
rentieerd wordt dienen adequaat te zijn in relatie tot het doel waartoe ze zijn 
opgesteld. Personen en omstandigheden die op relevant beoordeelde 
kenmerken geacht worden te verschillen, moeten door het recht niet behandeld 
worden als waren ze gelijk, terwijl gelijksoortige gevallen op gelijke wijze 
behandeld moeten worden. 
 
2) Niet iedere sociale of juridische indeling heeft echter identiteitsbetekenis. 
Sommige indelingen zijn oppervlakkig, nietszeggend of staan zelfs haaks op 
menselijke ervaringen. In dat geval kan niet van identiteitsrelevantie worden 
gesproken in de zin van algemeen erkende en herkenbare sociale identiteiten. 
Hiervoor is de tweede component nodig: bijbehorende gedragsmanifestaties, 
gedragsconsequenties en (stereotiepe) gedragsverwachtingen. Deze culturele 
component van identiteit geeft een bepaalde indeling sociaal gewicht en is 
soms in rollen geïnstitutionaliseerd, terwijl er in andere gevallen heel wat 
onenigheid en discussie over kan ontstaan. Niet zozeer over de sociale indeling 
of het gebruik van een categoriaal onderscheid zelf – wat natuurlijk kan 
gebeuren, maar betrekking heeft op de eerste component – maar over de daar-
aan verbonden verwachtingen, stereotiepen en manifestaties. Zo vocht de 
‘Black is beautiful’-beweging niet het onderscheid tussen ‘black’ en ‘white’ 
aan, maar wel de betekenissen en consequenties die er aan dit onderscheid 
werden verbonden. Een ander voorbeeld is de homobeweging die niet het 
onderscheid homo-hetero ter discussie stelt, maar wel de stigmatisering en 
ongelijke behandeling. 
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3) De derde component is de bijbehorende beoordeling van de aard van de 
mensen die ingedeeld worden. Het betreft de zijnsdefinitie die psychologisch 
gezien prominent is. Prominent in de zin van: ‘dit is wat ik ben, er is geen ont-
kennen aan dat die identiteit iets over mij zegt, over de soort persoon die ik 
ben’. Of ‘dit is wat jij bent, deze identiteit zegt iets over de soort persoon die jij 
bent’. Weten tot welke categorie iemand behoort, leidt tot een zijnsoordeel 
over die persoon. Een oordeel dat met zelfstandige naamwoorden wordt 
gegeven: hij is een man, zij is een jurist. Dergelijk woorden definiëren discrete 
sociale typen met relatief duidelijke grenzen en dragen de suggestie van een 
meer dan oppervlakkig verschil (Simon, 1997). Mannen zijn anders dan 
vrouwen en juristen verschillen in allerlei opzichten van technici. 

Deze derde component impliceert onder meer dat lang niet iedere 
juridische of beleidsmatige classificatie sociale identiteitsbetekenis heeft. Bij 
de meeste van deze classificaties zijn zowel de eerste als de tweede component 
van identiteiten aanwezig, maar lang niet altijd de derde. Er worden 
bijvoorbeeld indelingen geïntroduceerd zoals ‘fase 1, 2, 3 en 4’ bij de fasering 
van het cliëntenbestand arbeidsvoorzieningen, of de categorie ‘tariefgroep 1’ in 
het belastingstelsel. Aan deze categoriseringen zijn gedragsconsequenties 
verbonden, maar deze indelingen geven nog geen levende sociale identiteiten. 
In het sociale verkeer van alledag functioneren ze immers niet als zijnsdefini-
ties of aanduidingen van wat iemand is. 
 
Deze drie componenten zijn nodig wil er sociaal-psychologisch gezien sprake 
zijn van sociale identiteiten. De noodzaak hiervan is goed te zien in het geval 
een of meerdere componenten ontbreken, zoals bij een Europese identiteit. Ten 
eerste is de categorie Europeaan verre van duidelijk en eenduidig. Ten tweede 
zijn de gedragsconsequenties en -verwachtingen met daarbij de vraag wat het 
betekent om Europeaan te zijn, onduidelijk. Ten derde is de term ‘Europeaan’ 
als zijnsdefinitie nog nauwelijks gangbaar in het sociale verkeer. Politici en be-
leidsmakers buigen zich dan ook al langer over de vraag ‘how to create Euro-
peans after building Europe’ (Shore, 1993). Het Europa in juridische, bestuur-
lijke en economische zin heeft voor haar inwoners geen identiteitsrelevantie en 
is daarmee geen gemeenschap in sociaal-psychologische zin. 

Identiteit en identificatie 

Een andere vraag bij sociale identiteiten is wat de betrokkenen zelf van 
indelingen vinden en hoe ze met sociale identiteiten omgaan. Dit is de vraag 
naar identiteitsbeleving die onderscheiden moet worden van identiteit als 
sociaal gegeven. Immers, er kan een verschil zijn tussen wie en wat men nu 
eenmaal sociaal gezien is en wie of wat men zichzelf voelt te zijn. Het onder-
scheid tussen identiteit en identiteitsbeleving komt overeen met het onder-
scheid tussen gemeenschap en gemeenschapszin. De sociale realiteit van iden-
titeiten en gemeenschappen is nog iets anders dan wat de betrokkenen er zelf 
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van vinden. Bij identiteitsbeleving gaat het om de vraag tot welke sociale groe-
pering men behoort en wat men daarvan vindt, terwijl bij gemeenschapszin een 
besef en gevoel van verbondenheid voorop staat dat het handelen beïnvloedt. 

We raken hier aan de relatie tussen identiteit en identificatie. Over het be-
grip identificatie is heel wat te zeggen, maar dat zou te ver voeren. Wel kan 
worden opgemerkt dat het begrip net als identiteit ten prooi is gevallen aan een 
zodanig begripsexpansionisme dat het zelfs gelijk gesteld wordt aan iemand 
aardig vinden (zie Barker, 1989).  

Het is niet ongebruikelijk om identiteit en identificatie in elkaars verlengde 
te zien. Maar als het waar is dat mensen het maar zeer ten dele zelf voor het 
zeggen hebben als het gaat om sociale identiteiten, en het aan de andere kant 
iedereen vrij staat om zich met wie of wat dan ook te identificeren, dan moeten 
we er voor oppassen om de begrippen identiteit en identificatie al te zeer in el-
kaars verlengde te gebruiken. Bij identificatie gaat het bij uitstek om een psy-
chisch proces dat sterk afhankelijk is van de behoeften en voorkeuren van die-
gene die zich één voelt met iets of iemand anders en zich daarmee vereenzel-
vigt. Nu zijn er ten minste drie mogelijkheden bij identificatie. 

Ten eerste kan de identificatie aansluiten bij een bestaande sociale indeling. 
Dit is het geval als een Fries zich gaat identificeren met de Friese zaak en alles 
wat Fries is. Of een Chinees die zich in Nederland erg bewust is van zijn Chi-
nese achtergrond en zich sterk gaat vereenzelvigen met de Chinese cultuur. In 
beide gevallen gaat het om identificatie met een groepering waartoe men 
geacht wordt te behoren.  

Ten tweede is het ook mogelijk om zich te identificeren met een andere dan 
de eigen groepering. Dit verandert echter niet de identiteit waaraan men nu 
eenmaal vastzit. Ik kan me nog zo identificeren met Creoolse Surinamers en 
hier in mijn denken en doen zo goed mogelijk gestalte aan proberen te geven, 
maar ik zal door anderen nooit als zodanig worden erkend of herkend. En daar 
gaat het om: identiteiten worden sociaal vastgesteld per toekenning. Ik blijf een 
buitenstaander die hooguit ‘doet alsof’. Natuurlijk geldt dit niet in gelijke mate 
voor iedere sociale identiteit. In het voorbeeld speelt een duidelijk zichtbaar 
kenmerk in de vorm van huidskleur een centrale rol. Er zijn echter ook identi-
teiten die veel gemakkelijker zijn te veranderen, zoals lidmaatschap van voor-
keursgroeperingen als sportclubs en sociale bewegingen.  

Ten derde kan identificatie los staan van bestaande sociale indelingen. Men 
kan zich identificeren met een bepaalde zaak of persoon, zoals een topsporter 
of popster. In dat geval is er geen sprake van identiteit, maar van vereenzel-
viging gebaseerd op bewondering en betrokkenheid. Identificatie op zich leidt 
niet tot een sociale identiteit. Wel kan geprobeerd worden om op grond van 
een dergelijke identificatie te komen tot gemeenschappelijke activiteiten met 
geestverwanten en om symbolen te gebruiken om zich van anderen te onder-
scheiden. In dat geval wordt de identificatie sociaal geëxpliciteerd, ‘waar ge-
maakt’ en kunnen een sociale indeling en zijnsoordeel volgen. Zo kan de iden-
tificatie met bepaalde musici of muziek (zoals Rock en Punk) gepaard gaan 
met kenmerkend gedrag en uiterlijk vertoon, wat kan leiden tot een sociale 
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indeling en de daaraan gekoppelde zijnsdefinitie (Rockers, Punkers). De Rasta-
fari-beweging met haar typische haardracht, reggae-muziek en gebruik van de 
kleuren groen en geel, is een voorbeeld van identiteitsvorming onder bepaalde 
categorieën jongeren (Sansone, 1993).  

Psychologische achtergronden 

Sociale identiteiten hebben betrekking op de relatie persoon-sociale omgeving. 
Niet in de zin van hoe mensen in samenspraak met hun sociale omgeving een 
zelfbesef en zelfgevoel ontwikkelen, maar wel in de zin van hoe mensen door 
de sociale omgeving worden geplaatst en herkend en hoe ze hiermee omgaan. 
Identiteiten gaan over herkenbaarheid door anderen en zijn daarmee per defini-
tie een publiek gegeven. Sociale identiteiten verwijzen niet naar uniciteit maar 
naar gedeeldheid. Mensen worden samengevoegd, ingedeeld en daarmee 
onpersoonlijk gemaakt. Tegelijkertijd hebben sociale identiteiten een preg-
nante psychologische betekenis waardoor ze in bepaalde situaties het denken, 
voelen en doen bepalen. Er zijn hierbij ten minste drie aspecten van belang. 
Het eerste is cognitief en het tweede en derde affectief. 

Ten eerste heeft sociaal-psychologisch onderzoek aangetoond dat het inde-
len van mensen in categorieën allerlei gevolgen heeft. Zo brengt het generali-
sering met zich mee. Als gevolg daarvan worden verschillen tussen mensen 
binnen een groepering als kleiner gezien en verschillen tussen groeperingen als 
groter. Verder leidt het tot het toeschrijven van groepskarakteristieken aan 
ieder van de leden van de groepering. Het gebruik van categoriale onderschei-
dingen gaat gepaard met een cluster van stereotiepe kenmerken dat gerelateerd 
is aan de betreffende categorieën. Deze kenmerken schrijven mensen niet 
alleen toe aan anderen, maar ook aan zichzelf. Volgens de sociaal-psychologi-
sche zelfcategoriseringstheorie (Turner, 1987) vindt groepsgedrag plaats door-
dat mensen zichzelf in termen van een sociale identiteit definiëren. Een derge-
lijke definitie impliceert dat de kenmerkende eigenschappen van de groep aan 
de eigen persoon worden toegeschreven en dat men zich op grond daarvan 
gedraagt. Bij sociale rollen met de bijbehorende normen is dit proces duidelijk, 
maar het speelt bij iedere sociale identiteit. Wanneer mensen zichzelf in een 
bepaalde situatie zien als lid van een gemeenschap, dan zal datgene wat die 
gemeenschap kenmerkt richtinggevend zijn voor het denken en doen. In dat 
geval handelen mensen als leden van een gemeenschap, omdat hun gedrag 
gestuurd wordt door gedeelde opvattingen ideeën en waarden die de gemeen-
schap definiëren. Sociale identiteiten komen daarmee tegemoet aan de behoefte 
aan organisatie en betekenisgeving. Ze geven houvast doordat mensen weten 
wat er van hen verwacht wordt en wat ze van anderen kunnen verwachten. Op-
vattingen, ideeën, normen en waarden die geacht worden typerend te zijn voor 
een groepering, worden leidraad voor de persoon op het moment dat hij of zij 
zich in termen van die groepering definieert. En zodra mensen als lid van een 
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bepaalde groepering worden gezien, worden de aan die groepering toegeschre-
ven kenmerken gebruikt om hun gedrag te verklaren. 

Ten tweede vormt het streven naar sociale erkenning een belangrijke moti-
vationele achtergrond van sociale identiteiten. Dit streven betreft de behoefte 
om sociaal gezien mee te tellen, om gewaardeerd te worden om wie en wat 
men is. In het geval hieraan tegemoet wordt gekomen, draagt dit bij aan een 
positieve identiteitsbeleving. Wordt men als lid van een sociale groepering 
positief beoordeeld en geaccepteerd, dan is dat gunstig voor een gevoel van 
eigenwaarde. Anders ligt het in het geval men sociaal gezien een negatief 
etiket krijgt opgeplakt en op grond daarvan bejegend wordt. Hoewel niet on-
mogelijk, wordt een positieve identiteitsbeleving in dat geval ernstig bemoei-
lijkt (Verkuyten, 1988). Dit streven naar erkenning en waardering ligt ten 
grondslag aan de differentiatie tussen groepen. Zo blijkt het zichzelf definiëren 
in termen van een bepaalde categorie voldoende te zijn voor een voorkeur voor 
de eigen groepering, zelfs als de categorie volkomen arbitrair en artificieel is 
(zie Brown, 1988; Hogg en Abrams, 1988). Sociale identiteiten vormen ge-
makkelijk een centraal aspect van wat men zichzelf voelt te zijn. Zelfs in die 
mate dat een belediging of aanval op de groepering of mede-groepsleden wordt 
gevoeld als een belediging en aanval op de eigen persoon. Evenzo wordt een 
opvallende prestatie van groepsleden gevoeld als een ‘eigen’ prestatie waar 
men trots op is. 

Ten derde willen mensen zich niet alleen positief onderscheiden van ande-
ren, maar zoeken zij ook naar affectieve bindingen met de sociale omgeving. 
De identiteitsbeleving bestaat eveneens uit gevoelens van relatering, verbin-
ding (ik ben zoals zij, één van hen). Bij dit zoeken naar affectieve bindingen 
gaat het motivationeel om het zich kunnen hechten aan de leefomgeving. 
Mensen willen zich relateren aan iets of iemand, willen zich ‘thuis’ voelen in 
hun leefwereld. In het geval dit lukt, is men verzekerd van een continuïteit 
tussen zichzelf en de sociale omgeving. Anderen zijn dan gevoelsmatig onder-
deel van zichzelf en zelf is men onderdeel van de leefomgeving: er bestaat een 
gevoel van eenheid en eenzijn. Sociale identiteiten geven naast betekenis en 
gevoelens van eigenwaarde juist ook een gevoel van verbondenheid en 
saamhorigheid. Identificatie met een sociale categorie of groep waartoe men 
behoort kan geborgenheid geven, een gevoel van verbondenheid met anderen 
van die groepering en met de kenmerken op grond waarvan die groepering 
wordt onderscheiden. De eigen groepering kan daarmee gemakkelijk aan-
spraak maken op loyaliteit. 

Identiteit en gemeenschap 

De uiteenzetting over sociale identiteiten kan gebruikt worden om nader in te 
gaan op het vraagstuk van gemeenschappen. Als mensen zichzelf en anderen in 
categoriale termen omschrijven wil dat nog niet zeggen dat ze een gemeen-
schap vormen. Mensen kunnen zich omschrijven als man of vrouw, bejaard of 
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tiener, gehuwd of vrijgezel en al deze omschrijvingen kunnen identiteitsbete-
kenis hebben. Maar we spreken daarom nog niet van de gemeenschap van 
mannen, of de gemeenschap van bejaarden of gehuwden. Dat mensen een cate-
goriaal kenmerk met identiteitsbetekenis delen, maakt hen niet tot lid van een 
gemeenschap. De bekende onderscheidingen tussen categorie en groep en 
tussen ascriptie en zelf-ascriptie zijn hier bruikbaar.  

Bij een categorie gaat het om een sociale indeling waarbij mensen op grond 
van een kenmerk worden geplaatst of zichzelf plaatsen. Categorisering is alles 
wat nodig is. Om te spreken van een groep is er meer aan de hand, namelijk 
(direct of indirect) contact en interactie met daarbij horende normen, regels en 
doelen. Bejaarden en vrijgezellen vormen in onze samenleving sociale catego-
rieën, maar daarmee nog geen groepen.  

Dit onderscheid tussen categorie en groep vertoont samenhang met het on-
derscheid tussen ascriptie en zelf-ascriptie. Ter verduidelijking is het verschil 
tussen etniciteit en ‘ras’ bruikbaar. Over deze begrippen wordt met name in de 
Engelstalige literatuur veel gediscussieerd. Hier gaat het mij niet om deze dis-
cussie (zie Banks, 1996), maar om het voorbeeld. Banton (1988) stelt dat ‘ras’ 
een op fenotypische kenmerken gebaseerd categoriaal onderscheid is dat door 
buitenstaanders wordt opgelegd. Het is een indeling die door blanken wordt 
gebruikt om alle niet-blanken van hen te onderscheiden. Voor Banton is ‘ras’ 
daarmee een externe constructie, een toeschrijving door anderen waarbij alleen 
zwarten een raciale identiteit zouden hebben en blanken niet. Zwart is een cate-
gorie die niet-blank betekent en wordt opgelegd om uit te sluiten. 

In tegenstelling hiermee ziet Banton etnische identiteit als het resultaat van 
zelf-ascriptie: als een identiteit die vrijwillig wordt omarmd en die door de 
groep zelf wordt gedefinieerd en ingevuld. Volgens Banton heeft het verschil 
tussen ‘ras’ en etniciteit dus vooral te maken met de vraag wie er indeelt en de-
finieert. In dit licht is het te begrijpen dat namen die worden gebruikt om groe-
peringen aan te duiden, gevoelig kunnen liggen. Zo hebben we in de Verenig-
de Staten een verandering gezien van ‘negro’ naar ‘blacks’ en ‘African Ameri-
cans’ (Philogene, 1994). Deze begrippen geven een standpunt weer over de 
relatie tussen groeperingen en de vraag wie de voornaamste definiërende partij 
is en op grond van welke kenmerken indelingen worden geconstrueerd. Iedere 
naam heeft eigen connotaties die een andere voorstelling over positie en rech-
ten van groeperingen impliceert. 

Een gemeenschap komt meer overeen met een groep dan met een categorie 
en meer met zelf-ascriptie dan ascriptie door anderen. Contact en betrokken-
heid worden verondersteld en het accent ligt bij de definitie vanuit de groep 
zelf. Maar groepen hebben niet vanzelfsprekend een identiteitsbetekenis. Men-
sen kunnen erg veel tijd en energie investeren in een groepsactiviteiten zonder 
dat dit een sociale identiteit oplevert. Zo kunnen mensen opgaan in een gezel-
ligheidsvereniging of een vriendengroepje, maar zolang er door de omringende 
sociale omgeving aan die activiteiten geen categoriaal etiket met zijnsdefinities 
wordt gekoppeld, zijn er nauwelijks identiteitsconsequenties. Natuurlijk zijn 
herkenbare groepsactiviteiten en -kenmerken bevorderlijk voor het ontstaan 
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van een sociale identiteit. De vaststelling dat een verzameling mensen met 
elkaar dezelfde dingen op dezelfde manier doet, leidt gemakkelijk tot de con-
statering dat het een te onderscheiden groepering is waarvan de mensen in een 
bepaald opzicht anders zijn. Maar vanzelfsprekend is deze constatering niet. 

Wil er echter in sociaal psychologische zin sprake zijn van een gemeen-
schap, dan is een sociale identiteit voorwaarde. Een gemeenschap heeft een 
gemeenschappelijke definitie nodig. Gemeenschapsvorming veronderstelt dat 
mensen zichzelf en anderen gaan zien en beoordelen in termen van een gedeeld 
kenmerk. We spreken van de Katholieke, Turkse en lokale gemeenschap om 
mensen aan te duiden die in termen van deze respectievelijke identiteiten met 
elkaar omgaan. Sociale identiteit verschaft de gemeenschap een structurerend 
kenmerk dat bij vervanging of wisseling van leden de continuïteit van de ge-
meenschap verzekert. Daarentegen kan het functioneren van een groep zoals 
een gezelligheidsvereniging erg afhankelijk zijn van concrete personen. 

Bij gemeenschappen worden identiteiten vooral van binnenuit gevormd en 
gehandhaafd. Natuurlijk zijn bredere sociale, politieke, economische en juridi-
sche factoren van belang, maar de identiteitsbetekenis van deze factoren wordt 
in de gemeenschap zelf geformuleerd. Gemeenschappen zijn meer zoals etni-
sche groepen dan als ‘raciale’ categorieën. Bij de formulering van een eigen 
identiteit wordt beroep gedaan op (vermeende) typische cultuurkenmerken, tra-
dities, afkomst of geschiedenis. Gemeenschappen zijn niet overgeleverd aan 
externe factoren zoals geëtiketteerde categorieën, maar zijn actief bezig met 
identiteitsdefinitie. Een dergelijke definitie is mede van belang in het licht van 
een gezamenlijke positiebepaling in relatie tot anderen. De sociale identiteit 
maakt dat een gemeenschap met haar talrijke interne verschillen en tegenstel-
lingen, in staat is “(to) subsume its complexity within shared and relatively 
simple forms for the purpose of its interaction with the outside” (Cohen, 1982, 
p. 8). 

De definitie ‘van binnenuit’ neemt niet weg dat mensen zich meestal pas 
bewust worden van een sociale identiteit door contacten en ervaringen met 
anderen. Sociale indelingen zijn relationeel. Spreken over ‘wij’ veronderstelt 
een ‘zij’, of tenminste een ‘niet-wij’. Sociale identiteit is een aspect van een 
relatie en niet zozeer een eigenschap van een groepering. Als bijvoorbeeld 
Turkse mensen ingaan op de vraag wie en wat Turken in Nederland zijn, wordt 
impliciet verwoord wie en wat ze niet zijn. En door over Nederlanders te 
praten hebben Turkse bewoners het impliciet over zichzelf. Hieruit volgt dat 
kan worden nagegaan in relatie tot welke groeperingen of gemeenschappen de 
eigen positie en identiteit worden geconstrueerd. Veelal wordt hierbij uit-
gegaan van de eenvoudige situatie waarbij slechts twee groeperingen zijn be-
trokken, zoals autochtonen en allochtonen, of meerderheids- en minderheids-
groep. Maar wat het betekent om Turk te zijn in Nederland wordt niet alleen 
gedefinieerd in relatie tot autochtonen, maar bijvoorbeeld ook in relatie tot 
Turken in Turkije en andere allochtone groeperingen zoals Marokkanen (Ver-
kuyten, 1997). Er zijn verschillende groeperingen die een rol spelen bij het af-
bakenen en typeren van de eigen Turkse gemeenschap.  
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Het relationele karakter van identiteiten wil echter niet zeggen dat de aandacht 
in gelijke mate uitgaat naar de eigen groep en andere groepen. Bij gemeen-
schappen ligt de preoccupatie veelal bij de eigen groepering. Het wil ook niet 
zeggen dat groeperingen of gemeenschappen zich noodzakelijk in oppositie tot 
elkaar definiëren. Onderscheid maken is nog iets anders dan tegenstellingen 
creëren. Het maken van onderscheid sluit niet uit dat overeenkomsten en 
continuïteiten betekenisvol zijn. Dat Turken zich onderscheiden van autochto-
nen en Marokkanen, wil nog niet zeggen dat ze zich in antagonistische of 
oppositionele termen tot die groepen definiëren (Verkuyten, 1997). 

Meervoudige identiteiten 

In dit verband kan worden ingegaan op wat meervoudige en hybride identitei-
ten worden genoemd. Dat verschillende identiteiten in verschillende situaties 
van belang zijn, is niet bijzonder. Mensen zijn bijvoorbeeld én Fries én Neder-
lander én Europeaan. Deze identiteiten bevinden zich op verschillende niveaus 
van abstractie en afhankelijk van de omstandigheden ziet men zichzelf als het 
een of het ander. Het wordt pas problematisch als deze identiteiten als tegen-
strijdig worden gedefinieerd en een keuze wordt verlangd (door de persoon 
zelf of de omgeving). Het vraagstuk van meervoudige identiteit is met name 
een vraagstuk van tegenstrijdigheden en inconsistenties.  

Verschillende categoriale indelingen en groepsverbanden kunnen onder 
omstandigheden strijdig met elkaar zijn. Een persoon voelt zich bijvoorbeeld 
niet alleen Turks op grond van zijn of haar afkomst en culturele achtergrond, 
maar ook Nederlands op grond van relaties die de persoon heeft en voorkeuren 
en gedrag die ten toon worden gespreid. Dit kan leiden tot verwarring, 
onzekerheid en loyaliteitsconflicten. Zo hebben Peres en Yuval-Davis (1969) 
onderzoek gedaan onder Israëlische Arabieren. Het bleek dat door velen van 
hen het zowel Israëliër als Arabier zijn als spanningsvol en conflictueus werd 
ervaren, omdat beide identiteiten onverenigbaar werden geacht. 

Dit onderzoek van Peres en Yuval-Davis is dertig jaar oud en weerspiegelt 
dan ook niet de huidige tijd die wel als postmodern wordt aangeduid. Het post-
moderne denken staat in het teken van meervoudigheid en openheid in tegen-
stelling tot eenduidigheid en overkoepeling. Metaforisch maakt Kunneman 
(1996) een onderscheid tussen de traditionele theemutscultuur en de moderne 
walkman-ego. Bij de theemutscultuur zijn identiteiten van mensen lokaal ge-
worteld, verbonden met een bepaalde plek en traditie waarin een duidelijk mo-
rele orde bestaat. Een dergelijke situatie verschaft stabiliteit, voorspelbaarheid 
en emotionele verbondenheid. In het denken en doen van mensen staat één be-
paalde sociale identiteit centraal, zoals die van de lokale of etnische gemeen-
schap waartoe ze behoren. 

De postmoderne walkman-ego daarentegen zou zich kenmerken door 
meervoudigheid en plasticiteit. In deze situatie wordt aan identiteiten vorm 
gegeven door voortdurend keuzes en combinaties te maken uit het schier on-
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eindige aanbod van consumptiemogelijkheden. Identiteiten wisselen met het 
opzetten van een ander geluidsbandje in de walkman. Individuele keuzes en 
een snelle wisseling van trends en stijlen staan centraal. De “walkman-ego is 
het planbureau van zijn eigen leven” (Kunneman, 1996, p. 47). Er is daarbij 
geen investering in affectieve relaties, maar in steeds wisselende en nieuwe 
zelfdefinities. Meervoudigheid en afstandelijkheid zijn de regel, eenduidigheid 
en emotionele intensiteit de uitzondering. 

Deze nadruk op meervoudigheid, wisseling en keuze is belangrijk, omdat 
het aansluit bij de huidige tijd waarin een grote diversiteit aan betekenissen en 
informatie beschikbaar is en door mensen gebruikt wordt om zichzelf en ande-
ren sociaal te plaatsen. Het is ook belangrijk, omdat aan het subject als bete-
kenisgevende actor recht wordt gedaan. Maar er is ook een problematisch as-
pect in aan te geven, met name het feit dat niet iedere sociale identiteit hetzelf-
de is. Je kunt de ene dag Surinaams eten en je Chinees kleden en de andere dag 
in een Tibetaanse sfeer kebab eten, maar Surinaams, Chinees, Tibetaans of 
Turks zijn is daarmee nog geen commercieel beschikbare optie. Dergelijke so-
ciale identiteiten zijn meer dan een oppervlakkige stijl of trend die naar wille-
keur kan worden aangenomen of afgelegd. In het denken is er veel mogelijk en 
kunnen mensen allerlei kanten op, maar emoties en loyaliteiten zijn veel 
minder gemakkelijk te wisselen en te combineren. In het postmoderne denken 
wordt identiteit gereduceerd tot persoonlijke smaak en keuze. Maar meervou-
dige of hybride identiteiten die bijvoorbeeld te maken hebben met etniciteit en 
nationaliteit, zijn niet eenvoudig. Mensen kunnen zich weliswaar definiëren als 
Turkse Nederlander of Nederlandse Turk, maar dat houdt nog niet in dat beide 
termen een zelfde betekenis hebben. Het van oorsprong of qua culturele achter-
grond Turks zijn heeft meestal niet dezelfde identiteitsbetekenis als het bezitten 
van de Nederlandse nationaliteit. Het eerste verwijst naar eigen culturele tradi-
ties en afkomst, terwijl het tweede een meer pragmatische, juridische betekenis 
kan hebben. 

Maar het is natuurlijk wel mogelijk dat er sprake is van meervoudigheid 
waarbij onder meer loyaliteitsconflicten kunnen optreden. Dergelijke conflic-
ten doen zich met name voor als de sociale omgeving meervoudigheid of hy-
briditeit niet erkent en accepteert. Dit is het duidelijkst te zien bij kinderen uit 
etnisch gemengde huwelijken. Deze kinderen worden meestal behandeld als 
behorend tot één etnische groep, die van de vader of de moeder. Een voorbeeld 
is de categorie ‘halfbloedjes’ onder Molukkers in Nederland (Verkuyten, Van 
Calseijde en De Leur, 1999). Molukse jongeren maken veelvuldig een onder-
scheid tussen ‘echte’ en ‘minder echte’ Molukkers. Dit onderscheid wordt ge-
maakt aan de hand van het al dan niet in ere houden van typische cultuurken-
merken en het spreken van Maleis. Daarnaast wordt voor dit onderscheid een 
raciaal vertoog gebruikt waarbij de jongeren zelf spreken over ‘volbloed’ en 
‘halfbloed’. Echte Molukkers hebben volgens de jongeren twee Molukse ou-
ders en worden duidelijk positiever beoordeeld, of zoals in ons onderzoek één 
van de geïnterviewden uit een gemengd huwelijk zei: “Je voelt soms dat ze 
denken, ‘jij bent niet echt een Molukker, jij bent maar een halfbloed’”. De 
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categorie ‘halfbloed’ wordt gedefinieerd door wat het niet is. Het is een nega-
tieve definitie. Het etiket wordt gebruikt om anderen en zichzelf aan te duiden, 
maar er zijn geen eigen kenmerken aan verbonden. Voor een antwoord op de 
vraag naar wat ‘het halfbloed-zijn’ inhoudt, wordt altijd een beroep gedaan op 
wat als typisch Moluks en typisch Nederlands wordt gezien. De nadruk ligt 
daarbij op het ‘half’ Moluks zijn en niet op het ‘half’ Nederlands zijn. Dit laat-
ste werd door de jongeren niet als een positief iets gezien. De definitie van 
‘halfbloed’ heeft vooral betekenis binnen de Molukse gemeenschap, omdat het 
voor Nederlanders allemaal om Molukkers zou gaan. Door verschillende ‘vol-
bloed’ jongeren werden ‘halfbloedjes’ juist als een potentiële bedreiging ge-
zien voor de hechte Molukse gemeenschap en Molukse cultuur. De “ze” in het 
bovenstaande citaat uit het interview verwijst dan ook naar Molukkers en niet 
naar autochtone Nederlanders. 

Wil er sprake zijn van identiteitsbetekenis, dan dient een hybride categorie 
een eigen sociale status te krijgen, zoals tussen de dominante categorieën zwart 
en blank. Er zijn verschillende voorbeelden waar dit het geval is (Hirschfeld, 
1996). Zo is er in Zuid-Afrika de categorie ‘coloureds’, in Mexico de categorie 
‘Mestizo’ en lange tijd is in het zuiden van de Verenigde Staten de categorie 
‘Mulatto’ sociaal en biologisch erkend. Andere voorbeelden zijn te vinden in 
Brazilië, Cuba en Haïti. Dergelijke hybride categorieën vormen een aparte so-
ciale identiteit waarbij de oorspronkelijke meervoud een nieuwe enkelvoud is 
geworden.  

Besluit 

In deze bijdrage heb ik uitgewerkt dat het vraagstuk van ‘gemeenschappen’ 
kan worden benaderd vanuit het perspectief van sociale identiteiten. Het voor-
deel hiervan is dat de dynamiek van sociale relaties en constructies centraal 
staat en dat de aandacht minder uitgaat naar welomschreven collectiviteiten 
met een meer of minder gereïficeerde eigen cultuur. Een ander voordeel is dat 
zowel sociale als meer psychologische factoren in ogenschouw kunnen worden 
genomen. Het sociale identiteitsbegrip heeft juist betrekking op hoe mensen in 
relatie met een bepaalde sociale omgeving worden gedefinieerd. 

Sociale identiteit is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde 
om in sociaal-psychologische zin van gemeenschappen te spreken. 
Identiteitsverschijnselen zijn verbonden met het categorie-begrip. Op voorhand 
zijn er geen specifieke groepsprocessen nodig en deze processen leiden ook 
niet vanzelfsprekend tot identiteiten. Daarentegen veronderstelt gemeenschaps-
vorming dat mensen zichzelf en anderen gaan zien in termen van een gedeeld 
kenmerk. Een sociale identiteit geeft een gemeenschap de noodzakelijke 
eenheid in verscheidenheid. De talrijke onderlinge verschillen en tegenstel-
lingen krijgen een gemeenschappelijke noemer die onder omstandigheden rich-
tinggevend is voor het denken, voelen en doen. Hiermee is natuurlijk niet ge-
zegd dat het vraagstuk van gemeenschappen reduceerbaar is tot dat van sociale 



164 Maykel Verkuyten 

identiteiten. Om te begrijpen wat gemeenschappen kenmerkt en welke vragen 
er spelen, zijn velerlei factoren van belang. Maar dat één van deze factoren te 
maken heeft met sociale identiteiten, is hopelijk aannemelijk gemaakt. 
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A.C. Zijderveld 

Traditionele instituties en flexibele netwerken 
Veranderende maatschappelijke verbanden 

 

Kennissociologische kritiek 

Kennissociologie is in Nederland onderbelicht gebleven. Het werd doorgaans 
nogal functionalistisch opgevat als onderwijs- en wetenschapssociologie en 
daarbinnen weer als organisatiesociologie. Dit is een betreurenswaardige verte-
kening en verenging van wat de kennissociologie is, of pretendeert te zijn. Re-
latief lang geleden heb ik getracht dat in een monografie uiteen te zetten.1 Hier 
volsta ik met de korte aanduiding dat de kennissociologie poogt kennis (zowel 
wetenschappelijke, als niet-wetenschappelijke, alledaagse kennis) te analy-
seren en te interpreteren in het kader van maatschappelijke en culturele proces-
sen en structuren. 

Karl Mannheim formuleerde het in navolging van Karl Marx kort en bon-
dig: de kennissociologie zoekt naar de sociaal-economische Standortgebun-
denheit van ideeën, theorieën, gedachten, dromen, etc. In die zin heeft de ken-
nissociologie ook een kritische functie, zij het dat men dan kritiek primair in 
kantiaanse en niet in marxistische zin moet opvatten: het systematisch en zo-
veel mogelijk zonder waarderende oordelen zoeken naar de steel waar de vork 
aan vast zit. Overigens heeft de kennissociologie na Mannheim een verbreding 
doorgemaakt. Geïnspireerd door onder meer Max Weber, George Herbert 
Mead, Alfred Schutz en Arnold Gehlen definieerden Peter L. Berger en Tho-
mas Luckmann de kennissociologie als een algemene cultuursociologie waarin 
de dialectische spanning tussen het individuele handelen en de collectieve in-
stituties centraal staat.2 In de kennissociologie gaat het primair om de sociale 
constructie van werkelijkheid en niet om de relatie tussen een economische 
Unterbau en een culturele Überbau. Het befaamde theorema van William Isaac 
Thomas – ‘if men define situations as real, they are real in their consequences’ 
– is het leidende motief in dit soort kennissociologie. 

Het boeiende ervan is dat zij ook wetenschappelijke, sociaal-wetenschap-
pelijke en dus ook sociologische kennis onder de kritische loep kan nemen. 
Wat is bij voorbeeld de band tussen een begrip als ‘gemeenschap’ enerzijds en 
maatschappelijke structuren en veranderingen anderzijds? Zo’n begrip hangt 
                                                           
1 A. C. Zijderveld, De relativiteit van kennis en werkelijkheid. Inleiding in de kennis-

sociologie, Amsterdam: Boom, 1974. 
2 Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality. A 

Treatise in the Sociology of Knowledge, New York: Doubleday, 1966. 
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natuurlijk niet vrij-zwevend in de lucht, heeft van alles te maken met structuren 
en processen in de maatschappij en de cultuur. 

Het is kennissociologisch interessant om waar te nemen, hoe bepaalde so-
ciologische begrippen ineens in de mode komen en zich dan voor enkele jaren 
ook buiten de sociologie in het journalistieke en politieke discours nestelen. Ze 
worden vaste onderdelen van een algemeen jargon en hoeven dan niet meer 
gedefinieerd te worden, want kennelijk begrijpt ieder weldenkend mens wat ze 
betekenen.3 In de jaren zeventig bij voorbeeld, toen onze samenleving nog 
volop in de greep van de omvattende verzorgingsstaat was, waren begrippen 
als ‘systeem’ en ‘planning’ zowel binnen als buiten de sociale wetenschappen 
alom tegenwoordig. Ze waren als het ware de conceptuele hoekstenen van de 
maakbaarheidsgedachte die voor de verzorgingsstaat essentieel was. Ook een 
begrip als ‘maatschappelijke structuren’ was volop in omloop en velen meen-
den dat ze zoniet ‘omver gegooid’ dan toch wel grondig ‘geherstructureerd’ 
moesten worden. Dat werd ook wel het conflictmodel genoemd en dit model 
werd zowel sociologisch als politiek in stelling gebracht tegenover het ouder-
wets en conservatief geachte harmoniemodel. De sociologische publicaties 
stonden er in die dagen vol van. Nu heeft niemand het er meer over. 

Een begrip als ‘gemeenschap’ paste in de denkwereld van de jaren zeventig 
in het geheel niet. Het riekte teveel naar het harmoniemodel, naar ouderwetse 
en conservatieve gezagsverhoudingen bovendien. In de discussies over de 
Amerikaanse community studies bij voorbeeld luidde de kritiek strijk en zet dat 
er geen aandacht was voor de factor macht en machtsverschillen en dus niet 
voor conflicten tussen verschillende belangengroepen. Ze waren te irenisch en 
idyllisch, werd er ook wel opgemerkt. En over civil society, als vertaling van 
het Hegelse bürgerliche Gesellschaft, werd in het hoogtij van de verzorgings-
staat al helemaal niet gesproken. 

Inmiddels is het hoogtij van de omvattende verzorgingsstaat en dus van het 
geloof in de maakbaarheid van de samenleving sedert ruwweg 1980 voorbij. 
De neo-liberale nadruk op een vrije markt die niet langer werd belemmerd 
door een regulerende en bureaucratische overheid, noch door corporatistische 
structuren in het maatschappelijke middenveld (Reaganomics, Thatcherism, 
no-nonsense kabinetten Lubbers), kreeg de Westerse wereld in haar greep en 
dat werd nog eens versterkt na de spectaculaire ondergang van het communis-
me in Midden- en Oost-Europa. Zelfs de publieke sector geraakte in de ban 
van het marktdenken: overheidsdiensten werden ineens producten genoemd, 
burgers heetten cliënten en om de concurrentie meer ruimte te bieden werd de 
uitvoering van diverse diensten verzelfstandigd, zoniet geprivatiseerd. Het 
marktjargon, in de jaren zeventig nog letterlijk ongehoord, drong diep door in 
zowel het sociaal-wetenschappelijke als het algemene, politieke discours. 
                                                           
3 Ik behandelde deze dynamiek in mijn studie over gemeenplaatsen: On Clichés. The 

Supersedure of Meaning by Function, London: Routledge & Kegan Paul, 1979. Ne-
derlandse bewerking: De tirannie van het cliché, Deventer: Van Loghum Slaterus, 
1982. 
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Dat alles is inmiddels, gaande de jaren negentig, weer aan het veranderen. Men 
heeft onder meer in Midden- en Oost-Europa bemerkt dat een markt niet vitaal 
wordt, als niet ook de maatschappij zich vernieuwt tot een vitale civil society, 
tot een (semi-)autonoom veld van organisaties en instituties, waarin burgers 
initiatieven ontplooien en plichten aan rechten koppelen. Bovendien zou deze 
civil society gezien moeten worden als een voedingsbodem voor vertrouwen – 
een basale, als het goed is vanzelfsprekende trust die tal van transactiekosten, 
zoals lange vergaderingen, juridische adviezen en contracten, kan reduceren.4 
Kortom, het marktjargon van de jaren tachtig werd in de jaren negentig steeds 
meer aangevuld en zelfs vervangen door het morele jargon van burgerschap, 
civil society en vertrouwen. 

Gemeenschap: een problematisch begrip 

In dit kennissociologische kader moet men dan ook de hernieuwde belangstel-
ling voor het begrip gemeenschap – community, communauté, Gemeinschaft – 
zien. Het heeft in korte tijd de status verworven een vast onderdeel te vormen 
van het sociaal-wetenschappelijke en politieke discours.5 Als een begrip tot 
een jargon gaat behoren, is het noodzakelijk het niet zomaar over te nemen 
maar kritisch te onderzoeken. Er kleven aan dit begrip enkele analytische en 
enkele normatieve bezwaren die ik kort te revue zal laten passeren, om dan 
vervolgens een kleine theorie te ontwikkelen die aan deze bezwaren tegemoet 
kan komen. Daarbij ga ik uit van het kennissociologische gegeven dat begrip-
pen die onderdelen van een jargon vormen weliswaar niet gedachteloos en 
kritiekloos overgenomen moeten worden, maar wel degelijk werkelijkheidsge-
halte bezitten, want iets te maken hebben met empirische structuren en proces-
sen. Het gaat er uiteindelijk om deze empirie in beeld te krijgen. 

Om te beginnen, als Amerikanen het over community hebben, meestal uit-
drukkelijker aangeduid als our community, dan bedoelen ze iets anders dan 
Gemeinschaft. Ten eerste, wordt community vaak als bestuurlijk begrip ge-
bruikt. Dan betekent het ‘gemeente’, of Gemeinde. Community studies worden 
in het Duits vaak weergegeven als Gemeindeforschung. Maar daarnaast wordt 
het ook als sociologisch begrip gebruikt. In feite duidt het dan aan wat wij 
                                                           
4 Zie onder meer Francis Fukuyama, Trust. The Social Virtues and the Creation of 

Prosperity, New York: The Free Press, 1995; Robert D. Putnam, Making Democra-
cy Work. Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1993. Voor een kritische analyse van het begrip ‘civil society’ zie John A. 
Hall, ‘The Nature of Civil Society’, in: Society, 35:4, May/June 1998, 32-41. Voor 
een ideëngeschiedenis van dit begrip zie Adam Seligman, The Idea of Civic Society, 
New York: The Free Press, 1992. 

5 Een invloedrijke studie op dit gebied is Philip Selznick, The Moral Commonwealth. 
Social Theory and the Promise of Community, Berkeley: University of California 
Press, 1992. 
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maatschappij noemen, maar dan niet als een sociologisch construct, zoals in 
‘de maatschappelijke structuur’ of ‘het maatschappelijk systeem’. Het gaat om 
de concrete maatschappij in de directe omgeving. Die willen ze ‘goed’ en ‘ge-
zond’ houden, waarbij er meestal verwezen wordt naar hun kinderen die in een 
goede, sociale omgeving moeten kunnen opgroeien. Dit geldt natuurlijk vooral 
voor de niet-urbane communities, maar ook in de steden wordt getracht buur-
ten (neighborhoods) als ‘healthy communities’ in stand te houden. Dit zijn 
natuurlijk allemaal normatieve idealen, die lang niet altijd in optima forma 
gerealiseerd worden. Het begrip community heeft inderdaad een sterk utopisch 
karakter, is een normatieve ideal type. Daarin lijkt het sterk op het Duitse be-
grip Gemeinschaft, zij het dat er één belangrijk verschil is: ook de meest com-
munity-minded Amerikanen zijn en blijven privacy gevoelige individualisten, 
zullen nooit echt opgaan in een dominant wij-gevoel. De community is anders 
dan de Gemeinschaft voor de Amerikanen niet een doel maar een middel – een 
middel met name voor de kinderen om vooruit te komen, om deel te hebben 
aan de vooruitgang, de Progress die primair individueel en materieel en dan 
secundair ook collectief en moreel wordt ingevuld. Het Amerikaanse gemeen-
schapsbegrip is onderdeel van wat Ralf Dahrendorf eens treffend ‘de toege-
paste Verlichting’ heeft genoemd.6 

Het gaat hier om schijnbaar minuscule, maar sociaal-psychologisch diep-
gaande accentverschillen. De Europese gemeenschapsgedachte – de Gemein-
schaft, de communauté, de gemeenschap – heeft een andere sociologische en 
sociaal-psychologische lading. Zij is niet middel tot individuele en materiële 
vooruitgang, maar doel in zichzelf: de gemeenschap is een collectief en als zo-
danig heilzaam. Ze maakt mensen ‘heel’. Ze geeft het individu een gedeelde, 
morele grond onder de voeten. Denken de Amerikanen over hun community 
‘bottom-up’, anascopisch, Europeanen denken bij gemeenschap ‘top-down’, 
katascopisch. Het Amerikaanse communitarianism is neo-liberaal en progres-
sief, het Europese communautarisme is ten diepste conservatief en soms zelfs 
reactionair. Ieder individu dat zich inzet voor de community hoort er in Ameri-
ka bij – dat wil zeggen, de iure in termen van de grondwet, lang niet altijd de 
facto in termen van het alledaagse leven en het werken. De Europese gemeen-
schap daarentegen zondert maar al te gemakkelijk groepen en categorieën af 
die er ‘echt niet bijhoren’. De community is inclusief, de Gemeinschaft daaren-
tegen exclusief. 

De Europese gemeenschap denkt en werkt exclusief vanuit een centrum dat 
de kern van de gemeenschap vormt: de staat als natie-staat, het volk, de gelovi-
gen. Turken die al decennia lang in Duitsland wonen, kunnen de Duitse natio-
naliteit niet of met grote moeite verwerven, maar Duitstaligen uit de voorma-
lige Sovjetrepublieken die al generaties lang uit Duitsland weg zijn, krijgen het 
Duitse staatsburgerschap ogenblikkelijk! Ze zijn ‘stamverwant’. In Nederland 
worden de zogeheten allochtonen primair als minderheden en dus sociaal-eco-
                                                           
6 Ralf Dahrendorf, Die angewandte Aufklärung. Gesellschaft und Soziologie in Ame-

rika, München: R. Piper & Co Verlag, 1963. 
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nomisch en cultureel begrensde gemeenschappen gezien en behandeld. Ze zijn 
‘etnische minderheden’ die hier slechts te gast (‘gastarbeiders’) zijn. Tot voor 
kort werden ze niet gezien als immigranten die Nederlandse staatsburgers zijn 
of zouden moeten zijn. Trouwens, deze etnische groeperingen koesteren door-
gaans zelf hun afgezonderde Gemeinschaft en maken doorgaans geen aanstal-
ten in de Nederlandse samenleving te integreren. Amerika daarentegen is van 
oudsher een immigratieland dat in vergelijking met ons altijd scheutig is ge-
weest met het toekennen van het staatsburgerschap. Minderheden hebben ook 
daar vaak de neiging zichzelf als gemeenschappen, als ‘naties’, af te zonderen, 
maar het ideaal is en blijft toch de zogeheten hyphenated American, de ‘kop-
pelteken Amerikaan’: Italian-American, Latino-American, Afro-American, 
Jewish-American, Polish-American, Dutch-American, etc. Het gemeenschap-
pelijke Amerika is geen exclusieve Gemeinschaft, maar een inclusieve commu-
nity. Niet de centrale, vanuit Washington DC bestuurde natie-staat, niet een 
bepaald volksdeel als de WASPs of de Blacks, niet een bepaalde groep gelovi-
gen vormt het centrum, maar het ‘project’ Amerika als gedecentraliseerde de-
mocratie is de kurk waarop de diverse communities drijven en als het goed is, 
zich verder ontwikkelen. 

Er kleven tal van normatieve en analytische bezwaren aan het Europese ge-
meenschapsbegrip. Twee bezwaren in het bijzonder zijn naar mijn mening 
zwaarwegend, omdat ze tegengesteld zijn aan enkele fundamentele maatschap-
pelijke veranderingen die zich sedert de jaren tachtig voltrekken: ten eerste, het 
begrip gemeenschap is ‘gecentreerd’ terwijl overal decentrering plaatsvindt; 
ten tweede, het begrip gemeenschap is ‘begrensd’, terwijl we allerwege waar-
nemen dat er sprake is van ontgrenzing. Na een korte bespreking van deze 
twee processen zal ik argumenteren dat in het licht van deze veranderingen het 
begrip gemeenschap ingeruild moet worden voor twee aan elkaar te koppelen 
begrippen: instituties en netwerken. 

Uniformering en differentiëring 

Als er over dominante ontwikkelingen in de hedendaagse samenleving gespro-
ken en geschreven wordt, lijken twee concepties lijnrecht tegenover elkaar te 
staan. Enerzijds wordt er gerept van een almaar toenemende uniformering, an-
derzijds worden juist verbrokkeling en differentiëring geaccentueerd. De uni-
formeringsthese komt men tegen in allerlei varianten maar treft men toch voor-
al aan in Max Webers stelling dat modernisering een progressieve ratio-
nalisering behelst die zich uit in bureaucratisering, verwetenschappelijking en 
vertechnologisering. George Ritzer actualiseerde deze these met zijn theorie 
van de wereldwijde ‘mcdonaldization’ die ten diepste een standaardisering van 
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het menselijke gedrag betekent.7 Maar ook bekende theorieën als die over ‘het 
einde van de ideologie’ (Daniel Bell) en ‘het einde van de geschiedenis’ (Fran-
cis Fukuyama) horen thuis in deze uniformeringsthese. De grote ideologische 
tegenstellingen horen tot het verleden, een vage, zeer algemene en dus tanden-
loze liberaliteit, economische gedragen door het kapitalisme, heeft zich vol-
gens deze these meester gemaakt van de mensheid – althans het (dominante) 
deel dat sociaal-economisch en sociaal-cultureel ontwikkeld (‘gemoderni-
seerd’) is. 

Tegen de uniformeringsthese wordt door post-modernisten in stelling ge-
bracht dat er juist helemaal geen sprake van veralgemenisering en rationalise-
ring is. In tegendeel, we zien alom processen van individualisering, ontstructu-
rering, ontvlechting, differentiatie, specialisatie en verbrokkeling. Niet structu-
ren en systemen maar processen en permanente veranderingen, niet totaliteit 
maar individualiteit, niet systeemconvergentie maar differentie, niet rationele 
causaliteit maar onberekenbare en dus irrationele contingentie, niet noodzaak 
maar toeval kenmerken de maatschappij, de cultuur, de economie en de poli-
tiek van deze tijd. In het bedrijfsleven, zo wordt beweerd, verandert het ‘For-
disme’ dat met behulp van de lopende band massaproductie bedrijft, in ‘Toyo-
tisme’ dat met behulp van de automatisering aan de gedifferentieerde want 
geïndividualiseerde vraag van consumenten tegemoet komt met een gedifferen-
tieerd, geïndividualiseerd aanbod. Een ‘fordistisch’ bedrijf is verticaal-hiërar-
chisch en formeel georganiseerd, een ‘toyotistische’ organisatie daarentegen is 
plat, informeel en radicaal gedecentraliseerd. De technologie die deze omslag 
mogelijk maakt is, volgens de post-modernisten, de zich nog steeds verder 
ontwikkelende Informatie Technologie.8 

Evenals de tegenstelling tussen harmonie(model) en conflict(model) is de 
tegenstelling tussen uniformering(sthese) en differentiëring(sthese) analytisch 
weinig zinvol. Dergelijke tegenstellingen verwarmen doorgaans het ideologi-
sche hart meer dan dat ze de helder denkende geest verlichten. In hun afwij-
zing van de erfenis van de Verlichting ontsporen de meeste post-modernisten 
waar het om heldere analyses gaat. 

 Ziet men af van de ideologische lading van beide thesen, dan moet de pa-
radoxale conclusie worden getrokken dat onze samenleving zowel blijk geeft 
van een toenemende uniformering als van een zich verbreidende differentië-
ring. In ons werelddeel zien we zeker op economisch en politiek gebied een 
gestaag voortschrijdende Europeanisering en daar voorbij een groeiende mon-
dialisering. Er wordt al beweerd dat de individuele natie-staten hun langste tijd 

                                                           
7 George Ritzer, The McDonaldization of Society, Newbury Park, California: Pine 

Forge Press, 1993. Zie ook de hieraan gewijde speciale aflevering van Sociale We-
tenschappen, 39:4, 1996.  

8 Zie onder meer Manuel Castells, The Rise of the Network Society, Oxford: Black-
well, 1996; Robert Reich, The Work of Nations, New York: Vintage Books, 1992. 
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hebben gehad.9 Maar tezelfdertijd is ook waar te nemen dat regio’s en steden 
economisch en politiek prominenter worden en burgers daarbinnen zich er 
meer dan voorheen mee identificeren.10 Thema’s als regionale en stedelijke 
cultuur, maar ook die als bedrijfs- of organisatiecultuur geven aan dat identifi-
caties van mensen zich niet op Europa, laat staan de wereld, richten doch op de 
directe omgeving waarin gewerkt en geleefd wordt.11 

Het is niet nodig het post-modernisme als normatieve ideologie te omar-
men om vast te stellen dat de differentiëringsthese, waartoe ik me nu zal be-
perken, werkelijkheidsgehalte heeft. We zien dat vooral aan de hand van twee 
processen die ik kortheidshalve aanduid met decentrering en ontgrenzing. 

Decentrering en ontgrenzing 

Politiek, maatschappelijk en cultureel zien we steeds duidelijker dat we niet 
langer vanuit één centrum of een aanwijsbare groep centra worden aange-
stuurd. Vooral de werelden van de macht (politiek) en de geest (cultuur) heb-
ben tot voor kort altijd kernen gehad die als elites richtinggevend en inhoude-
lijk bepalend zijn geweest. Men hoeft geen post-modernist te zijn om op te 
merken dat dit grondig aan het veranderen is. Gedragsbepalende centra die 
enige duur hebben, zijn tegenwoordig steeds moeilijker aan te wijzen. Dit is 
om een neologisme te bezigen een proces van decentrering (uiteraard niet te 
verwarren met het bestuurlijke proces van decentralisatie.) 

Om een voorbeeld te noemen, de tijd dat de kerk in nauwe samenhang met 
een relatief kleine, maatschappelijke elite zowel ruimtelijk als sociaal-cultureel 
en politiek het centrum van de samenleving vormde, ligt inmiddels alweer en-
kele decennia achter ons. Maar, zoals we in ons land duidelijk hebben kunnen 
waarnemen, de ontkerkelijking heeft in de jaren zestig nog niet tot een situatie 
van decentrering geleid. Immers de verzorgingsstaat creëerde een nieuw cen-
trum dat door de maatschappij en de cultuur werd geschraagd: de belangrijkste 
impulsen kwamen vanuit de rijksoverheid in Den Haag dat zich met haar uit-
dijende ministeriebureaucratieën ontplooide tot het epicentrum van de macht. 
Hoewel de organisaties op het gebied van gezondheid, onderwijs, wetenschap, 
kunst, media, sport enz. de iure autonoom (vaak structureel nog verzuild) wa-
ren, werden zij toch de facto staatsinstellingen, omdat de staat voor de finan-
ciering en de permanente ontwikkeling van nieuw beleid verantwoordelijk 
                                                           
9 Zie Jean-Marie Guéhenno, Het einde van de democratie, vertaling van S. Porcelijn, 

Tielt: Lannoo, 1994. 
10 Zie David McCrone, Understanding Scotland. The Sociology of a Stateless Nation, 
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11 Zie mijn studie A Theory of Urbanity. The Economic and Civic Culture of Cities, 
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werd gesteld. Wie betaalt, bepaalt en dus werd een fijnmazig net van regels en 
wetten over de samenleving uitgespreid die kenmerkend ‘verzorgingsstaat’, 
niet ‘verzorgingsmaatschappij’ ging heten. De professionalisering binnen de 
uitvoerende organisaties versterkte deze ‘verstatelijking’ want professionals 
moeten het wat inkomen, macht en invloed betreft niet meer van de (al dan niet 
verzuilde) achterban en besturen van hun organisaties hebben, maar van de 
rijksoverheid: die bewaakt hun diploma’s en certificaten, die regelt direct of 
indirect hun cao’s. 

Nauw met deze rijksoverheid als het politieke en sociaal-economische cen-
trum van ons land was een nieuwe elite verbonden. Niet langer de vaak autori-
taire en elitaire toppen van de zuilen, maar de goed-opgeleiden van diverse 
maatschappelijke komaf vormden deze nieuwe elite die wel de Nieuwe Klasse 
of de Kennisklasse werd genoemd.12 Ze waren in het hoogtij van de verzor-
gingsstaat (ca. 1965-1980) vooral sterk vertegenwoordigd in de tertiaire en 
quartaire (zorg)sectoren. Velen van hen hadden rond 1968 meegedaan aan de 
onttroning van de traditionele elite uit het hoogtij van de verzuiling (1950-
1965) en legden met succes hun ‘lange mars door de instituties’ af door daar 
het heft van de macht in handen te nemen. Ze waren ideologisch ‘links van het 
midden’, maar niet (meer) socialistisch of marxistisch gestemd. Ze vormden 
als nieuwe elite een nieuw sociologisch en politicologische centrum. Overigens 
onderhielden ze eenmaal aan de macht gekomen nauwe banden met de ambte-
naren van de verzorgende staat in Den Haag. Hier lag het epicentrum van de 
bestuursmacht van de verzorgingsstaat. 

Deze situatie veranderde toen na 1980 de verzorgingsstaat daartoe door de 
economische situatie gedwongen (staatsschuld; oliecrises in de jaren zeventig; 
structurele werkloosheid), moest inkrimpen. Wat in het hoogtij van de verzor-
gingsstaat nog ondenkbaar was, gebeurde in de jaren tachtig: het marktdenken 
nam de leiding over van het staatsdenken, kostenbesparende doelmatigheid 
verdrong verdelende rechtvaardigheid als richtinggevende waarde en norm. 
Het leek er op, alsof ineens de markt en niet langer de staat het centrum van het 
denken, voelen en doen was geworden. Het was in ieder geval opvallend hoe 
snel verschillende vertegenwoordigers van de Kennisklasse zich aanpasten aan 
deze verandering en hun voormalige links-van-het-midden-ideologie inruilden 
voor behoorlijk traditionalistisch liberalisme. Ze noemden dat in navolging van 
eerdere analyses (vgl. Daniel Bell) ‘het einde van de ideologie’. 

Maar het is nu juist het kenmerk van de markt dat hij buiten het financieel-
economische om – dat wil dus zeggen in de politiek, de maatschappij en de 
cultuur – geen richtinggevende en inhoud bepalende centra kent. De kerk, de 
staat, de universiteit kunnen centrerende werkingen hebben en hebben dat in 
het verleden ook gehad, maar de markt heeft dat buiten de financieel-economi-
sche wereld niet. Opvallend is inmiddels ook dat de revitalisering van de civil 
society – de wereld van semi-autonome organisaties en instituties – vooralsnog 
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niet tot een revitalisering van een eenduidig en duurzaam centrum heeft geleid. 
We leven, zoals we nog zullen zien, in een veelvoud van institutionele verban-
den en netwerken die geen van alle een centrerend primaat kunnen opeisen. 

Nauw verbonden met deze decentrering is het proces van ontgrenzing. Niet 
alleen fysieke grenzen tussen natie-staten, ook cognitieve grenzen en morele 
grenzen zijn in de afgelopen tijd in toenemende mate poreus geworden, of ver-
regaand vervaagd. Economisch en sociaal-cultureel leven en werken heden-
daagse mensen in toenemende mate internationaal en mondiaal. Het Internet, 
om een voor de hand liggend voorbeeld te nemen, speelt zich geheel in een 
grenzeloze wereld af. Cognitieve grenzen die voorheen aangaven wat wel en 
wat niet gedacht kon worden, die bij voorbeeld het verschil tussen geestelijke 
gezondheid en waanzin aangaven, zijn vervaagd. Dat zien we ook in de verva-
ging van de grenzen tussen wetenschappelijke disciplines (en dus faculteiten 
en vakgebieden) en zelfs in toenemende mate tussen wetenschap en para-
wetenschap. Zakenlieden die overdag met de meest rationele modellen opere-
ren, raadplegen in hun vrije uren astrologen, of zoeken persoonsverruimende 
therapieën bij lieden die vroeger zonder meer charlatans genoemd zouden 
worden. Morele grensverleggingen en grensvervagingen vinden ook alom 
plaats, wat treffend wordt uitgedrukt met de slogan ‘anything goes’ – het beste 
te vertalen met ‘alles moet kunnen’.13 Hoewel geen dominant verschijnsel, is 
de transseksualiteit ook een treffend voorbeeld van ontgrenzing. Vroeger was 
het voor mensen die wat ‘gender’ betreft in een verkeerd lichaam zaten, niet 
mogelijk de biologische grenzen van de twee seksen te doorbreken. Tegen-
woordig is de medische, farmacologische en biologische technologie zo ver 
gevorderd dat deze biologische grenzen doorbroken kunnen worden.14 In het 
verlengde van de in-vitro-fertilisatie is het mogelijk voor vrouwen om voorbij 
de voorheen absolute grens van het climacterium kinderen te baren, terwijl het 
invriezen van bevruchte eicellen de mogelijkheid schept op een gewenst tijd-
stip zwanger te worden. Zelfs de dood van de vader – vroeger toch de absolute 
grens voor het vaderschap – hoeft, als voor zijn dood zijn zaad werd ingevro-
ren, geen belemmering meer te zijn post mortem zijn kind geboren te laten 
worden. Intussen plaatst deze technologie ons weer voor ethische vraagstukken 
die niet eenduidig en helder zijn op te lossen. 

Instituties en netwerken 

In het licht van deze twee processen – decentrering en ontgrenzing – is de roep 
om meer gemeenschap geen adequate reactie. Het fenomeen gemeenschap in 
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de Europese zin van het woord, zoals hierboven uiteengezet, vergt een rich-
tinggevend centrum en min of meer duidelijke grenzen. Inmiddels zijn in het 
kader van de discussie over civil society de begrippen ‘institutie’ en ‘netwerk’ 
prominenter geworden. In de politicologie en de economie is alom sprake van 
neo-institutionalisme, terwijl de post-modernistische notie van de network 
society in de bestuurskunde, de politicologie en de sociologie in toenemende 
mate wordt gebezigd. Het heeft zin beide begrippen – institutie en netwerk – 
aan elkaar te koppelen. 

Instituties zijn traditionele, dat wil zeggen van generatie op generatie over-
gedragen, gedragspatronen, waarbij gedrag opgevat moet worden als een een-
heid van denken, voelen en doen. Instituties zijn, om de bekende omschrijving 
van Emile Durkheim aan te halen, “manieren van doen, denken en voelen die 
buiten het individu liggen en begiftigd zijn met een dwangmatige macht (un 
pouvoir de coercition) waarmee zij zich aan het individu opleggen.”15  

De ‘objectiviteit’ van instituties – we treffen de instituties na onze geboorte 
aan en trekken er uiteindelijk bij onze dood weer uit weg, terwijl volgende 
generaties ze voortzetten – is steeds positief en negatief gewaardeerd. Sociolo-
gen als Durkheim en Gehlen accentueerden het belang van ‘objectieve’, van-
zelfsprekende instituties voor het overleven en het samenleven van mensen, 
anderen, meer geïnspireerd door Marx en Freud onderstreepten de vervreem-
ding en neurotiserende werking van versteende (‘gereïficeerde’) institutionele 
structuren. De discussie die al snel in de tegenstelling conservatief-progressief 
vastloopt, is analytisch niet bijster interessant. Veel vruchtbaarder zijn de po-
gingen om juist de dialectische spanning tussen individu en institutie in stand 
te houden, zoals onder meer systematisch gebeurde in de eerder genoemde 
kennissociologie van Berger en Luckmann. 

Maar instituties als gedragspatronen zijn geen lege hulzen. Ze zijn waar-
denpatronen en betekenisvolle structuren. Hier komen de denkbeelden van 
Max Weber (instituties als Sinngebilde) en George Herbert Mead (instituties 
als betekenisstructuren van meaningful, symbolic interactions) van pas.16 Insti-
tuties incorporeren de waarden en normen die inhoud en richting geven aan het 
handelen. Ze verlenen daarmee dat handelen voor de actoren zelf en voor der-
den betekenis. Wil men de waarden en normen van een voorheen onbekende 
groep mensen of van een vreemde samenleving leren kennen, dan moet men de 
manieren van denken, voelen en doen bestuderen. Men zal dit vreemde gedrag 
ook pas echt gaan begrijpen (in de zin van Verstehen), als men van deze tradi-
tionele gedragspatronen kennis heeft genomen. De mensen zelf zullen ook hun 
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individuele en collectieve identiteit (opgevat als alles wat antwoord geeft op de 
vraag ‘wie ben ik/wie zijn wij?’) formuleren in termen van hun instituties. 

Nu wordt in de meeste institutietheorieën te weinig aandacht besteed aan 
het feit dat mensen binnen hun institutionele kaders tal van wederzijdse relaties 
aangaan. Niet alleen vriendschaps- en liefdesbanden, ook functionele en zake-
lijke relaties worden gelegd die nu eens duurzaam zijn, de jaren overspannen 
en dus institutionaliseren, dan weer kortstondig plaatsvinden en na bewezen of 
onbewezen diensten worden beëindigd of abrupt afgebroken. Dat wil zeggen, 
ook in hecht geïnstitutionaliseerde samenlevingen zijn netwerken niet afwezig. 
In het hoogtij van de verzuiling bij voorbeeld werden binnen en tussen de zui-
lenorganisaties tal van netwerken aangelegd en onderhouden. De functionele 
en zakelijke netwerken werden wel spottend de ‘vitamine R’ genoemd, waarbij 
R stond voor ‘invloedrijke relaties’. Ook in de meest geformaliseerde situatie 
zullen tal van informele banden voorkomen die er dikwijls voor zorgen dat de 
hecht geïnstitutionaliseerde context toch de nodige flexibiliteit bewaart. 

Met andere woorden, het fenomeen netwerken (als pluraal substantief en 
als werkwoord) is niet iets nieuws, is zeker niet post-modern, want het komt 
ook in voor-moderne, traditionalistische groepen en samenlevingen voor. Wat 
inmiddels wel veranderd is, is de institutionalisering. Wanneer ten gevolge van 
de industrialisering, de bureaucratisering, de verwetenschappelijking en de 
technologisering een samenleving moderniseert, zien we dat de instituties en 
het proces van institutionalisering grondig van karakter veranderen. Ze worden 
vluchtiger, ijler, minder zwaar. Deze metaforen vragen uiteraard om een nade-
re uitleg. 

Modernisering en ijle instituties 

Modernisering, zo moet worden toegegeven, is een irritant want nogal vaag en 
veelduidig begrip. Toch is het onmisbaar. Dit is niet de plaats de voor- en na-
delen ervan te bespreken. Ook is de ruimte van dit essay te beperkt om een uit-
voerige bespreking te wijden aan de definiëring van begrippen als modernise-
ring en moderniteit. Ik heb dat elders gedaan en verwijs daar kortheidshalve 
naar.17 De door mij daar ontvouwde definitie is tweeledig: modernisering is (a) 
het gecombineerde proces van structurele differentiatie en culturele generalisa-
tie en (b) het in toenemende mate overwoekerd geraken van de substantiële 
(waarden)rationaliteit door de functionele (doel-)rationaliteit. 

Arnold Gehlen was van mening dat de modernisering onvermijdelijkerwijs 
geleid heeft tot een toenemende subjectivering van de moderne mens en daar-
door tot een ingrijpende ontinstitutionalisering. Hij ziet hierin een bijna niet 
meer af te wenden cultuurondergang die hij aanduidde met de begrippen Spät-
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kultur en Post histoire.18 Nodeloos hieraan toe te voegen dat deze positie hem 
tot een sterk conservatief zoniet reactionair cultuurpessimisme bracht. Moder-
nisering heeft echter niet tot een onvermijdelijke ontinstitutionalisering geleid. 
Die is ook ondenkbaar, omdat institutionalisering inherent is aan de menselijke 
conditie. Wat Gehlen voor Institutionsabbau en Institutionsverlust hield, is een 
fundamentele transformatie van de instituties en van het proces der institutio-
nalisering, en dus niet hun einde. 

In de voor-moderne wereld waren instituties religieus-magisch geladen 
structuren die zoveel mogelijk onveranderd dienden gehouden te worden. ‘Wat 
God verenigt, scheidde de mens niet’, was de huwelijksnorm. Niet alleen het 
huwelijk, ook de kerk, de monarchie, de staat, de natie werden opgevat als 
godgegeven, deodate instituties waartegen men op straffe van groot onheil niet 
te hoop diende te lopen. (Dat gebeurde natuurlijk op gezette tijden wel dege-
lijk, zoals de verschillende boerenopstanden in de Middeleeuwen en de vroeg-
moderne tijd hebben aangetoond. Die werden dan ook als godslasterlijk en 
sektarisch geëtiketteerd.) Na de Verlichting wordt de plaats van God door de 
Natuur ingenomen. De Natuur wordt dan opgevoerd als de uiteindelijke legiti-
matiegrond voor instituties. Wat historisch en sociologisch gezien uitgespro-
ken ‘cultuurlijk’ is, namelijk door mensen sociaal geconstrueerd en in stand 
gehouden, kreeg de naam en faam ‘natuurlijk’ te zijn. Het is inderdaad interes-
sant dat mensen vaak geneigd zijn hun eigen instituties voor ‘normaal’ en 
‘natuurlijk’ te houden: ‘natuurlijk doen we dit zus, natuurlijk denken en voelen 
we zo’. 

Institutionele traditie verleent een samenleving een culturele zwaartekracht. 
Het voorkomt dat een samenleving koersloos gaat zweven, remt een doelloze 
en roekeloze veranderingsdrift af, houdt in het heden de band tussen verleden 
en toekomst vast.19 Maar traditie kan, als zij religieus-magisch wordt opgevat, 
tot een loden last worden. De desbetreffende samenlevingen worden dan tradi-
tionalistisch: het verleden, de wijzen van de voorvaderen worden verabsolu-
teerd, de toekomst blijft ongewis en contingent. In een dergelijke voor-moder-
ne situatie is de institutionalisering een zwaar, zoniet loodzwaar proces: de 
instituties worden niet sociologisch als semi-objectieve structuren opgevat, 
maar als metafysische entiteiten die de status quo moeten handhaven, verande-
ringen zoveel mogelijk moeten tegenhouden. 

Hoe verder echter de modernisering oprukt – en met de recente informatie-
technologie, de technieken van genetische manipulaties, de nanotechnologie en 
de ruimtevaart hebben we een volgende fase in dit inmiddels al meer dan twee 
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eeuwen durende proces betreden20 – hoe ijler de instituties en de processen 
van institutionalisering worden. Er is geen sprake van Institutionsabbau maar 
wel van ingrijpende institutieveranderingen: de instituties worden steeds min-
der door tradities geremd en gegrondvest, ze worden ijler, raken footlose, zijn 
moreel ook minder bindend. Ook ontwikkelen zich buiten de gevestigde insti-
tuties gedragspatronen, vaak beginnend als netwerken, die een ijle vorm van 
institutionalisering ontwikkelen. De institutie huwelijk bij voorbeeld was in de 
nog niet volop gemoderniseerde tijd voor velen een deodate band tussen man 
en vrouw die slechts met grote juridische en emotionele problemen beëindigd 
kon worden. Ook was zij ‘natuurlijk’ voorbehouden aan heteroseksuelen pa-
ren. En paren die buiten deze institutie in een los verband samenleefden, kre-
gen te maken met morele veroordelingen (vgl. het ‘hokken’ en de ‘gedwongen 
huwelijken’). Dat alles is inmiddels veranderd: het losse verband ontwikkelde 
zich tot ‘duurzaam samenleven’ en is inmiddels een institutie geworden. Niet 
zelden is het een aanloop naar de meer traditionele institutie van het ‘reguliere’ 
huwelijk. Het homoseksuele huwelijk heeft zich inmiddels ook steeds meer 
geïnstitutionaliseerd. 

De conclusie moet niet luiden dat de institutie huwelijk er niet meer is, dat 
er sprake is van Institutionsabbau. Er is veeleer sprake van een flexibilisering 
van deze institutie en van een veel geringere druk op haar vanuit de traditie. 
Het individu heeft in deze ijle institutionalisering meer keuzemogelijkheden 
gekregen, voelt zich niet langer hecht (want religieus-magisch gedetermineerd) 
verbonden met en gebonden aan deze institutie, wil en kan er zijn eigen stem-
pel opzetten en er voor zichzelf zinvolle inhoud aan geven. Er is nog wel de-
gelijk ruimte voor inzet, verantwoordelijkheid en vertrouwen, maar die deug-
den zijn niet langer religieus-magisch en collectief-sociaal geconditioneerd, 
meer vrijwillig en individueel aanvaard en ingebracht. Het is een transformatie 
van traditionalisme naar voluntarisme. Moderne instituties horen, om de be-
kende onderscheiding van A. de Swaan te gebruiken, niet meer tot een be-
velshuishouding maar zijn onderdeel geworden van een onderhandelingshuis-
houding.21 

Met dit losser worden van de instituties vervaagt het al dan niet vermeende 
verschil tussen instituties en netwerken. Zoals al werd opgemerkt, waren er 
ook in de context van traditionele instituties wel degelijk netwerken, maar die 
werden aangelegd en onderhouden binnen en tussen behoorlijk strikte, formele 
kaders. Moderne netwerken daarentegen kunnen en zullen zich vaak buiten en 
om institutionele kaders heen ontplooien, zoals het geval is met religieuze 
bewegingen buiten en rond kerken en sekten, of met alternatieve vormen van 
samenleven buiten en rond het huwelijk. Dergelijke netwerken kunnen als ze 
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enige duur ontwikkelen, uitgroeien tot instituties of wellicht para-instituties 
(zoals met het duurzaam samenleven is gebeurd). Ook is het mogelijk dat de 
desbetreffende individuen na enige tijd besluiten zich toch bij een bestaande 
institutie als het huwelijk, of de kerk, of de sekte aan te sluiten. 

Met andere woorden, de grenzen en overgangen tussen de losse, volunta-
ristische instituties en de flexibele eveneens voluntaristische netwerken zijn 
vloeiend en sluiten elkaar geenszins uit. Juist door het ingrijpend veranderde, 
meer voluntaristische en losse karakter van de moderne instituties, heeft het 
weinig zin te spreken van ‘post-institutionele netwerken’, zoals door post-
modernisten vaak wordt gedaan. 

Conclusie 

Het denken en eventueel beleidsmatig en politiek handelen in termen van ge-
meenschap heeft, zoals in het begin van dit essay werd gesteld, weinig zin en is 
verwarrend. De Amerikaanse connotatie van het begrip community is geheel 
anders dan die van het Europese begrip Gemeinschaft. Het communitarisme is 
kennissociologisch gezien begrijpelijk en wellicht ook bruikbaar in de Ameri-
kaanse context, maar ruilt al gauw zijn progressieve betekenislading in voor 
een conservatieve zoniet reactionaire, wanneer het in de Europese context 
wordt gebezigd. Gemeenschap is te zeer een voor-modern, vaak reactionair 
begrip dat levensbeschouwelijk en politiek belast is. Gemeenschap wordt maar 
al te gemakkelijk vereenzelvigd met Volk of Ras. De recente exercities van 
ethnic cleansing in Bosnië hebben aangetoond dat een dergelijke naargeestige, 
exclusieve opvatting en beleving van gemeenschap niet tot het Derde Rijk van 
de nazi’s beperkt is gebleven. 

In dit essay werd vanwege het belaste verleden van het Europese begrip 
‘gemeenschap’ een pleidooi gevoerd voor het vervangen van het communita-
risme door het neo-institutionalisme. Dan is het noodzakelijk de begrippen in-
stituties en institutionalisering opnieuw theoretisch te doordenken en te her-
ijken in het licht van het nog steeds voortschrijdende proces der modernisering. 
De voor-moderne, traditionalistische en in die zin ook zware, welhaast nood-
lottige institutionalisering heeft plaats gemaakt voor een moderne, meer pro-
gressieve en in die zin ook ijlere, lossere, meer voluntaristische institutionalise-
ring. Ik stel voor te onderscheiden tussen ‘thick institutionalization’ en ‘thin 
institutionalization’. De grenzen tussen dunne instituties en flexibele netwer-
ken worden dan vloeiend. Enerzijds zullen netwerken op den duur minder 
flexibel en meer institutioneel, dat wil zeggen ‘dikker’, worden, anderzijds zijn 
in de modernisering de instituties minder star en meer flexibel, dat wil zeggen 
‘dunner’, geworden. De overgang tussen ‘dunne’ instituties en ‘dikke’ netwer-
ken is dan natuurlijk erg vloeiend. Zij is kenmerkend voor deze tijd, waarin 
oude grenzen poreus zijn geworden en oude centra verbrokkelen. Dat is geen 
Institutionsabbau en dus ook geen culturele degeneratie tot Spätkultur, zoals 
Gehlen meende, maar veeleer het resultaat van een ingrijpend en langdurig 
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veranderingsproces dat wat gebrekkig wordt aangeduid met het begrip ‘mo-
dernisering’. Het laatste maakt tevens duidelijk dat we niet in een post-mo-
derne, maar in een volop moderne en nog verder moderniserende maatschappij 
en cultuur leven. 
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