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Heico Kerkmeester 

Een vergeten hoofdstuk uit het leven van W.F. Wertheim: 
zijn rechtseconomische proefschrift 

In het lange en welbestede leven van Prof. Dr W.F. Wertheim (1907-1998) 
neemt zijn in 1930 verdedigde proefschrift Aansprakelijkheid voor schade 
buiten overeenkomst een aparte plaats in.1 De dissertatie heeft weinig aandacht 
en nog minder navolging gekregen en ook Wertheim zelf heeft zich nauwelijks 
met vervolgonderzoek beziggehouden. Dit gebrek aan aandacht is net zo op-
merkelijk als het proefschrift zelf. Bijna 70 jaar later kan worden geconstateerd 
dat het om een bijzonder origineel werk ging, waarin lang voordat 
Amerikaanse rechtseconomen hiermee opgang maakten, het belang van het 
aansprakelijkheidsrecht voor de maatschappelijke welvaart en het preventieve 
doel van dit rechtsgebied werden bepleit. 

In deze bijdrage zullen de in Wertheims dissertatie gehuldigde opvattingen 
uiteen worden gezet. Vervolgens zal worden ingegaan op de wijze waarop het 
werk in de rechtsgeleerde wereld is ontvangen, welke invloed het heeft 
uitgeoefend en hoe Wertheim zelf op zijn proefschrift terugkeek. In de derde 
paragraaf wordt een evaluatie gegeven aan de hand van de inzichten die zijn 
verworven in de hedendaagse rechtseconomie. In de conclusie zal onder meer 
worden gezocht naar een verklaring voor het feit dat de belangstelling voor de 
dissertatie zo beperkt is gebleven. 

1 De grondslag van het aansprakelijkheidsrecht: Wertheims economische 
benadering 

Wertheims dissertatie valt in twee delen uiteen. In het eerste wil hij aangeven 
welke de rechtsgrond is voor de aansprakelijkheid buiten overeenkomst. In het 
tweede deel legt hij de verbinding tussen de door hem ontwikkelde opvatting 
en de schadevergoeding in het positieve recht. In deze paragraaf zal met name 
aandacht worden besteed aan het eerste deel, dat zeker het meest geslaagde 
mag worden genoemd. De toepassingen op het positieve recht lenen zich bij 
uitstek voor een vergelijking met de rechtseconomie en komen derhalve in pa-
ragraaf 3 aan de orde. 

                                                           
1 W.F. Wertheim, Aansprakelijkheid voor schade buiten overeenkomst (diss. RUL), 

Eduard IJdo, Leiden, 1930. Hieronder aangehaald als Aansprakelijkheid. 
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1.1 Doelstelling en methode  

Wertheim geeft aan niet de eerste te zijn die het recht economisch benadert en 
noemt Victor Mataja en René Demogue als illustere voorbeelden. Mataja pu-
bliceerde reeds in 1888 Das Recht des Schadenersatzes vom Standpunkte der 
Nationalökonomie,2 waarin werd aangegeven welke eisen vanuit economisch 
perspectief aan het aansprakelijkheidsrecht moeten worden gesteld. Mataja 
ging in Wertheims ogen echter niet ver genoeg aangezien ‘deze schrijver het 
economische standpunt slechts als één der mogelijke standpunten beschouwt, 
en daarnaast een plaats inruimt aan een billijkheidsstandpunt’.3 Vooral de in 
zijn tijd ook in Nederland gezaghebbende Demogue, die een zevendelige 
Traité des Obligations schreef, wordt door Wertheim meermalen genoemd. De 
uitwerking die Wertheim aan zijn algemene uitgangspunt geeft is echter hoogst 
origineel. 

Tot halverwege de negentiende eeuw waren de schrijvers het volgens 
Wertheim eens geweest over de rechtsgrond van het aansprakelijkheidsrecht, 
die te vinden zou zijn in het schuldbeginsel. Eensgezindheid was er nog steeds 
over het hoe van het aansprakelijkheidsrecht, maar de traditionele opvattingen 
omtrent het waarom konden niet langer op een ieders instemming rekenen. 

De meeste betogen werden beheerst door een beroep op de billijkheid. Ook 
wanneer auteurs de rechtsgrond voor de aansprakelijkheid zochten in algemene 
beginselen als gevaar of belang, werd hiermee veeleer een karakterisering ge-
geven van algemene kenmerken van gevallen waarin aansprakelijkheid 
gewenst werd geacht, waarbij de vraag naar het waarom kon worden 
teruggevoerd op het rechtsgevoel, c.q. het billijkheidsgevoel, van de schrijver. 
Een voorbeeld is Bruins,4 die een inductieve methode volgt in het opzicht dat 
hij een opsomming van gevallen geeft waarin aansprakelijkheid gewenst is en 
daaruit een gemeenschappelijk element destilleert, namelijk de verhoging van 
het gevaar boven het normale, en dit element als rechtsgrond aanduidt. 

Het beroep op de billijkheid is volgens Wertheim een nuttig hulpmiddel als 
het er om gaat vragen van het hoe te beantwoorden, maar het staat gelijk met 
het afzien van een verklaring. Het doel van het recht is volgens hem te zoeken 
in de bevordering van het algemeen welzijn, hetgeen slechts mogelijk is door 
de bevrediging van verlangens, die stoffelijk kunnen zijn maar ook begeerten 
van geest of ziel kunnen betreffen. Begeerten worden slechts ondervonden 
door individuele personen, maar onderlinge vergelijking van deze verlangens 
is mogelijk en daarom kan worden gesteld dat het algemeen welzijn is gediend 
door een summum van individuele behoeftenbevredigingen. Wertheim verwijst 

                                                           
2 V. Mataja, Das Recht des Schadenersatzes vom Standpunkte der Nationalökono-

mie, Verlag Von Duncker & Humboldt, Leipzig, 1988. 
3 Zie Aansprakelijkheid, blz. 10-11. 
4 Zie G.W.J. Bruins, Een onderzoek naar den rechtsgrond der schadevergoeding 

(diss. RUL), Mouton, ’s-Gravenhage, 1906. 
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hierbij naar Dogmatische rechtswetenschap, het proefschrift van zijn promotor 
Meijers, waarin deze de utilistische denkwijze verdedigde. 

Ook in Wertheims opvatting speelt het billijkheidsgevoel overigens nog 
wel een rol en heeft het zelfs een dubbele functie. In de eerste plaats geeft het 
een instinctmatig oordeel over het al of niet in het algemeen belang zijn van 
een regeling en in de tweede plaats is het de basis waarop een bepaald soort 
psychische begeerten berust, te weten de altruïstische begeerten. Zo ontlenen 
mensen een zekere mate van nut aan het feit dat recht wordt gedaan aan 
anderen. 

In Wertheims opvatting kan de wenselijkheid van een verdedigde rechtsop-
vatting worden aangetoond door het verband van de regeling met de 
menselijke begeerten te laten zien en duidelijk te maken dat zij leidt tot een 
summum van behoeftenbevrediging. Voor vragen naar het hoe blijft het 
billijkheidsgevoel een grote concurrent, die in staat stelt om met het overslaan 
van allerlei economische tussenstappen een oordeel te vormen over het al of 
niet wenselijk zijn van een regeling. Men zou hierbij evenwel de fout kunnen 
maken ingewortelde fatsoensbegrippen of zelfs overwegingen van persoonlijk 
eigenbelang voor billijk te houden en daarom verdient het overweging om ter 
correctie in twijfelgevallen terug te grijpen op het algemeen belang. Anderzijds 
geeft Wertheim aan dat een deductieve methode, zoals door hem toegepast, het 
risico met zich draagt dat een kleine fout in premissen of gevolgtrekkingen tot 
ernstige gevolgen kan leiden en daarom ziet hij het billijkheidsgevoel toch als 
een belangrijk controlemiddel. 

Het motto van zijn proefschrift ontleende Wertheim aan Hamaker, die er 
voor had gepleit dat men zich zou houden aan een bepaalde beschouwingswij-
ze, in plaats van nu eens uit de ene, dan uit de andere rechtsopvatting te 
redeneren.5 Wertheim geeft hieraan gehoor door een deductieve methode te 
hanteren. Zijn pretentie is om door een logisch doordenken op basis van de 
gehanteerde uitgangspunten de wenselijkheid van een regeling te verklaren 
door ‘zo zuiver mogelijk het verband van de regeling aan te tonen met 
menselijke begeerten, en duidelijk te maken, dat aldus (curs. WFW) een 
summum van behoeftenbevrediging wordt verkregen’.6 De aansprakelijkheid 
voor schade buiten overeenkomst dient ter illustratie van deze methode, maar 
Wertheim acht haar ook geldig voor andere rechtsgebieden. 

Wat zijn nu de uitgangspunten waaruit Wertheim zijn conclusies hoopt af 
te leiden? De volgende stellingen worden door hem als grondslagen van het 
economisch leven aanvaard:7 

‘I. Een summum van behoeftenbevrediging kan slechts worden verkregen 
door een summum van de in de juiste richting geleide menselijke arbeid. 

                                                           
5 Zie Aansprakelijkheid, blz. 1. 
6 Idem, blz. 8. Waar nodig is in citaten steeds de spelling gemoderniseerd 
7 Idem, blz. 14. 
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II. Men heeft slechts dàn de zekerheid, dat deze arbeid zal worden verricht, 
indien hij tevens een summum van behoeftenbevrediging tot stand brengt 
van het individu, wiens arbeid men op het oog heeft. 
III. In het algemeen voert het welbegrepen eigenbelang de mensen wel tot 
de economisch meest nuttige werkzaamheid.’ 

 
Hier klinkt de echo van Adam Smith, die door Wertheim overigens niet wordt 
aangehaald: welvaart is het resultaat van productie en productie vindt plaats 
indien het in het eigenbelang van individuen is om deze te verrichten. De taak 
van het recht is volgens Wertheim om indien nodig het egoïsme langs 
kunstmatige weg te prikkelen. 

Een volgende economische wet waarop een beroep wordt gedaan is die van 
het afnemend grensnut, want deze wet laat de zin van schadespreiding zien:8 
‘Indien één persoon de gehele schade moet dragen, dan zal hij niet alleen zijn 
minst belangrijke behoeften van de bevrediging moeten beroven, maar ook zal 
de schade ingrijpen in de behoeften van meer vitaal belang. Wordt de schade 
daarentegen over velen verdeeld, dan zal ieder slechts in zijn minst dringende 
behoefte worden getroffen.’ 

Uit de individualistische opbouw van onze maatschappij vloeit het beginsel 
voort dat een ieder zijn eigen schade dient te dragen. In een primitieve maat-
schappij gold dit beginsel nog niet, want daarin vond collectieve schadeverde-
ling plaats. Een vergaande collectivering zou echter in onze samenleving tot 
teveel controle en dwang leiden, al wordt collectieve schadeverdeling via ver-
zekeringen en bijzondere regelingen voor een deel toch gerealiseerd. 

Wertheim verwijst naar Mataja waar hij aangeeft dat het beginsel ieder 
draagt zijn eigen schade er in het algemeen toe leidt dat degene die een 
voorval het best kan verhinderen een prikkel krijgt om dit te doen. ‘Doordat nl. 
ieder zijn eigen schade moet dragen, wordt de prikkel om het schadebrengend 
voorval te verhinderen gegeven aan hem, die er in de meeste gevallen ook het 
beste toe in staat is. De eigenaar van een zaak, die bij een schade aan zijn goed 
overkomen het kind van de rekening wordt, is gewoonlijk tevens degeen, die 
het beste in staat was van te voren veiligheidsmaatregelen te nemen’.9 De 
verplaatsing van schade kan direct een grotere behoeftenbevrediging tot stand 
brengen aangezien het denkbaar is dat zij er toe leidt dat de schade wordt 
gedragen door iemand die hier beter toe in staat is. Het belangrijkste is echter 
het indirecte effect: verplaatsing van schade kan een prikkel geven tot gunstige 
activiteit.  

                                                           
8 Idem, blz. 15-16. 
9 Idem, blz. 8, onder verwijzing naar Mataja, a.w., blz. 20 e.v. 
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1.2 Prikkel tot een gunstige activiteit 

In het tweede hoofdstuk van het proefschrift betoogt Wertheim dat de eerste 
rechtsgrond van het aansprakelijkheidsrecht is dat deze een prikkel geeft tot 
gunstige activiteit. Dit werd hierboven reeds geïllustreerd aan de hand van het 
beginsel ieder draagt zijn eigen schade. Ook de rechtsgrond voor afwenteling 
van schade kan echter hierin worden gevonden. De dreiging een schadevergoe-
ding te moeten betalen kan de schadeplichtige bewegen om anders te handelen. 
Bovendien krijgt hierdoor degene die de schadevergoeding ontvangt de prikkel 
om te blijven handelen zoals hij doet. 
De prikkel tot gunstige activiteit heeft geen speciaal-preventieve werking, want 
men mag niet aannemen dat de dader door een boete berouw krijgt en tot 
inkeer komt. Iets dergelijks kan men hooguit van het strafrecht verwachten. De 
werking van het aansprakelijkheidsrecht is generaal-preventief. Het gaat niet 
om de gevolgen van de toepassing van een rechtsregel in een bijzonder geval, 
maar om de werking die het voorschrift op ruime schaal uitoefent. Wertheim 
citeert instemmend Hold von Ferneck: ‘Nicht concrete sondern abstracte, nicht 
individuelle sondern generelle Interessen schützt das Recht’.10 

De generaal-preventieve werking vindt volgens Wertheim ‘langs psycholo-
gische weg’ plaats: ‘Het in het vooruitzicht stellen van loon en straf is het aan-
gewezen middel’.11 Dit dient te worden onderscheiden van de mogelijkheid 
dat de nuttige werking van de schadevergoeding niet is gelegen in het 
vooruitzicht van het concrete leed, maar louter voortvloeit uit het feit dat het 
recht een bepaalde handeling als onrechtmatig heeft bestempeld. Om in 
moderne terminologie te spreken: naar Wertheims opvatting is menselijk 
handelen uitkomstgericht en niet handelings- of normgericht. Hij bekritiseert 
daarom Petrazycki die een overdreven belang hecht aan het normkarakter van 
het recht en daardoor onverklaard laat waarom er naast het strafrecht – dat 
immers duidelijk normen stelt – nog behoefte bestaat aan het leerstuk van de 
onrechtmatige daad. Bovendien wordt zo geen criterium gegeven voor de 
hoogte van een te betalen schadevergoeding.12 

Anders dan Mataja meent Wertheim niet dat voor preventie is vereist dat 
een nadelig gevolg van onrechtmatig handelen met zekerheid zal intreden en 
schadevergoeding uit overwegingen van preventie derhalve slechts in gevallen 
van opzet is aan te bevelen.13 Ook aansprakelijkheid in geval van schuld kan 
een nuttige invloed uitoefenen op de menselijke activiteit en derhalve moet 
men in het kader van preventie niet alleen rekening houden met de mate van 
ongewenstheid van het nadeel, maar ook met de grootte van de kans dat dit 
zich verwezenlijkt. Wel meent Wertheim dat de optimistische natuur die de 
mens eigen is, een objectieve schatting van kansen in de weg staat. Een kans 
                                                           
10 Idem, blz. 24. 
11 Idem. 
12 Idem, blz. 25. 
13 Idem, blz. 34. 
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van 50% zal vaak op 25% worden geschat, terwijl een kans van 10% dikwijls 
geheel wordt verwaarloosd. 

Dat het aansprakelijkheidsrecht een generaal-preventieve werking heeft 
wordt volgens Wertheim wel algemeen toegegeven, maar vooral als een bij-
komstigheid beschouwd. Dit laatste laat zich verklaren doordat men het straf-
recht bij uitstek pleegt te zien als het middel waardoor het doel van preventie 
wordt bereikt. Het is om verwarring met het strafrecht te voorkomen dat Wert-
heim prefereert om te spreken over het activiteitsbeginsel. 

In hoofdstuk III wordt ingegaan op andere rechtsgronden voor afwenteling 
van schades. Het algemeen welzijn kan ook worden bevorderd door de bevre-
diging van behoeften die van psychische aard zijn, zoals overeenstemming met 
het rechtsbewustzijn of de behoefte aan de toevoeging van leed.14  

Tegen het gebruik van draagkracht als een criterium om schade af te wen-
telen heeft Wertheim zijn bezwaren. Als het er om gaat de economisch 
zwakkeren tegemoet te komen is dat een te onregelmatig middel en werkt een 
systeem van progressieve belastingen veel beter.15 

Evenmin hecht de schrijver veel belang aan de bevrediging van 
‘psychische begeerten’ door middel van schadevergoeding.16 Anders dan in de 
Middeleeuwen is de persoonlijke behoefte van de gelaedeerde aan wraak niet 
meer van overwegend belang en de rest van de samenleving heeft evenmin 
sterke gevoelens ten aanzien van het al of niet gecompenseerd worden van 
slachtoffers via het aansprakelijkheidsrecht. 

In zijn vierde hoofdstuk stelt Wertheim zich ten doel om de verschillende 
rechtsgronden die in de literatuur voor aansprakelijkheid worden genoemd – 
schuld, gevaar, macht en belang – te herleiden tot de rechtsgrond dat een prik-
kel tot een gunstige activiteit dient te worden gegeven. 

Schuld dient te worden gezien in de context van art. 1401 (oud) BW, dus 
inclusief onrechtmatigheid. Het nut van preventie is hier evident, want onrecht-
matigheid plus schuld impliceert ongewenstheid.17  

Ingevaarbrenging kan als zodanig geen rechtsgrond zijn want ook geoor-
loofde concurrentie leidt tot schade. Als echter gevaaraansprakelijkheid wordt 
gezien als een toepassing van het activiteitsbeginsel is duidelijk dat aansprake-
lijkheid moet ophouden waar deze in strijd komt met een nuttiger activiteit.18 

Dat het zinvol kan zijn om in te zien in wiens macht schade is ontstaan, 
was reeds betoogd door Mataja. Gedoeld wordt hierbij op kwalitatieve 
aansprakelijkheden, zoals die bijvoorbeeld gelden voor ouders en werkgevers. 
De werking van het activiteitsbeginsel uit zich hier in een grotere opmerk-
zaamheid, een zorgvuldiger selectie bij het aannemen van personen, enzovoort. 

                                                           
14 Idem, blz. 43. 
15 Idem, blz. 44. 
16 Idem, blz. 50 e.v. 
17 Idem, blz. 59. 
18 Idem, blz. 64. 
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Het aanvaarden van belang als rechtsgrond komt er op neer dat degene die het 
meeste belang heeft bij het geschieden van een handeling, ook de nadelen moet 
dragen. Men kan deze gedachte expliciet toepassen in verband met productie 
en dat is waar Wertheim mee begint.19 Op dit vlak leidt volgens hem terug-
houdendheid van de overheid, het laissez faire, laisser passer, tot voordeel van 
de gehele maatschappij, maar er kunnen storende factoren optreden. De kosten 
van ongevallen dreigen niet in de productiekosten te worden verdisconteerd en 
de schade die wordt toegebracht aan een naburig erf dreigt te worden gedragen 
door de eigenaar van dat erf. Indien echter deze kosten voor rekening van de 
ondernemer komen, dan worden zij onderdeel van de productiekosten. Het 
tegenargument dat zo een nuttige activiteit kan worden geremd gaat niet op. 
Als de winsten door de aansprakelijkheid zo ver dalen dat het bedrijf niet 
langer winstgevend is, dan laat dit zien dat de activiteit terecht is afgeremd. 
Wel dient men zich steeds af te vragen of de preventie door de gelaedeerde niet 
verkeerd wordt beïnvloed. Bovendien mag men niet concluderen tot aanspra-
kelijkheid van ondernemers voor schade die aan hun concurrenten wordt toe-
gebracht door hun functioneren van hun onderneming. De meest winstgevende 
onderneming heeft zich meer levensvatbaar getoond en als men deze de schade 
aan de ander zou laten vergoeden zou men een nuttiger activiteit opofferen aan 
een minder nuttige. ‘Een vrije concurrentie met alle consequenties van dien is 
juist in het belang van een tot het hoogst opgevoerde productiviteit’.20 

Ook buiten het verband met productie is het van belang dat voor- en nade-
len in één hand zijn. De aanschaf van een hond kan tot veel overlast voor de 
buren leiden en ondervindt de eigenaar deze nadelen niet, dan bestaat er een in-
congruentie tussen zijn belang en dat van de maatschappij.21 

Wertheim komt uiteindelijk tot de conclusie dat aansprakelijkheid voor de-
gene, wiens belang door de schadetoebrengende gebeurtenis wordt gediend, 
gewoon weer een toepassing is van het activiteitsbeginsel.22 Hij besteedt ver-
volgens nog wel aandacht aan de vraag of er ook reden kan zijn op grond van 
alleen een activiteit, los van enig belang, zoals diverse vertegenwoordigers van 
gevaarzettingstheorieën is gesuggereerd.23 Wertheim houdt echter vol dat er 
altijd sprake is van een belang, in ieder geval naar de vooruitzichten van de da-
der. Dat handelingen achteraf anders kunnen uitpakken dan werd beoogd doet 
daaraan niet af. ‘Psychologisch is het ondenkbaar, dat iemand een daad ver-
richt, welke, alles in aanmerking genomen, hem naar zijn mening niet een 
maximum aan behoeftenbevrediging bezorgt (mits men “behoefte” zo ruim 
mogelijk opvat)’.24 

                                                           
19 Idem, blz. 65 e.v. 
20 Idem, blz. 68. 
21 Idem, blz. 69. 
22 Idem, blz. 76. 
23 Idem, blz. 77. 
24 Idem, blz. 77-78. 
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2 De receptie van Wertheims ideeën 

Welke invloed heeft Wertheims proefschrift uitgeoefend? Allereerst zal aan-
dacht worden besteed aan de directe aandacht die het werk kreeg in de vorm 
van besprekingen van de hand van Wolfsbergen en Langemeijer. Ook zal de 
receptie van Wertheims ideeën in belangrijke geschriften omtrent aansprake-
lijkheid worden besproken. Vervolgens komt aan de orde hoe er begin zestiger 
jaren naar aanleiding van het proefschrift van Pot enige hernieuwde aandacht 
kwam. Op basis van met name zijn artikelen Kernvragen van wetgeving en De 
maatschappelijke werking van het recht zal ook worden onderzocht hoe Wert-
heim zelf terugkeek op de door hem in zijn proefschrift verdedigde opvattin-
gen. Waar nodig zal een evaluatie van kritiek op Wertheim worden gegeven 
aan de hand van de heersende opvattingen in de hedendaagse rechtseconomie. 

2.1 De besprekingen  

De belangrijkste besprekingen waren die door Wolfsbergen in Themis25 en 
Langemeijer in het WPNR.26 In de door Verheij opgetekende herinnering van 
Wertheim waren dit positieve besprekingen,27 maar dat kan ik er toch niet in 
lezen. De algemene indruk die deze beschouwingen achterlaten is dat men 
overtuigd was van de capaciteiten van de jeugdige auteur, maar hem toch niet 
kan volgen in zijn gedachten.  

Over het doel van het recht – het algemeen welzijn – wil Wolfsbergen niet 
met Wertheim in debat treden aangezien deze laatste dit als axioma heeft aan-
vaard. Als echter de billijkheid een instinctmatig oordeel geeft over het alge-
meen welzijn, dan rijst de vraag of niet toch alles op de billijkheid wordt her-
leid. Als belangrijkste probleem voor het zoeken van een enkele rechtsgrond 
voor schadevergoeding, ziet Wolfsbergen echter de schade die door een onder-
neming wordt veroorzaakt bij ondergeschikten en derden.28 Een eerste pro-
bleem is in dit kader het bestaan van de ongevallenverzekering. Deze is nadelig 
voor de preventie, want arbeiders nemen door het verzekerd zijn minder zorg 
in acht. Bovendien zijn zij hierdoor minder op genezing ingesteld, waardoor 
herstelprocessen meer tijd in beslag zullen nemen. Als de economische nadelen 
van deze verzekering hoger zouden blijken dan de voordelen, zou ‘de zo ge-
smade billijkheid dan nog wel krachtig genoeg blijken om, tegen alle economi-
sche rede in, de verzekeringsdwang te handhaven’.29 Ook laat de aansprake-
                                                           
25 A. Wolfsbergen, Bespreking van W.F. Wertheim, Aansprakelijkheid voor schade 

buiten overeenkomst, Themis 1931, blz. 285-297. 
26 G.E. Langemeijer, Boekbespreking, WPNR 3187, 1931, blz. 52-54. 
27 A.J. Verheij, De dingen die voorbij gaan: Interview met prof. dr W.F. Wertheim, 

Nederlands Juristenblad, 21 augustus 1998, afl. 29, blz. 1301. 
28 Zie Wolfsbergen, a.w., blz. 292. 
29 Idem, blz. 293. 
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lijkheid van krankzinnigen zich niet eenvoudig verklaren uit overwegingen van 
preventie.30 

Met het voorgaande heeft Wolfsbergen goede punten, maar andere argu-
menten baseert hij op economische opvattingen die de tand des tijds niet heb-
ben doorstaan. Dat het, zoals Wolfsbergen betoogt, sociaal nuttig zou zijn om 
overheidslichamen zonder vergoeding over de eigendom van een internationale 
holding company te doen beschikken, valt eufemistisch gezegd moeilijk vol te 
houden. Ook Wolfsbergens betoog dat vrije concurrentie niet wenselijk is om-
dat het leidt tot trustvorming en monopolisering is zeer merkwaardig. Monopo-
lies ontstaan niet louter omdat ondernemingen trachten om een sterke marktpo-
sitie te verkrijgen en daardoor hogere prijzen te vragen, maar ook omdat door 
schaalvergroting kostenvoordelen kunnen worden gerealiseerd. Een onderne-
ming die een monopoliepositie verwerft zonder te beschikken over kostenvoor-
delen ten opzichten van potentiële concurrenten lokt toetreding uit en de vrees 
voor toetreding zal ook een efficiënt producerende onderneming nopen tot het 
doorgeven op zijn minst een deel van de kostenvoordelen aan de consument.31 
Als er desalniettemin een reden is voor overheidsingrijpen, dan dient de trust-
vorming, c.q. monopolisering te worden bestreden, niet de vrije concurrentie. 

Een serieuzer te nemen argument van Wolfsbergen is dat het gebrek aan 
belangstelling van het publiek voor het civiele recht aantoont dat het hier 
slechts gaat om de verhouding tussen laedens en gelaedeerde en dus de tege-
moetkoming aan de gelaedeerde de belangrijkste behoefte is die de schadever-
goeding moet bevredigen.32 Dit argument – compensatie, niet preventie is het 
doel van het aansprakelijkheidsrecht – is een klassieker in de discussie tussen 
rechtseconomen en hun tegenstanders.  

Langemeijer toont zich eveneens kritisch. Kennelijk onhoudbaar vindt hij 
Wertheims stelling van het algemeen belang als doel en maatstaf van het recht 
niet.33 Wél is hij van mening dat deze eerder op het erfrecht dan op het aan-
sprakelijkheidsrecht van toepassing is.34 Het erfrecht dient inderdaad economi-
sche doeleinden, zo wordt door hem betoogd, want het feit dat een erflater ook 
na de dood over zijn kapitaal mag beschikken stimuleert de verwerving van dit 
kapitaal.35 Evenals Wolfsbergen ziet Langemeijer eerder compensatie als doel-
stelling van het aansprakelijkheidsrecht: ‘daar de schade aan het volksvermo-
gen veel gemakkelijker wordt gedragen dan die aan een individueel vermogen, 
voelt ieder het als een veel groter belang, dat hij van herstel der hem toege-
brachte schade verzekerd is, dan dat het ontstaan van schade zoveel mogelijk 
wordt voorkomen, te meer omdat de ondervinding leert, dat voorkoming van 
                                                           
30 Idem, blz. 296. 
31 Zie R. van den Bergh, Economische analyse van het mededingingsrecht, 2de 

druk, Gouda Quint, Arnhem, 1993, blz. 54-57. 
32 Zie Wolfsbergen, a.w., blz. 294-295. 
33 Zie Langemeijer, a.w., blz. 53. 
34 Idem, blz. 54. 
35 Vergelijk Aansprakelijkheid, blz. 177. 
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schade slechts in zeer geringe mate, vergoeding daarentegen in de regel wel 
bereikbaar is’.36 Wertheim geeft een ‘publiekrechtelijke’ motivering van de 
schadevergoeding en daaruit vloeien consequenties voort die ‘zich mijlenver 
van ons recht verwijderen’. Zo zou de actie tot schadevergoeding niet aan de 
benadeelde moeten worden overgelaten en de vergoeding evenredig moeten 
zijn aan de gevaarlijkheid en onvoorzichtigheid van de daad in plaats van aan 
de werkelijk ingetreden schade. Positiever is Langemeijer over de opvattingen 
van Wertheim waar het gaat om de aansprakelijkheid buiten schuld. Hij onder-
schrijft diens opvattingen over het nut om een ondernemer te dwingen om 
rekening te houden met de schade die anderen door zijn toedoen ondervinden 
en over de gedachte schade ten laste te brengen van degene die zich hiertegen 
het beste kan verzekeren. 

Overigens moet gezegd dat Langemeijer later heeft toegegeven dat zijn 
oordeel over Wertheim te negatief was uitgevallen.37 In een naar aanleiding 
van Kernvragen van wetgeving geschreven bespreking herhaalt Langemeijer 
zijn opvatting dat de stelling dat het recht het algemeen belang dient zo gek 
nog niet is, ‘dat bij nader toezien de nieuwe theorie zich voor het gehele gebied 
van het recht laat handhaven’.38 Wertheims theorie laat zich, zo meent 
Langemeijer nu, wel degelijk met ons rechtsgevoel verzoenen: ‘de beslissing 
van conflicten van overheidswege heeft inderdaad een verder liggend doel (zij 
het de betrokkenen niet steeds helder bewust) dan die als billijk gevoelde 
beslissing zelf, maar dat doel wordt op vele gebieden juist alleen bereikt door 
een zoveel mogelijk voor elk geval billijke beslissing’.39 

2.2 Receptie in het positieve recht 

Een belangrijke toetssteen voor de receptie van Wertheims ideeën wordt uiter-
aard geboden door latere geschriften op het gebied van het aansprakelijkheids-
recht. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de receptie van Wertheims 
ideeën hier vrijwel nihil is geweest, ook al deed Langemeijers tweede bespre-
king vermoeden dat juristen open zouden gaan staan voor het streven naar al-
gemeen welzijn door middel van het recht. Van Nispen tot Sevenaer publi-
ceerde in 1937 een artikel over de betekenis van het begrip algemeen welzijn 
voor het privaatrecht,40 maar verwees hierbij niet naar Wertheim. Alleen Wert-
heims jeugdvriend Carel Vigelius werkte de preventiegedachte verder uit in 
                                                           
36 Zie Langemeijer, a.w., blz. 53. 
37 Zie G.E. Langemeijer, Een belangwekkende theorie op het gebied der algemeene 

rechtsleer, Nederlands Juristenblad, 1 februari 1936, blz. 95, nt. 1. 
38 Idem, blz. 97. 
39 Idem, blz. 98. 
40 Zie C.M.O. van Nispen tot Sevenaer, De beteekenis van het algemeen welzijn ten 

aanzien van privaatrechtelijke verhoudingen, Rechtsgeleerd Magazijn, 1937, blz. 
288-310. 
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zijn bijdrage aan dezelfde Meijers-bundel als waarin Kernvragen van wetge-
ving verscheen: ‘De rechtsgrond van de schadevergoeding is dus precies de-
zelfde als die van de straf: speciale en vooral generale preventie’.41 

Waar Wertheim wordt aangehaald is dit doorgaans om zich met kracht te-
gen zijn opvattingen te verzetten en te vervolgen met de verdediging van het 
eigen alternatief. Zo maakt R.J. Polak zich er gemakkelijk van af in zijn dis-
sertatie Aanspraak en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.42 De rechts-
grond van de aanspraak uit onrechtmatige daad zoeken in een economisch mo-
tief is het ontkennen van het rechtskarakter. De gelaedeerde heeft dus geen 
wezenlijk recht, maar profiteert slechts van het beginsel. Het is onmogelijk de 
grenzen van zijn recht aan te geven en de rechter zou in deze opvatting iets 
anders doen dan rechtspreken. 

Dit type verwijt – de rechtseconomie erkent het bestaan van rechten niet – 
wordt overigens vaak aangevoerd maar is feitelijk onjuist.43 

Wolfsbergen blijft in zijn postuum uitgegeven Onrechtmatige daad bij zijn 
afwijzende mening.44 Het aannemen van generale preventie als doel miskent 
‘dat niet in de eerste plaats het economisch nuttige, maar ook en vooral de 
rechtvaardigheid in rechte een rol speelt’. Wolfsbergen herhaalt vervolgens 
zijn hierboven aangehaalde opvatting over de nadelen van vrije concurrentie. 

Een uitgebreide bestrijding van Wertheims opvatting dat het activiteitsbe-
ginsel de grondslag vormt van aansprakelijkheid, wordt gegeven in het proef-
schrift van Slagter.45 In de eerste plaats wordt Wertheim verweten dat hij pri-
vaat- en publiekrecht door elkaar haalt. Het aansprakelijkheidsrecht is privaat-
recht dat dient ter bescherming van het slachtoffer, geen publiekrecht dat de 
gehele gemeenschap beschermt tegen schadetoebrengend handelen.46 Met 
name zou Wertheim zich met zijn nadruk op generale preventie op het terrein 
van het strafrecht begeven, hij ‘misbruikt schadevergoeding als straf’.47 In de 
tweede plaats is onrechtmatig niet synoniem met economisch verwerpelijk. 
Niet alle rechtsnormen zijn gericht op het economisch wenselijke, er zijn ook 
                                                           
41 Zie C.C. Vigelius, De elementen van artikel 1401 BW. In: Rechtskundige Opstel-

len door oud-leerlingen aangeboden aan prof. Meijers, 1935, blz. 831. 
42 Zie R.J. Polak, Aanspraak en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (diss 

UvA), W.E.J. Tjeenk Willlink, Zwolle, 1949, blz. 8. 
43 Zie J.H. Nieuwenhuis, Recht en belang. In: Flores Debitorum: Opstellen over 

ethiek en recht, aangeboden aan Prof. Dr R.A.V. van Haersolte, W.E.J. Tjeenk 
Willink, Zwolle, 1984, blz. 65-74 en hierover H.O. Kerkmeester, Nieuwenhuis 
over rechtseconomie, 15 Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 1998, blz. 
263-265. 

44 Zie A. Wolfsbergen, Onrechtmatige daad, Universitaire Pers Leiden, Leiden, 
1946, blz. 4. 

45 Zie W.J. Slagter, De rechtsgrond van de schadevergoeding bij onrechtmatige 
daad (diss. RUL), Luctor et Emergo, Leiden, 1952, blz. 159-176. 

46 Idem, blz. 167. 
47 Idem, blz. 170. 



12 Heico Kerkmeester 

normen die sociale of morele doeleinden beogen.48 Slagter ziet hierbij over het 
hoofd dat Wertheim erkent dat er niet alleen materiële begeerten bestaan, maar 
ook die van ‘geest en ziel’. In de derde plaats zou het activiteitsbeginsel in het 
algemeen geen verklaring kunnen geven voor het bestaan van risico-
aansprakelijkheden.49 Slagter baseert deze kritiek op de gedachte dat in geval 
van risico-aansprakelijkheid de schade niet kan worden vermeden en het 
streven naar preventie geen zin heeft, maar gaat er aan voorbij dat iemand door 
risico-aansprakelijkheid prikkels kan krijgen om de kans op schade te 
verminderen. 

Andere auteurs noemen Wertheims rechtsgrond voor aansprakelijkheid in 
een beschrijvend historisch overzicht en beperken zich tot de conclusie dat zijn 
opvatting niet aansloeg omdat deze niet aansloot bij de heersende visie op het 
civiele recht.50 

In lijn met Wertheim is Van Dams Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijk-
heid, waar de auteur aandacht besteed aan preventie als een van de doelstellin-
gen van het aansprakelijkheidsrecht. Van Dam verwijst ook naar Wertheim,51 
maar baseert zich zelf op meer recente specifiek-rechtseconomische literatuur. 

De enige auteur die veelvuldig een beroep op de kernpunten van 
Wertheims proefschrift heeft gedaan is Maeijer in zijn proefschrift Matiging 
van schadevergoeding.52 Maeijer citeert instemmend de opvatting van 
Wertheim dat het beginsel ‘ieder draagt zijn eigen schade’ in overeenstemming 
is met de individualistische opbouw van onze maatschappij, maar een zekere 
collectivering op een aantal terreinen voordelen biedt.53 Met name ook 
onderschrijft Maeijer de gedachte dat het aansprakelijkheidsrecht het doel van 
generale preventie dient, al ziet hij deze zelf slechts als een doelstelling van 
bijkomende aard.54 Instemmend met Wertheim is Maeijer wat betreft de 
stelling dat afwenteling van schades op grond van draagkracht een zeer 
onregelmatig middel is om maatschappelijke tegenstellingen te verzachten.55 
                                                           
48 Idem, blz. 171. 
49 Idem, blz. 173. 
50 Zie bijvoorbeeld G.H.A. Schut, Rechtelijke verantwoordelijkheid en wettelijke 

aansprakelijkheid (diss. VU), W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1963 en C.J.M. 
Klaassen, Risico-aansprakelijkheid: De afdelingen 6.3.2 en 6.3.3 NBW, alsmede 
art. 31 Wegenverkeerswet (diss. KUN), W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991, blz. 
19-20. 

51 Zie C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm en aansprakelijkheid (diss. RUU), Klu-
wer, Deventer, 1989, blz. 202. 

52 Zie J.M.M. Maeijer, Matiging van schadevergoeding (diss. KUN), Louis Vermijs, 
Breda, 1962. 

53 Zie Maeijer, a.w., blz. 68-69. 
54 Idem, blz. 132-133. Het opmerken waard is de suggestie van J. van Schellen, 

Juridische causaliteit (diss. UvA), Kluwer, Deventer, 1972, blz. 68, dat op dit 
punt ook A. van Oven door Wertheim zou zijn beïnvloed. 

55 Zie Maeijer, a.w., blz. 139. 



Een vergeten hoofdstuk uit het leven van W.F. Wertheim 13 

Verder wordt Wertheim slechts genoemd als aanhanger van de gevaarzet-
tingsleer c.q. risico-aansprakelijkheid ,56 als tegenstander van de relativiteits-
theorie57 en als opponent van de in paragraaf 3.3.3 nader te bespreken leer 
Demogue-Besier,58 zonder dat daarbij aan zijn ideeën beslissend gewicht 
wordt toegekend. 

2.3 Het proefschrift van Pot 

In 1960 verscheen van de hand van H.J. Pot een dissertatie met de titel Maat-
schappij en Recht: Beschouwingen over de maatschappelijke werking van het 
recht als studieobject der rechtswetenschap,59 die zou zorgen voor een korte 
opleving in de belangstelling voor Wertheims proefschrift. Pot besteedt met 
name ook aandacht aan Wertheims latere artikel Kernvragen van wetgeving.60 
Wertheim reageerde op Pots dissertatie en die reactie leidde weer tot een ge-
dachtenwisseling over de sociale werking van rechtsnormen tussen enerzijds 
Wertheim61 en anderzijds Glastra van Loon en Vercruijsse.62  

Pot verbaast zich er over dat Wertheims streven naar inzicht in de werking 
van recht zo weinig navolging heeft gekregen. Hij vindt het tijd voor een her-
waardering van Wertheims gedachten en bespreekt deze in samenhang met die 

                                                           
56 Zie J.M. van Dunné, Verbintenissenrecht: Deel 2, 2de druk, Kluwer, Deventer, 

1993, blz. 325 en 449, respectievelijk Van Schellen, a.w., blz. 104, 111, 260 en 
263. 

57 Zie P.H. Smits, Iets over de vraag der relativiteit van de onrechtmatigheid bij on-
rechtmatige daad in verband met de door de Hoogen Raad onderscheiden onrecht-
matigheidsvormen, WPNR 3566, 1938, blz. 433, Van Dunné, a.w., blz. 360 en 
G.H. Lankhorst, De relativiteit van de onrechtmatige daad (diss. RUL), Kluwer, 
Deventer, 1992, blz. 65. 

58 Zie Slagter, a.w., blz. 335, Van Schellen, a.w., blz. 48, 68 en 71 en Lankhorst, 
a.w., blz. 59 en 62. 

59 Zie H.J. Pot, Maatschappij en Recht: Beschouwingen over de maatschappelijke 
werking van het recht als studieobject der rechtswetenschap (diss. RUL), H.D. 
Tjeenk Willink, Haarlem, 1960. 

60 Zie W.F. Wertheim, Kernvragen van Wetgeving. In: Rechtskundige Opstellen 
door oud-leerlingen aangeboden aan prof. Meijers, 1935, blz. 716-792. Hieronder 
aangehaald als Kernvragen. 

61 Zie W.F. Wertheim, Er staat niet wat er staat, Mens en maatschappij, 1963, blz. 
349-351 en W.F. Wertheim, Rechtsnorm en sociale werkelijkheid, Mens en maat-
schappij, 1963, blz. 337-343. 

62 Zie J.F. Glastra van Loon en E.V.W. Vercruijsse, De sociale functie van het recht, 
Mens en maatschappij, 1962, blz. 1-10 en J.F. Glastra van Loon en E.V.W. Ver-
cruijsse, De sociale werkelijkheid van rechtsnormen, Mens en maatschappij, 
1963, blz. 343-349. 
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van de verwante auteurs Jeremy Bentham en Anders Lundstedt, aan wie Wert-
heim in Kernvragen van wetgeving aandacht had besteed. 

Pot is kritisch over juristen die de inhoud van het recht op grond van 
rechtsbeginselen willen bepalen, zonder zich rekenschap te geven van de maat-
schappelijke gevolgen van het recht. Wertheim, die dit laatste wel pretendeert, 
heeft zijn doelstellingen echter ook in de eerste plaats op ethisch terrein lig-
gen.63 Hij gaat immers uit van de ‘ethische grondgedachte’ dat het recht alleen 
dan goed is, wanneer het goede maatschappelijke gevolgen teweegbrengt. Een 
gevolg hiervan is dat Wertheim te weinig toekomt aan het daadwerkelijk on-
derzoeken van de maatschappelijke werking van het recht.64 Waar Wertheim 
uitspraken doet over de werking van het aansprakelijkheidsrecht gaat hij er 
veel te gemakkelijk van uit dat hij deze werking kent: ‘Hij stelt zich op het 
standpunt dat het vooruitzicht schadevergoeding te moeten betalen, preventief 
werkt en daarmede is de kwestie voor hem afgedaan’.65 De door hem 
aanbevolen theorie is echter gebaseerd op nog onvoldoende onderzochte 
gegevens.66  

Zonder hierbij overigens zelf empirisch onderzoek te doen onderwerpt Pot 
Wertheims analyse van het positieve aansprakelijkheidsrecht aan een kritische 
blik. Hij stelt terecht vast dat Wertheim zich sterk heeft laten leiden door zijn 
uitgangspunt dat de door hem gevolgde deductieve methode tot dezelfde resul-
taten leidt als worden verkregen op basis van de traditionele benadering via het 
rechtsgevoel. Hierdoor redeneert Wertheim naar een doel toe en komt hij 
slechts tot een eigen opvatting op het gebied van de relativiteitsleer, waar op 
het moment van de totstandkoming van het proefschrift nog geen algemeen 
aanvaarde opvatting bestond.67 

Een gedetailleerde bespreking van de kritiek van Pot zou te zeer 
overlappen met de bespreking op basis van de rechtseconomie die in hoofdstuk 
3 wordt gegeven, waarbij de kanttekening moet worden geplaatst dat vanuit het 
daar gekozen perspectief Pots kritiek vaak wel, maar soms ook geen hout 
snijdt.  

De opleving van aandacht voor het werk van Wertheim bleek echter geen 
lang leven beschoren.  

2.4 Wertheims eigen terugblik 

De latere terugblik van Wertheim op zijn proefschrift kenmerkt zich door de 
volgende thema’s. In de eerste plaats benadrukt hij nu in veel sterkere mate het 
nut van de studie van de werking van het recht - die hij als taak ziet van de 
                                                           
63 Zie Pot, a.w., blz. 55. 
64 Idem, blz. 67. 
65 Idem, blz. 97. 
66 Idem, blz. 68. 
67 Idem, blz. 119. 
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rechtssociologie - in plaats van de hantering van een deductieve methode. In 
de tweede plaats betwijfelt hij achteraf de in het proefschrift betoogde overeen-
stemming tussen billijkheidsoordeel en eisen gesteld door het algemeen belang. 
In de derde plaats beschouwt hij in retrospectief het in zijn dissertatie gehan-
teerde mensbeeld als te eenvoudig. 

De actief-oorzakelijke zijde van recht 

In Aansprakelijkheid voor schade buiten overeenkomst ging Wertheim er prat 
op een deductieve methode te hanteren, dus zijn conclusies te trekken op basis 
van het doordenken van een aantal uitgangspunten. Zijn voornaamste 
toetssteen was de overeenstemming met het positieve recht. 

In Kernvragen van wetgeving, een artikel dat in 1935 verscheen in een 
door oud-leerlingen aan Meijers aangeboden bundel, is het accent anders 
komen te liggen. Centraal staat nu wat Wertheim de actief-oorzakelijke zijde 
van recht noemt, het effect van het recht op de maatschappij. De pretentie zich 
hiervan rekenschap te geven had Wertheim in zijn dissertatie zeker, maar hij 
toetste zijn theorie zoals gezegd aan de inhoud van het positieve recht, niet aan 
de werking hiervan. 

Het is van cruciaal belang om te weten wat het effect is van wetgeving en 
op dit punt schieten de heersende opvattingen tekort. Steeds worden, zoals 
Wertheim het noemt, de causale werkingen van het recht geïdentificeerd met 
de inhoud van de norm: mensen zouden zich aan de norm houden omdat het de 
norm is.68 Zo eenvoudig is het echter niet. Aan de hand van de inzichten van 
Hans Kelsen wijdt Wertheim uitgebreide beschouwingen aan het onderscheid 
tussen Sein en Sollen, die in zijn dissertatie ontbreken. Naast de meest in het 
oog springende normatieve kant heeft het recht ook een andere zijde, 
aangezien het behalve als abstract normencomplex ook kan worden gezien als 
een sociaal verschijnsel. Het recht is een resultante van maatschappelijke 
krachten en oefent zelf ook maatschappelijke invloed uit.69 De hierboven 
genoemde identificatie van maatschappelijke werking van een wetgevende 
maatregel met de norm-inhoud komt neer op een ongeoorloofde verwarring 
tussen Sein en Sollen.70 Het is immers geenszins uitgesloten dat de wetgevende 
maatregel gevolgen heeft die geheel buiten de inhoud van de norm liggen. 

Dat Pot in diens proefschrift ‘de problematiek van de maatschappelijke in-
vloeden van het recht heeft losgemaakt van een ethische beoordeling in termen 
van al of niet bevorderlijk zijn voor het algemeen welzijn’, acht Wertheim 
prijzenswaardig.71 Zelf had hij in Aansprakelijkheid voor schade buiten over-
                                                           
68 Zie Kernvragen, blz. 736. 
69 Idem, blz. 726. 
70 Idem, blz. 738. 
71 Zie W.F. Wertheim, De maatschappelijke werking van het recht, Mens en maat-

schappij, 1961(hieronder aangehaald als Maatschappelijke werking), blz. 260. 
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eenkomst, getuige onder veel meer zijn kritiek op Petrazycki, beseft dat er een 
onderscheid is tussen werking en inhoud van normen. Hij had echter wel dege-
lijk normatieve oordelen geveld over het recht, ergo Sein en Sollen niet scherp 
van elkaar onderscheiden. 

Om inzicht te verkrijgen in wat Wertheim ‘de causale inwerkingen van de 
rechtsscheppende handeling op de maatschappij’ noemt,72 is de rechtssociolo-
gie van belang. Deze rechtssociologie wordt door Wertheim echter verweten 
teveel stil te zijn blijven staan bij de verworvenheden van de historische 
school, waarvan Von Savigny de belangrijkste vertegenwoordiger was. Er is 
aandacht voor de historische afhankelijkheid van recht van plaats, tijd en 
omstandigheden, maar veel minder voor de actief-oorzakelijke kant van het 
recht, dat wil zeggen de invloed die het recht van zijn kant op de gemeenschap 
uitoefent.73 Een oordeel over recht moet noodzakelijkerwijs zijn gebaseerd op 
een oordeel omtrent sociale verschijnselen.74 Men dient daarbij wel te beseffen 
dat de resultaten van wetgeving zelden met zekerheid vast te stellen zijn, zodat 
‘de kanswaardering een voorname plaats gaat innemen bij de rechtsbeoor-
deling’. Bij de toenmalige stand van kennis – in 1935 – acht Wertheim het 
echter niet realistisch om wetgeving werkelijk op wetenschappelijk onderzoek 
te baseren en blijft derhalve staatsmansintuïtie van doorslaggevend belang. 

Billijkheid en algemeen welzijn 

In zijn uit 1961 daterend artikel De maatschappelijke werking van het recht 
bevestigt Wertheim dat hij in zijn dissertatie uitging ‘van een niet problema-
tisch en evident begrip algemeen welzijn, waarop het recht in zijn maatschap-
pelijke werking gericht dient te worden’.75 Bovendien zou het recht ook daad-
werkelijk in overeenstemming zijn met een streven naar bevordering van dit 
algemeen welzijn.  

In Kernvragen van wetgeving was Wertheim echter reeds nader op de be-
treffende problematiek ingegaan en gaf hij een minder optimistisch oordeel 
dan in zijn dissertatie. Wetgeving is vaak niet op het algemeen welzijn gericht, 
maar het resultaat van ‘talrijke belangenbotsingen’.76  

Dat ‘algemeen welzijn’ ziet Wertheim niet langer als het enige, dragende 
criterium voor het recht. In de eerste plaats erkent hij het recht ook allerlei 
resultaten heeft die buiten de eigenlijke behoeftenbevrediging staan. Zo noemt 
hij ‘invloeden op de ethische opvattingen in de maatschappij, staatkundige re-
sultaten, gevolgen van algemeen-culturele aard’.77 Bovendien wordt in het cri-
                                                           
72 Zie Kernvragen, blz. 730. 
73 Idem, blz. 732. 
74 Idem, blz. 774. 
75 Zie Maatschappelijke werking, blz. 257. 
76 Zie Kernvragen, blz. 771. 
77 Idem, blz. 785. 
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terium van Bentham – ‘the greatest happiness of the greatest number of men’ – 
evenals in het in Wertheims proefschrift gehanteerde criterium, gesuggereerd 
dat het om een eenvoudige optelsom van belangen zou gaan en dat is 
onterecht. Velen slaan het eigen belang of groepsbelang hoger aan dan het 
algemeen belang. Anderen menen dat immorele behoeften buiten beschouwing 
moeten worden gelaten, dat als criterium moet worden gesteld dat behoeften-
bevredigingen de cultuur vooruit brengen of dat het gaat om een rechtvaardige 
behoeftenbevrediging.78 

Met name in reactie op de kritiek van Pot geeft Wertheim te kennen dat hij 
zich in zijn proefschrift te veel heeft laten leiden door de wens aan te tonen dat 
de gehanteerde wijze van analyse, ‘voert tot resultaten, die via de traditionele 
weg van het “rechtsbewustzijn” ook konden worden benaderd’.79 Het aldus 
ingevoerde ethische element vertroebelt de kern van de problematiek, want dat 
is immers de feitelijke vraag naar de werking van recht. 

De complexiteit van menselijk gedrag 

Aan de hand van de opvattingen van de Zweedse auteur Anders Lundstedt 
verzet Wertheim zich in Kernvragen van wetgeving tegen de notie van de 
homo economicus.80 In de visie van Bentham zijn menselijke handelingen ‘een 
resultaat van een nauwkeurige afweging van lust- en onlustgevoelens, waarvan 
de dragers zich volkomen bewust zijn en rekenschap geven’. Dit is volgens 
Wertheim het principe van de homo economicus, dat fictief is en niet past het 
twintigste-eeuwse denken. De mens is geen geïsoleerd individu maar de 
speelbal van allerlei sociale invloeden. 81 Bovendien is ‘de mens een 
ambivalent wezen’, ‘op wie het gevaar of zelfs de zekerheid van pijn soms een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent’.82 

Het voorgaande betekent niet dat het recht geen oorzakelijke invloed uitoe-
fent op het gedrag van mensen, maar in elk geval wat het civiele recht betreft 
zal deze invloed zich vooral beperken tot het economische terrein.83 Dit leidt 
dan meteen tot kritiek op de economische wetenschap en het aloude ideaal van 
het laissez faire, laissez passer. Elke rechtsregel vormt een inbreuk op dit be-
ginsel. ‘Zou de verklaring van het feit, dat men de actief-oorzakelijke zijde van 
het recht nooit heeft willen zien, wellicht gelegen zijn in de omstandigheid, dat 
men dan tevens de onhoudbaarheid der liberaal-economische leerstellingen had 
dienen te erkennen?’, zo vraagt Wertheim zich af. 

                                                           
78 Idem, blz. 786. 
79 Zie Maatschappelijke werking, blz. 258. 
80 Zie Kernvragen, blz. 748-749. 
81 Idem, blz. 749. 
82 Zie Maatschappelijke werking, blz. 267. 
83 Zie Kernvragen, blz. 761. 
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3 Een evaluatie aan de hand van de rechtseconomie 

In deze paragraaf zullen Wertheims opvattingen worden geëvalueerd aan de 
hand van de inzichten die in de moderne rechtseconomie zijn verworven. In 
hoeverre heeft Wertheim geanticipeerd op de belangrijke ontdekkingen van de 
rechtseconomie? Kwam hij, zonder te beschikken over een modern, wiskundig 
instrumentarium, tot houdbare conclusies omtrent de wenselijke invulling van 
regels van aansprakelijkheidsrecht? De behandeling van deze vragen valt 
uiteen in meerdere onderdelen. Allereerst komen Wertheims doelstellingen, 
hypothesen en methodologie aan de orde, zoals deze met name in Deel I van 
zijn proefschrift zijn uiteengezet. Vervolgens worden de door Wertheim in 
Deel II behandelde toepassingen besproken. 

Wertheims opvattingen zullen hier worden vergeleken met die van de 
rechtseconomie. De rechtseconomie kent als elke wetenschap haar stromingen, 
maar dominant is de neo-klassieke rechtseconomie en als variant hierbinnen de 
rechtseconomie van de Chicago School.84 Het is uitdrukkelijk niet de bedoe-
ling om in te gaan op eventuele kritiek die kan worden gegeven op de econo-
mische benadering van het recht als zodanig, of op de wijze waarop deze bin-
nen de hoofdstroom van de rechtseconomie gestalte heeft gekregen. Slechts de 
mate van overeenstemming van deze opvattingen met die van Wertheim wordt 
onderzocht. 

3.1 Doelstellingen en hypothesen  

Het spreekt vanzelf dat Wertheim die behoudens een bijvak bij de hoogleraar 
economie Van Blom geen economische scholing had genoten, niet de techni-
sche hulpmiddelen kon toepassen die in de hedendaagse rechtseconomie ge-
meengoed zijn. Een groot deel van de moderne rechtseconomie bestaat uit de 
rigoureuze ontwikkeling van wiskundige modellen die worden geacht de kern 
van een juridisch probleem te vatten. Hiermee is overigens niet gezegd dat een 
gebrek aan wiskundige kennis per se een onoverkomelijk bezwaar behoeft te 
zijn. De meest voor de hand liggende vergelijking is die met Richard Posner, 
eveneens een jurist die zich door het bezit van een beperkte economische scho-
ling niet liet weerhouden om het recht economisch te benaderen.85 Bij Wert-
heims tijdgenoot Ronald Coase resulteerde een gebrek aan wiskundige kennis 
zelfs in baanbrekende ontdekkingen, omdat Coase economisch relevante facto-
ren – zoals ‘transactiekosten’ – wist te identificeren die door wiskundig-eco-
nomen in hun hang naar vereenvoudiging over het hoofd waren gezien.  
                                                           
84 Zie R. Teijl en R.W. Holzhauer, Wisselende perspectieven in de rechtseconomie 

(diss. EUR), Gouda Quint, Deventer 1997, blz. 37-118. 
85 Al moet gezegd dat Posner veel heeft samengewerkt met de wiskundig-econoom 

William Landes. Vergelijk bijvoorbeeld W.M. Landes en R.A. Posner, The Eco-
nomic Structure of Tort Law, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1987. 
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Een eerste vraag die rijst is wat Wertheim zag als de kern van de bijdrage van 
de economische benadering. Bestaat deze er uit dat correcte voorspellingen 
worden gedaan over hoe individuen reageren op rechtsregels, zodat deze zoda-
nig kunnen worden ingericht dat het gestelde doel van maximale behoeftenbe-
vrediging wordt bereikt? Of biedt de economie veeleer een controlemiddel 
voor de interne logica en samenhang van een rechtssysteem? 

Er is wat dit betreft een zekere ambivalentie in Wertheims werk, die over-
eenstemt met de ambivalentie die in de rechtseconomie bestaat. Zoals aangege-
ven bepleit Wertheim enerzijds onderzoek naar de effecten van recht, maar is 
hij anderzijds sceptisch over de mogelijkheid om wetgeving op dergelijk on-
derzoek te baseren. In zijn dissertatie droeg hij geen empirisch bewijsmateriaal 
voor de werking van het recht aan, maar liet hij zich hierdoor niet weerhouden 
om uitspraken over de wenselijkheid van concrete rechtsregels te baseren op 
conclusies uit zijn deductieve systeem. 

Er is hier een duidelijke parallel met de rechtseconomie. Het ontwikkelen 
van een positieve economische theorie is een lofwaardig streven dat ook in de 
rechtseconomie wordt gepropageerd, maar waarin toch niet haar enige waarde 
kan liggen. In hoeverre mensen daadwerkelijk handelen zoals op basis van het 
economische model kan worden verwacht, is een vraag van empirisch onder-
zoek die nog steeds niet eenduidig is beantwoord.86 Als economische argu-
menten expliciet of impliciet een belangrijke rol spelen in het recht, dan moet 
dit een andere oorzaak hebben dan de bewezen voorspellingskracht ten aanzien 
van het effect van rechtsregels op menselijk handelen. Evenals Wertheim in 
zijn dissertatie laten rechtseconomen zich doorgaans leiden door het feit dat 
een conclusie logisch volgt uit de door hen gehanteerde deductieve methode. 

Een aanvullende verklaring voor de parallel kan worden gevonden in de 
ideologische werking van economische theorieën. Dat negentiende-eeuwse 
economische theorieën die een terughoudende overheidsrol bepleiten invloed 
hebben gehad op de in Wertheims proefschrift geuite rechtsopvatting is duide-
lijk, evenals dat deze opvattingen invloed hebben uitgeoefend op het recht van 
hun tijd. Ook in de rechtseconomie wordt een terughoudende overheidsrol 
bepleit en het mag niet verwonderen dat rechtseconomen hun voorbeelden van 
economisch efficiënt recht plegen te ontlenen aan negentiende-eeuwse rechter-
lijke uitspraken.87 

In lijn met het voorgaande ligt de overeenstemming wat betreft de gericht-
heid van het recht op algemeen welzijn. Wertheims oorspronkelijke opvatting 
dat het recht te begrijpen is vanuit het doel om het algemeen welzijn te bevor-
deren, stemt in essentie overeen met de door Richard Posner in Economic 
                                                           
86 D. Dewees, D. Duff en M. Trebilcock, Exploring the Domain of Accident Law: 

Taking the Facts Seriously, Oxford University Press, Oxford, 1996 geeft een 
overzicht van de empirische steun voor de economische analyse van (een deel 
van) het aansprakelijkheidsrecht. 

87 Zie met name het klassieke R.H. Coase, The Problem of Social Cost, 3 Journal of 
Law and Economics, 1960, blz. 1-44. 
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Analysis of Law verdedigde these dat de Common Law zich laat verklaren van-
uit een streven naar welvaartsmaximalisatie.88 Posner hanteert met het begrip 
welvaartsmaximalisatie zijn eigen variant op het utilistische principe, waarbij 
het criterium niet is gebaseerd op het meten in termen van nut, maar in termen 
van geld. Een van de redenen dat Posner dit criterium hanteert is dat het verge-
lijken in termen van geld het maken van interpersonele vergelijkingen verge-
makkelijkt. Interpersonele nutsvergelijkingen worden in de literatuur als aan-
zienlijk problematischer gezien, iets waar Wertheim overheen stapt. Voor de 
economische analyse van concrete regels van aansprakelijkheidsrecht maakt dit 
onderscheid echter weinig of niets uit.89 Wél zijn er verschillen tussen de 
rechtseconomische opvattingen en de bijgestelde visie op algemeen welzijn in 
Kernvragen van wetgeving. Voor de nuanceringen die Wertheim toen gaf – ten 
aanzien van de uitsluiting van immorele behoeften, eisen van rechtvaardigheid 
en dergelijke – is in de rechtseconomie geen plaats ingeruimd.90 

Een interessant punt is dat Posner slechts betoogt dat het de Common Law, 
dus het rechtersrecht, is dat het predikaat van efficiëntie kan dragen terwijl 
wettenrecht juist inefficiënt zou zijn. Wettenrecht is vaak het gevolg van acties 
van groepen die een bepaalde interpretatie van het algemeen belang voorstaan 
en trachten hun eigen groepsbelangen te bevorderen. De public choice theorie, 
die zich vooral heeft gericht op de politieke besluitvorming en derhalve ook 
processen van wetgeving, is een rechtseconomische stroming die deze gedach-
te zowel theoretisch heeft uitgewerkt als empirisch onderzocht.91 

Wertheim maakt geen duidelijk onderscheid tussen rechtersrecht en 
wettenrecht, maar spitst in overeenstemming met het door Posner betoogde 
zijn latere twijfels over de gerichtheid van het recht op het algemeen welzijn, 
toe op het feit dat wetgeving het resultaat zou zijn van een botsing van ‘al dan 
niet gemaskeerde groepsbelangen’.92 

Een volgende opmerkelijke overeenkomst is er met de efficiency as justice-
these van Posner.93 Zoals Wertheim het billijkheidsgevoel zag als een intuïtief 
oordeel over het in het algemeen belang zijn van een rechtsregel, dus het bij-
dragen aan een summum van behoeftenbevrediging, zo betoogde Posner dat 
                                                           
88 Zie R.A. Posner, Economic Analysis of Law, 4th edition, Little, Brown & Co, 

Boston, 1992. 
89 Zie voor een betoog over de – academische – verschillen R.A. Posner, Utilitarian-

ism, Economics, and Legal Theory, 8 Journal of Legal Studies, 1979, blz. 103-
140. 

90 Die plaats is er overigens wel in moderne utilistische theorieën. Zie hierover J.E. 
Roemer, Theories of Distributive Justice, Harvard University Press, Cambridge, 
MA, 1996, blz. 127-162. 

91 Zie bijvoorbeeld D.C. Mueller, Public Choice II, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1989. 

92 Zie Kernvragen, blz. 711. 
93 Zie R.A. Posner, The Economics of Justice, 2nd ed., Harvard University Press, 

Cambridge, MA, 1983, blz. 88-115. 
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opvattingen over rechtvaardigheid in feite neerkomen op efficiëntieoordelen. 
Posner is om zijn aangehaalde these veel bekritiseerd en zoals hierboven aan-
gegeven had Wertheim achteraf zelf ook twijfels over zijn eigen variant. Toch 
is Wertheims stelling zo gek nog niet als wordt bedacht dat hij schreef in een 
geheel andere tijd en daarbij nog teruggreep op Mataja’s werk uit 1888 en 
Meijers’ dissertatie uit 1903. Zoals zojuist werd betoogd is recht mede een 
product van de heersende economische ideologieën. De ideologieën die een 
terughoudende rol van de staat voorstonden en een geloof verkondigden in de 
realisering van het algemeen belang door de stimulering van individuele belan-
gen, kunnen zeer wel ook de ethische oordelen in eenzelfde periode hebben 
beïnvloed. Ook hier geldt overigens dat het te ver zou voeren om de houdbaar-
heid van Wertheims met rechtseconomische opvattingen overeenstemmende 
ideeën te bepalen. 

Een ander punt is dat Wertheim met de rechtseconomie overeenstemt wat 
betreft de verhouding tussen norm en feit. Enerzijds is de gepretendeerde doel-
stelling het verklaren van het recht vanuit een streven naar algemeen welzijn, 
respectievelijk welvaartsmaximalisatie, anderzijds behoort het recht ook in 
overeenstemming met zulk een streven te zijn ingericht. Zoals aangegeven had 
Wertheim op dit punt achteraf ook zijn bedenkingen. De verhouding tussen po-
sitieve en normatieve wetenschapsbeoefening is in de rechtseconomie gecom-
pliceerd en omstreden en dit betreft een problematiek die zich ook bij Wert-
heim voordoet. Enerzijds betoogt hij dat het gaat om de empirisch vaststelbare 
gevolgen van het recht, maar in zijn dissertatie is hij toch vooral bezig met het 
rechtvaardigen en evalueren van het recht vanuit economisch perspectief. Daar 
komt nog bij dat bij gebrek aan empirisch onderzoek de pretentie de werking 
van het recht te kunnen aangeven niet kan worden waargemaakt. 

Het laatste algemene punt betreft Wertheims opvatting dat op zichzelf her-
verdeling van meer naar minder draagkrachtigen beter plaats kan vinden via 
progressieve belastingen, dan via relatieve bevoordeling van de zwakkeren 
door de rechter.94 Vastgesteld kan worden dat Wertheims analyse hieromtrent 
in overeenstemming is met de rechtseconomie, getuige Kaplow en Shavells ar-
tikel Why the Legal System is Less Efficient than the Income Tax in Redistri-
buting Income.95  

                                                           
94 Zie Aansprakelijkheid, blz. 44. 
95 Zie L. Kaplow en S. Shavell, Why the Legal System is Less Efficient than the In-

come Tax in Redistributing Income, 23 Journal of Legal Studies, 1994, blz. 667-
681. 
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3.2 Methodologie 

Voor een vergelijking van Wertheims methodologie met de neo-klassieke be-
nadering in de rechtseconomie maak ik gebruik van het overzicht van metho-
dologische kenmerken dat door Rob Teijl en Rudi Holzhauer is opgesteld.96  

Een eerste kenmerk is het methodologisch individualisme, hetgeen wil zeg-
gen dat het individu uitgangspunt is van analyse. Alleen individuen worden 
geacht te kunnen handelen en welzijn wordt gemeten op basis van het welzijn 
van individuen. Wertheim geeft blijk dit te hanteren waar hij stelt dat voor de 
motivatie tot arbeid een summum van behoeftenbevrediging tot stand dient te 
worden gebracht van het individu wiens arbeid men op het oog heeft97 en hij 
het algemeen belang definieert als een summum van individuele behoeftenbe-
vredigingen.98 Overigens doet Wertheims latere kritiek op de notie van de 
homo economicus, die uit zou gaan van het geïsoleerd individueel handelen in 
plaats van handelen in een sociale context, hier niet aan af. Zoals met name de 
ook in de rechtseconomie gehanteerde economische speltheorie laat zien kan 
men zeer wel individueel handelen in een situatie van sociale interactie tot 
uitgangspunt nemen en daarbij het individuele nut als beoordelingscriterium 
hanteren. 

Een tweede kenmerk is de rationaliteitshypothese, die inhoudt dat mensen 
hun preferenties ordenen, deze relateren aan de grens van de mogelijkheden 
binnen hun bereik en zich vervolgens in de uiteindelijke keuze door die afwe-
ging laten leiden. In de rechtseconomie wordt daarbij de kanttekening geplaatst 
dat het niet doorslaggevend is of mensen daadwerkelijk dergelijke afwegingen 
maken, maar of hun gedrag goed kan worden voorspeld door te doen alsof dit 
het geval is. Toetsing aan de werkelijkheid vindt niet plaats op het niveau van 
de veronderstellingen, maar op het niveau van de hypothesen die hieruit 
worden afgeleid. Op dit punt is er een niet onbelangrijk methodologisch ver-
schil met de werkwijze van Wertheim, die als het ware een afbeeldingsdenken 
hanteert door aan te nemen dat ook op niveau van de veronderstellingen over-
eenstemming dient te bestaan met menselijk gedrag. 

Verder is er overeenstemming. Evenals bij Wertheim worden in de rechts-
economie preferenties geacht betrekking te hebben op zowel materiële objec-
ten als op wat Wertheim ‘begeerten van geest of ziel’ noemt. Deze preferenties 
worden zelf niet ter discussie gesteld – de gestibus non est disputandum, aldus 
de rechtseconomen Becker en Stigler99 – en bij Wertheim, althans in zijn 
proefschrift, gebeurt dit evenmin. Wertheim ruimt zoals aangegeven expliciet 
plaats in voor ‘altruïstische begeerten’. Ook in de rechtseconomie wordt hier-
mee rekening gehouden, zij het dat dit vooral in de context van het familierecht 
                                                           
96 Zie Teijl en Holzhauer, a.w., blz. 74. 
97 Zie Aansprakelijkheid, blz. 14. 
98 Idem, blz. 7. 
99 Zie G.S. Becker en G.J. Stigler, De Gustibus Non Est Disputandum, 67 American 

Economic Review, blz. 76-90 
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gebeurt.100 Het bestaan van altruïstische preferenties ook buiten familie-
verhoudingen wordt niet ontkend, maar daar worden zij niet zo sterk geacht dat 
het recht zou kunnen afwijken van het gebruikelijke, pessimistische, uitgangs-
punt van het zijn eigen rechtstreekse behoeftenbevrediging nastrevende indi-
vidu. 

Wat betreft zijn scepsis over het vermogen van individuen om kansen juist 
te kunnen inschatten stemmen de ideeën van Wertheim meer overeen met die 
van een zeer recente stroming in de rechtseconomie, die wordt aangeduid met 
behavioral law and economics.101 Deze behavioral law and economics tracht 
een economische analyse van het recht op te bouwen op basis van zo realis-
tisch mogelijke aannamen met betrekking tot menselijk gedrag. Er wordt dan 
bijvoorbeeld niet uitgegaan van een bepaald ideaaltype van rationaliteit maar 
van menselijk gedrag ten aanzien van het omgaan met informatie en kansen 
zoals dit uit empirisch onderzoek is gebleken. Het moge duidelijk zijn dat deze 
benadering meer in overeenstemming is met de opvattingen van Wertheim in 
deze – zeker zoals in latere geschriften verwoord – dan die van de mainstream 
rechtseconomie. 

Samenvattend kan worden vastgesteld dat Wertheim een mensbeeld han-
teert dat niet zo sterk gesimplificeerd is als in de moderne rechtseconomie, 
maar desalniettemin vereenvoudigend is.  

Een derde kenmerk is dat een individu over subjectieve rechten – property 
rights – beschikt, zowel met betrekking tot zijn eigen lichaam en arbeidstijd als 
een nader te specificeren hoeveelheid middelen. Wertheim gebruikt uiteraard 
niet de notie property rights en werkt de achterliggende gedachten ook niet ver 
uit, maar zij zijn wel aanwezig. Hij maakt duidelijk dat het voor het bereiken 
van een summum van productie nodig is dat degene die arbeid verricht hier 
zelf een maximale behoeftenbevrediging van ondervindt.102 Het bestaan van 
subjectieve rechten ten aanzien van iemands eigen lichaam en arbeidstijd vloeit 
hier rechtstreeks uit voort. Elders geeft Wertheim aan dat voor ‘een productief 
maken van alle energieën in de maatschappij’ rechtszekerheid nodig is: ‘het 
bewustzijn, dat men éénmaal verworven goederen veilig en ongestoord zal 
kunnen bezitten’.103 Ook subjectieve rechten ten aanzien van middelen acht hij 
dus relevant. 

Een vierde kenmerk van de neo-klassieke rechtseconomie betreft het 
belang dat wordt gehecht aan – expliciete of impliciete – markten waar besluit-
vorming plaatsvindt. Via markten, zo wil de rechtseconomie, vindt namelijk 
een optimale allocatie van middelen plaats. Ook deze opvatting is duidelijk bij 
Wertheim aanwezig. Productieve arbeid bestaat volgens hem uit het verplaat-
                                                           
100 Zie G.S. Becker, A Treatise on the Family, Enlarged edition, Harvard University 

Press, Cambridge, MA en Londen, 1991, blz. 277-306. 
101 Zie C.R. Sunstein, Behavioral Analysis of Law, 64 University of Chicago Law 

Review, 1997, blz. 1175-1195. 
102 Zie Aansprakelijkheid, blz. 14. 
103 Idem, blz. 72. 
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sen van goederen en het gaat er om goederen daarheen te verplaatsen waar zij 
het beste kunnen worden gebruikt.104 

Specifiek voor de Chicago School of Law and Economics, die Teijl en 
Holzhauer min of meer met Posner identificeren, is dat de rationaliteitshypo-
these verder wordt aangescherpt in de zin dat ook informatie op rationele wijze 
zou worden verzameld en verwerkt. Typerend voor Chicago is bovendien de 
hypothese dat het rechtersrecht van de Common Law efficiënt is. Over de laat-
ste these is hierboven reeds het nodige gezegd in verband met een van de op-
merkelijkste overeenkomsten tussen Wertheim en Posner. Ten aanzien van in-
formatie geldt dat in overeenstemming met wat is betoogd over de betekenis 
van het rationaliteitsvereiste bij Wertheim, zijn scepsis over rationeel handelen 
in de weg staat aan de aanname dat informatie volledig rationeel zou worden 
verwerkt. 

3.3 De toepassingen 

De toepassingen die Wertheim in het tweede deel van zijn dissertatie geeft 
lenen zich bij uitstek voor een evaluatie. Zijn Wertheims argumentaties en con-
clusies ten aanzien van de door hem besproken vraagstukken van positief recht 
in overeenstemming met hetgeen de rechtseconomie leert? 

De mate van overeenstemming in doelstelling, hypothesen en gehanteerde 
methode doet vermoeden dat Wertheim tot resultaten zal zijn gekomen die 
overeenstemmen met de rechtseconomie en zoals in de volgende paragraaf zal 
worden uiteengezet is dit inderdaad in aanzienlijke mate het geval. Alvorens 
expliciet in te gaan op de analyse van concrete juridische vraagstukken, zal ik 
aandacht besteden aan de vraag of Wertheim ook enkele voor de rechtsecono-
mie zeer belangrijke algemene inzichten heeft geanticipeerd. 
 
3.3.1 Algemene inzichten 
Het belangrijkste algemene hulpmiddel in de economische analyse van het aan-
sprakelijkheidsrecht is het Learned Hand-criterium.105 Is dit door Wertheim 
geanticipeerd? Komt hij wellicht op andere wijze tot dezelfde conclusies als 
met dit hulpmiddel wordt bereikt? 

Het Learned Hand-criterium houdt in dat bij de beantwoording van de 
vraag of bepaalde voorzorgsmaatregelen hadden moeten worden getroffen 
teneinde de kans op schade te verminderen of geheel te elimineren, een afwe-
ging moet worden gemaakt. Uitgedrukt in een formule is er aansprakelijkheid 
indien B < p*L, dat wil zeggen indien de kosten van voorzorgsmaatregelen 

                                                           
104 Idem, blz. 20. 
105 Ik ga voorbij aan het minstens zo belangrijke Coase-theorema, aangezien dit voor 

de door Wertheim besproken gevallen – technisch gesproken: situaties van hoge 
transactiekosten – niet relevant is. Vergelijk Coase, a.w., passim. 
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(‘Burden of precautions’) kleiner is dan de verwachte schade, berekend als het 
product van de kans op (‘probability’) en omvang van schade (‘Liability’). 

Dat Wertheim niet expliciet een dergelijke formule heeft gegeven ligt voor 
de hand gezien zijn scepsis over het gebruik van kansen. De Learned Hand-
formule moet zo worden gelezen dat de verwachte schade bestaat uit de som 
van alle mogelijke grootten van schade vermenigvuldigd met de kans op die 
specifieke schadeomvang.106 Dit stelt hoge eisen aan de bepaalbaarheid van 
gebeurtenissen die met een lage frequentie plaatsvinden en Wertheim had aan-
gegeven dat door hun optimistische natuur, mensen kleine kansen plegen te 
verwaarlozen. 

Een aanvullende verklaring is dat Wertheim zich zozeer concentreerde op 
het belang van preventie dat hij zich onvoldoende rekenschap gaf van de mo-
gelijkheid dat onder omstandigheden de baten van preventieve maatregelen 
niet opwegen tegen de kosten hiervan. Dit blijkt waar hij stelt: ‘aansporing tot 
een nóg grotere voorzichtigheid is voor haast geen enkel geval misplaatst’.107 
Terecht is Wertheim op dit punt door Pot bekritiseerd: ‘Van een zware aan-
sprakelijkheid gaat niet zozeer een nuttige, als wel een verlammende werking 
uit’.108 

Een uitzondering op de regel maakt Wertheim zoals hieronder zal blijken 
slechts wanneer preventie door de gelaedeerde in het geding is. Het Learned 
Hand-criterium is zoals bleek echter vooral een middel om te bepalen of pre-
ventieve maatregelen in concreto niet juist achterwege hadden mogen blijven. 

In de economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht wordt niet al-
leen de consequentie onderzocht van de mate van zorg die wordt betracht, 
maar ook de intensiteit waarmee een activiteit wordt verricht. Als iemand over 
een gevaarlijke hond beschikt dan kan hij zowel voorzorgsmaatregelen nemen 
door zijn hond te muilkorven, als zijn activiteitenniveau verlagen door minder 
vaak met de hond te gaan wandelen. Zoals Pot terecht opmerkt houdt 
Wertheim waar hij het over preventie heeft wel met de eerste mogelijkheid 
rekening, maar niet met de tweede.109 Het betreffende onderscheid – mate van 
zorg versus mate van activiteit – is in 1980 door Steven Shavell in de rechts-
economische literatuur geïntroduceerd.110 Een consequentie is dat Wertheims 
keuze voor de term ‘activiteitenbeginsel’ achteraf minder gelukkig blijkt. 

Een algemene verworvenheid uit de rechtseconomie waar Wertheim wél op 
heeft geanticipeerd is het belang van risico-spreiding, het feit dat schade 

                                                           
106 Zie Teijl en Holzhauer, a.w., blz. 95. 
107 Zie Aansprakelijkheid, blz. 88. 
108 Zie Pot, a.w., blz. 129. 
109 Zie Pot, a.w., blz. 126, nt. 1. 
110 Zie S. Shavell, Strict Liability versus Negligence, 9 Journal of Legal Studies, 

1980, blz. 1-25. 
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minder zwaar drukt indien zij over een grotere groep personen en/of over de 
tijd wordt verdeeld.111 
 
3.3.2 Eigen schuld 
Uit het eerste deel van zijn dissertatie blijkt reeds dat Wertheim bijzonder veel 
aandacht had voor de vraag hoe de aansprakelijkheid over laedens en gelae-
deerde dient te worden verdeeld in gevallen waarin beiden preventieve maatre-
gelen hadden kunnen nemen. Niet elke schadevergoeding waarvan men pre-
ventieve werking mag verwachten is nuttig, want het nut der preventie heeft 
een ‘grens die bestaat in de preventie tegenover de gelaedeerde’.112 ‘De wan-
delaar zou niet door de auto zijn overreden, als hij niet juist op dit punt en op 
dit moment de straat had overgestoken. Het verspreiden van vonken door de 
locomotief zou aan de boseigenaar geen schade hebben berokkend, als hij de 
nodige maatregelen had genomen, om zijn houtopstanden tegen brand te bevei-
ligen’.113 Naast het preventieve effect is ook schadespreiding een voordeel van 
het gedeeltelijk zelf dragen van de schade door de gelaedeerde.114 

De vragen die volgens Wertheim moeten worden gesteld zijn ten eerste in 
hoeverre beide gedragingen naar hun aard afstaan van het economische ideaal 
– moeten chauffeurs veiliger rijden of voetgangers voorzichtiger oversteken? – 
en ten tweede hoeveel kans er is dat het vooruitzicht de schade te moeten 
dragen de gewenste gedragswijze tot gevolg heeft.115 

Wertheims conclusie dat de schade via een bepaalde verdeelsleutel door 
zowel laedens als gelaedeerde moet worden gedragen is niet in strijd met he-
dendaagse opvattingen, maar wel wat al te gemakkelijk getrokken. Als een 
voetganger het oversteken achterwege zou laten indien een auto met te grote 
snelheid nadert, vindt er geen ongeval plaats. Als op basis van eigen schuld de 
voetganger die in een gevaarlijke situatie toch oversteekt zijn schade volledig 
zelf moet dragen, kan dit de prikkel geven om de juiste mate van zorg te be-
trachten. Anderzijds kan volledige aansprakelijkheid voor een te hard rijdende 
automobilist – ongeacht de mate van zorg van de voetganger – eerstgenoemde 
bewegen om zich wél aan de normen te houden. Uit de verdedigbaarheid van 
beide uitersten vloeit echter nog niet voort dat ook de door Wertheim verdedig-
de tussenoplossing economisch optimaal is. Een verdelingsregel is complexer, 
vergt meer informatie en toepassing is daarom kostbaarder. Bovendien is niet 
gegarandeerd dat de tussenoplossing tot optimale zorgprikkels leidt.116 Zo is 

                                                           
111 Vergelijk G. Calabresi, Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of 

Torts, 70 Yale Law Journal, 1961, blz. 499-553. 
112 Zie Aansprakelijkheid, blz. 30. 
113 Idem, blz. 30-31. 
114 Idem, blz. 33. 
115 Idem. 
116 Zie R.A. Posner, A Theory of Negligence, 1 Journal of Legal Studies, 1972, blz. 
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denkbaar dat de verdeling van aansprakelijkheid leidt tot te geringe zorgprik-
kels bij partijen. 

Dat een tussenoplossing zoals door Wertheim verdedigd tegenwoordig 
door veel auteurs toch als economisch efficiënt wordt beschouwd, komt 
doordat in de modellen is opgenomen dat rechters fouten kunnen maken bij het 
opleggen van de juiste maatstaf.117 De gevolgen hiervan blijven beperkt indien 
deze fouten slechts leiden tot een geringe verschuiving van schadeplichtigheid 
in plaats van tot een complete omslag hierin. 

Interessant is ook Wertheims beschouwing over insolventie in geval van 
meerdaderschap. Hij pleit voor hoofdelijke aansprakelijkheid, dus voor de aan-
sprakelijkheid van de wel solvente dader voor het geheel.118 Ook dit is in over-
eenstemming met de conclusies van de hedendaagse rechtseconomische ana-
lyse.119 
 
3.3.3 Causaliteit en relativiteit 
Rechtseconomisch gezien is ten aanzien van het causaliteitsvereiste vooral 
Wertheims opvatting over de leer Demogue-Besier interessant. Evenals het 
relativiteitsvereiste is deze leer een poging om de reikwijdte van aansprakelijk-
heid te verminderen. De leer Demogue-Besier vereist specifiek dat er een ver-
band bestaat tussen het onrechtmatig karakter van de daad en de schade. Als 
iemand een auto bestuurt zonder rijbewijs en buiten zijn schuld een aanrijding 
veroorzaakt, dan ontbreekt een causaal verband zoals conform Demogue-
Besier wordt vereist, ook al is autorijden zonder rijbewijs in strijd met de wet 
en dus op zich onrechtmatig. 

Wertheim voert talrijke uiteenlopende argumenten aan tegen zowel het re-
lativiteitsvereiste als de leer Demogue-Besier, maar cruciaal is uiteraard dat 
beide door de aansprakelijkheid in te perken de preventieve functie van het 
onrechtmatige daadsrecht ondergraven. 

Hier wreekt zich zoals vaker het feit dat Wertheim niet of onvoldoende 
heeft beseft dat economisch optimale preventie niet gelijk staat met maximale 
preventie. Recent is de leer opgedoken in de rechtseconomische literatuur, al 
staat het daar niet bekend onder de naam Demogue-Besier, maar als Grady’s 
uncertainty theorem,120 en daaruit blijkt dat vanuit economisch perspectief het 
oordeel toch gunstiger moet uitvallen. Het volgende voorbeeld, dat is geïnspi-
reerd door de Engelse casus Bolton v. Stone uit 1951, kan het punt illustreren. 
Stel dat de zorgvuldigheidsnorm vergt dat de eigenaar van een cricketveld hier 
                                                           
117 Zie bijvoorbeeld D.L. Rubinfeld, The Efficiency of Comparative Negligence, 16 

Journal of Legal Studies, 1987, blz. 375-394. 
118 Zie Aansprakelijkheid, blz. 88-89. 
119 Vergelijk L.A. Kornhauser en R.L. Revesz, Apportioning Damages Among 

Potentially Insolvent Actors, 19 Journal of Legal Studies, 1990, blz. 617-651. 
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een hek van 3 meter hoogte omheen legt. Een hoger hek is niet vereist omdat 
de ervaring leert dat de lage frequentie waarmee ballen over een hek van drie 
meter worden geslagen, de kosten van een hoger hek niet rechtvaardigt. Ander-
zijds zou het plaatsen van een lager hek wel degelijk onzorgvuldig zijn op ba-
sis van afwegingen betreffende kans op en omvang van schade, alsmede kosten 
van voorzorgsmaatregelen, ook al is cricket in Engeland een op zichzelf 
nuttige activiteit. Stel nu dat de eigenaar onzorgvuldig handelt in de zin dat hij 
teneinde kosten te besparen een hek heeft geplaatst van slechts 2,5 meter 
hoogte. Het staat niet ter discussie dat de eigenaar aansprakelijk is voor de 
schade die wordt veroorzaakt door cricketballen die op een hoogte van tussen 
de 2,5 en 3 meter uit het veld vliegen en vervolgens een ruit of een 
voorbijganger raken. Zou het hek de vereiste hoogte hebben gehad dan had de 
schade niet opgetreden. Wordt hij nu echter ook aansprakelijk gehouden voor 
schade toegebracht door ballen boven de 3 meter, dan betekent dit dat een 
lichte tekortkoming in het naleven van de zorgvuldigheidsnorm, een grote 
sprong kan opleveren wat betreft het aantal gevallen waarvoor men aansprake-
lijk is. Dit zou geen probleem opleveren indien de inhoud van de zorgvuldig-
heidsnorm steeds met zekerheid zou kunnen worden vastgesteld, maar dit is in 
de werkelijkheid niet het geval. Vrees voor vergaande aansprakelijkheid zal 
daarom een potentiële laedens er toe brengen veiligheidshalve een economisch 
gezien te grote mate van zorg te betrachten. 
 
3.3.4 Vormen van risico-aansprakelijkheid 
De hoofdstukken VIII tot en met X zijn alle gewijd aan de aansprakelijkheid 
buiten artikel 1401 BW, dat zoals bekend de aansprakelijkheid op basis van 
schuld regelde. Dat in de juridische literatuur de invoering van vormen van 
aansprakelijkheid buiten schuld op bezwaren stuitte laat zich licht raden gezien 
het feit dat vele auteurs van oudsher de grondslag van aansprakelijkheid uitge-
rekend in schuld legden. Indien er sprake was van wat wij later risico-aanspra-
kelijkheid zijn gaan noemen, werd dit als schuldaansprakelijkheid vermomd 
door bijvoorbeeld een vermoeden van schuld te creëren. 

Wertheim concentreert zich vooral op de aansprakelijkheid van werkgevers 
voor ondergeschikten ex artikel 1403 BW. De argumenten die hij geeft voor 
deze aansprakelijkheid stemmen sterk overeen met de argumenten in de rechts-
economie.121 

In de eerste plaats brengt aansprakelijkheid bij de ondernemer alle voor- en 
nadelen in één hand,122 worden in de moderne terminologie dus de externe 
kosten geïnternaliseerd. In de tweede plaats kan de ondernemer in het 
algemeen de schade het beste voorzien en is hij derhalve degene die het beste 
in staat is om voorzorgsmaatregelen te treffen of zich te verzekeren. In de 
derde plaats geeft de aansprakelijkheid voor ondergeschikten een prikkel tot 
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122 Zie Aansprakelijkheid, blz. 151. 
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zorgvuldige selectie van en toezicht op het personeel. Een bijkomend voordeel 
van risico-aansprakelijkheid is dat het bewijs van schuld vaak moeilijk is te 
leveren en risico-aansprakelijkheid derhalve een besparing van proceskosten 
kan opleveren.123 
 
3.3.5 De rol van verzekeringen tegen aansprakelijkheid 
Een steeds terugkerend probleem bij de economische analyse van het aanspra-
kelijkheidsrecht is dat het preventieve effect kan worden ondergraven door de 
mogelijkheid van de laedens om zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren. 
Indien de laedens niet zelf de door hem toegebrachte schade hoeft te vergoe-
den, valt de prikkel om deze schade te vermijden weg.  

Wertheim merkt terecht op dat verzekering iets principieel anders is dan de 
contractuele uitsluiting van aansprakelijkheid. Dit laatste is niet in strijd met 
preventie als grondslag voor aansprakelijkheid want ‘De medecontractant zal 
de uitsluiting de aansprakelijkheid niet toestaan, zonder dat daar een gelijk-
waardig voordeel voor hem tegenoverstaat’.124 Verzekering ondergraaft daar-
entegen wel degelijk het preventieve effect, maar daar staat tegenover dat scha-
deverdeling plaatsvindt. Verzekering dient echter te worden verboden in geval 
van opzet en grove schuld en daarnaast moet de verzekerde een evenredig deel 
van de schade als eigen risico blijven dragen.125 

Hoewel zijn opmerkingen ten aanzien van verzekeringen in essentie niet 
onjuist zijn, maakt Wertheim zich toch wat te gemakkelijk af van dit belangrij-
ke vraagstuk, waar critici ook op hebben gewezen.126 Of verzekering werkelijk 
het preventieve aspect van het aansprakelijkheidsrecht ondergraaft hangt er 
vooral van af hoe een vergelijking tussen de sturende functies van verzekeraar 
en rechter uitvalt. Het is allerminst uitgesloten dat niet alleen door het in reke-
ning brengen van een eigen risico, het preventieve effect van het optreden van 
de verzekeraar groter is dan dat van de rechter. Bovendien speelt hierbij een rol 
dat, terwijl zoals Wertheim zelf aangeeft mensen risico’s in het algemeen niet 
op een economisch correcte wijze laten meewegen bij hun besluiten om be-
paalde activiteiten te verrichten, een verzekeraar bij uitstek wel correcte risico-
berekeningen maakt.  
 
3.3.6 De verhouding tussen aansprakelijkheid en strafrecht 
De analyse van Wertheims visie op de verhouding tussen privaatrecht en straf-
recht neemt een enigszins bijzondere plaats in. Voor Wertheim is dit geen toe-
passing van zijn theorie, maar hij analyseert deze verhouding uitgebreid in het 
eerste deel van zijn dissertatie. De reden dat op deze plaats hierop wordt inge-
gaan is dat hij de preventieve werking van aansprakelijkheid en strafrecht in 
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een economisch perspectief plaatst en daarmee toetsing aan hedendaagse 
inzichten mogelijk maakt. 

De moderne economische analyse van het strafrecht begon met Gary 
Beckers’ artikel Crime and Punishment: An Economic Approach uit 1968.127 
Beckers opvattingen komen er kort gezegd op neer dat een afweging dient te 
worden gemaakt tussen de maatschappelijke nadelen van overtredingen van de 
strafwet enerzijds en de kosten van handhaving anderzijds. Wertheim stelt: ‘De 
strafmaat hangt (…) voornamelijk af van de verhouding van het voordeel, dat 
een gedraging wordt voorkomen en het nadeel, dat men in speciale gevallen 
het strafleed zal moeten toepassen, wat altijd een maatschappelijk kwaad is. 
Hoe groter belang, dat de gedraging wordt verhinderd, hoe ernstiger dus haar 
anti-maatschappelijk karakter, des te meer heeft men er voor over, om haar te 
verhinderen. De strafmaat is dus enigszins evenredig met de mate van onge-
wenstheid’.128 

Een niet onbelangrijk verschil is dat terwijl bij Becker het opleggen boete 
niet of nauwelijks als sociale kostenpost wordt gezien, Wertheim in dit kader 
wel degelijk er op wijst dat – op basis van de theorie van het afnemend grens-
nut – het betalen van een boete door een particulier aan de staat een netto wel-
vaartsverlies met zich meebrengt. 
Opmerkelijk is met name dat Wertheim benadrukt dat het opleggen van straf 
altijd een element van schande in zich bergt.129 Dit element stelt zelf ook weer 
eisen aan het strafrecht. Bestrafte daden moeten door de leden van de maat-
schappij afkeurenswaardig worden geacht, want anders worden straffen niet 
langer als een schande gezien. De aandacht voor het schande brengend element 
van straf is er in de rechtseconomie pas sinds kort.130 

4 Conclusie 

Het is met het voordeel van de kennis die in 70 jaren is vergaard niet moeilijk 
om zwakke plekken te vinden in Wertheims betoog. Het gaat echter om details 
die niets afdoen aan de uitzonderlijke prestatie die Wertheim – op 22-jarige 
leeftijd! – met zijn proefschrift leverde. De twee cruciale doorbraken die de 
economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht hebben bepaald, name-
lijk de Learned Hand-formule en het Coase-theorema, zijn door Wertheim niet 
geanticipeerd. Hier staat tegenover dat op vele andere punten Wertheim wel 
degelijk uitgangspunten hanteerde of tot conclusies kwam die in de moderne 
rechtseconomie pas een ruime 40 jaar later konden worden gehoord. Het hante-
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ren van een deductieve methode gebaseerd op vereenvoudigende veronderstel-
lingen omtrent het rationeel handelen van mensen, het simultane gebruik van 
een criterium van algemeen welzijn als verklaring en toetssteen van het recht 
en het à la Posner streven naar het geven van economische rationalisaties van 
het recht, tonen – for better and for worse – uiterst opmerkelijke parallellen 
met de moderne rechtseconomie.  

Het is de vraag of Wertheim zelf ooit beseft heeft welk pionierswerk hij 
heeft verricht: ‘Tegenwoordig schijnt er in het kader van de rechtseconomie 
weer aandacht te zijn voor de preventiegedachte. (...) Ik heb dat allemaal niet 
meer bijgehouden. In de jaren dertig bestond de term rechtseconomie trouwens 
nog niet’.131 In een kort voor zijn overlijden gegeven interview sprak hij over 
tekortkomingen in zijn proefschrift en gaf hij aan dat ook indien die mogelijk-
heid op dat moment in Leiden zou hebben bestaan, hij niet dacht dat hij recht 
op een cum laude zou hebben gehad. Het paradoxale is dat juist de simplifice-
rende uitgangspunten die Wertheim als tekortkomingen is gaan zien – het ge-
loof dat de concrete inhoud van rechtsregels met het algemeen belang overeen-
stemmen, vereenvoudigende aannamen omtrent de invloed van recht op indivi-
duen – maken dat er zo’n sterke mate van overeenstemming is met de heden-
daagse rechtseconomie. ‘Jeugdige overmoed’132 en het ontbreken van een 
overmaat aan gevestigde kennis zijn vaak de bron van een scheppende geniali-
teit. Wat Wertheim op 22-jarige leeftijd schreef, had de auteur van Kernvragen 
van wetgeving vijf jaar later niet meer uit zijn pen gekregen.  

Het is jammer dat het proefschrift in het Nederlands verscheen en specifiek 
op het Nederlandse recht betrekking had, waardoor het ontoegankelijk was 
voor de Amerikanen die zich in de dertiger bezig hielden met de economische 
grondslagen van het recht.133 Toen Wertheim in andere talen ging publiceren 
was zijn eigen belangstelling reeds duidelijk in de richting van de algemene 
sociologie verschoven. Ongetwijfeld zou Wertheim de draad van zijn proef-
schrift wat betreft onderzoek naar de maatschappelijke werking van het recht 
hebben opgepakt indien na de oorlog een beoogde benoeming tot hoogleraar 
burgerlijk recht op sociologische grondslag te Leiden daadwerkelijk zou heb-
ben plaatsgevonden. Het is echter zeer de vraag of hij in dat kader te verrichten 
empirisch onderzoek werkelijk rechtseconomisch zou zijn geweest. Juist de 
scherpe economische kantjes van de door hem in Aansprakelijkheid voor scha-
de buiten overeenkomst gehanteerde methode waren door Wertheim snel en 
consequent afgedaan als het resultaat van een jeugdig gebrek aan vermogen tot 
nuancering. Het zou 42 jaar later echter dezelfde boudheid zijn, waarmee de-
zelfde stellingen werden verdedigd, die Richard Posners Economic Analysis of 
Law zo’n aandacht zouden bezorgen. 
                                                           
131 Zie Verheij, a.w., blz. 1301. 
132 Zie Maatschappelijke werking, blz. 255. 
133 Zie N. Duxbury, Patterns of American Jurisprudence, Clarendon Press, Oxford, 

blz. 65-159, over onder meer Karl Llewellyn, die overigens door Wertheim in 
Kernvragen van wetgeving wordt aangehaald. 



32 Heico Kerkmeester 

Niet alleen het feit dat Wertheims belangstelling verschoof van recht naar 
sociologie is van belang, maar zeker ook zijn verandering in politieke oriënta-
tie. Hoewel de rechtseconomie zich niet laat vangen in simpele kwalificatie als 
‘rechts’ of ‘links’, kan wel worden gesteld dat het laissez faire-denken dat in 
de negentiende eeuw de heersende economische ideologie was en ook in het 
recht doorwerkte, in de rechtseconomie een renaissance heeft ondergaan. On-
der invloed van de economische crisis nam echter juist in de dertiger jaren het 
geloof in de noodzaak van overheidsingrijpen toe. Het waren niet alleen Wert-
heims eigen ideeën die zich van het negentiende-eeuwse economische denken 
vervreemden, maar de heersende ideologie veranderde eveneens en daarmee 
werd de plaats voor het economisch denken in het recht kleiner.134 Het para-
doxale is dat Wertheims proefschrift voor zijn tijd zo bijzonder vernieuwend 
was omdat hij decennia voor de opkomst van de moderne rechtseconomie in de 
Verenigde Staten een op de hoofdzaken overeenstemmende benadering ont-
wikkelde, maar dat dit voor een belangrijk deel het gevolg is van een teruggrij-
pen op Mataja’s werk uit 1888! 

Wat is anno 1999 het belang van Wertheims proefschrift? Ten aanzien van 
de concrete economische analyses van het recht ligt de waarde in het feit dat 
Wertheim een fors aantal conclusies van de rechtseconomie anticipeerde, maar 
niet in vondsten die rechtseconomen van nu tot bijstelling van hun ideeën zul-
len nopen. Wat echter overtuigend blijkt is dat Posneriaanse rechtseconomie in 
het geheel niet zo typisch Amerikaans, of afhankelijk van de Common Law, is 
als steeds is aangenomen. 
 

                                                           
134 Zie G.C.J.J. van den Bergh, Het rechtswetenschappelijk forum, een buitenbeen-

tje? In: F.P.H. Dijksterhuis en J. Griffiths (red.), De forumfunctie bij de sociaal-
wetenschappelijke bestudering van het recht, Wolters-Noordhoff, Groningen, 
1990, blz. 65. Van den Bergh bespreekt de proefschriften van Wertheim en Pot in 
een paragraaf met de titel Theorieën waar je niets voor koopt en noemt als verkla-
ringen voor het gebrek aan aandacht voor Wertheims dissertatie onder meer de 
scheiding tussen recht en economie en de linkse standpunten die Wertheim na de 
oorlog was gaan innemen. 
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Inheemse volken in Latijns-Amerika: enige kanttekeningen 
ten behoeve van beleidsvorming1 

 
Inleiding 
 
Het debat met betrekking tot inheemse volken en hervorming van de Latijns-
Amerikaanse staten is vooral de afgelopen jaren in een stroomversnelling ge-
raakt, o.a. naar aanleiding van grondwetshervormingen die recent in Latijns-
Amerika hebben plaatsgevonden en waarbij het multi-etnische karakter van de 
samenlevingen grondwettelijk erkend werd. De ratificatie van ILO Verdrag 
169 met betrekking tot inheemse en tribale volken door verschillende landen 
draagt verder bij tot deze erkenning. Dit markeert een radicale breuk met het 
tot nu toe overheersende idee van assimilatie en integratie van inheemse vol-
ken en heeft mogelijk vergaande implicaties voor de organisatie en wijze van 
functioneren van Latijns-Amerikaanse staten. 

Ook in het Nederlandse en Europese ontwikkelingsbeleid en in het multila-
terale ontwikkelingsbeleid is het thema “inheemse volken” een steeds grotere 
rol gaan spelen. In dit artikel zal ik aangeven dat verdergaande discussie over 
vooronderstellingen, uitgangspunten en toekomstoriëntaties noodzakelijk is om 
op dit gebied een verantwoord beleid te ontwikkelen. Ik zal eerst ingaan op be-
leidsachtergronden, het probleem van begripsbepaling en de achtergronden van 
de huidige politisering langs etnische lijnen in Latijns-Amerika. Vervolgens 
richt ik de aandacht op een drietal centrale aspecten van de erkenning van in-
heemse rechten, te weten de eigen vormen van bestuur, de eigen rechtspraak en 
het begrip territorialiteit. 

                                                           
1 Dit artikel is een bewerkte versie van een notitie geschreven voor het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de internationale workshop “El Reto de la 
Diversidad: pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina” (Am-
sterdam, 29-30 oktober 1998) en onderzoek verricht voor het Centrum voor Studie 
en Documentatie van Latijns-Amerika (CEDLA). Dit onderzoek werd medegefi-
nancierd door de Stichting voor Wetenschappelijk onderzoek van de Tropen (WOT-
RO). Ik dank André J. Hoekema (Vakgroep Rechtssociologie, UvA) en Gemma van 
der Haar (CEDLA/LUW) voor hun commentaar op eerdere versies van dit artikel. 
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Beleidsachtergronden 

Het Nederlandse beleid, zoals vervat in de Notitie “Inheemse Volken in het 
Buitenlands Beleid en in de Ontwikkelingssamenwerking” (Maart 1993) is ge-
baseerd op een tweetal argumenten: 1. de bescherming van kwetsbare en zwak-
ke volken, ofwel het zgn. “equality argument” en 2. het besef dat inheemse 
volken bijdragen aan de culturele en sociale rijkdom en pluriformiteit, ofwel 
het argument dat het in het belang van de meerderheid is inheemse volken te 
beschermen, omdat zij een welkom tegenwicht zouden vormen tegen toene-
mende uniformerende tendensen. 

In het recente “Working Document” van de Europese Commissie over dit 
onderwerp wordt het vraagstuk van inheemse volken gerelateerd aan het alge-
mene beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. In dat beleid worden vier 
prioriteiten aangelegd: duurzame economische en sociale ontwikkeling; de 
rimpelloze (smooth) integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie; 
armoedebestrijding en, tenslotte, het naleven van de mensenrechten, funda-
mentele vrijheden, de ontwikkeling van de democratie en de rechtsstaat. Wat 
inheemse culturen en identiteiten betreft, verwijst het document vooral naar de 
bijdrage die daarvan verwacht wordt in het streven naar duurzame ontwikke-
ling en hun sleutelrol bij behoud en duurzame benutting van biologische diver-
siteit. Verder wordt hun kwetsbare positie in het ontwikkelingsproces ge-
noemd. Algemeen belang en kwetsbaarheid zijn ook hier de voornaamste mo-
tieven. 

Het is opvallend dat beide documenten voorbij gaan aan het argument van 
historische rechten dat in de visie van inheemse volken zelf, met name in de 
Latijns-Amerikaanse context, ten grondslag ligt aan hun streven naar zelfbe-
schikking en erkenning als volken in termen van internationaal recht. Door ko-
lonisering en invasie van hun territoria en de inlijving in staatsverbanden is hen 
het recht op zelfbeschikking en het volgen van een eigen ontwikkelingspad 
ontnomen.2 Juist dit historische gegeven is de kern van het verschil tussen 

                                                           
2 In het “Working Document” van de EC evenals in de “Operational Directive 4.20” 

van de Wereldbank, is kwetsbaarheid in “het ontwikkelingsproces” uitgangspunt. 
Dat wil zeggen dat het ontwikkelingsproces als zodanig niet ter discussie staat, on-
danks alle retoriek over de leerzaamheid van de inheemse ervaring en de verklaring 
dat “they hold their own concepts of development (that) will generally not be ex-
pressed or valued in pure economic terms and may be an alternative to the models 
imposed on indigenous societies”. In het “Working Document” wordt echter even-
goed gesteld dat “the globalisation of economies and resources creates increased 
pressures for rapid change in indigenous societies. In order to manage these pres-
sures and transformation-processes in a sustainable way, indigenous peoples cannot 
rely only on resources and knowledge found at the local level.” Daarom beveelt het 
document aan hun capaciteiten te ontwikkelen, onderwijs te verbeteren, netwerken 
te ondersteunen, etc. Daarbij wordt dus aangenomen dat zij moeten leren met “ons” 
ontwikkelingsmodel om te gaan en dat uiteindelijke assimilatie en integratie onver-
mijdelijk is en buiten kijf staat. De Wereldbank O. D. 4.20 is niet minder etnocen-
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inheemse volken en etnische minderheden. Deze gedachtegang neemt in de 
“UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” een centrale 
plaats in en vormt wellicht ook het voornaamste struikelblok in de slepende 
debatten over die verklaring. Volgens onze informatie is de houding van de 
Nederlandse regering ten opzichte van de “Draft Declaration” als lauwwarm te 
kenschetsen en is er van Nederlandse kant geen noemenswaardige bijdrage tot 
de discussie geleverd.3 

Daarbij gaat het niet alleen om de vraag of afscheiding nu wel of niet tot de 
opties behoort, maar ook om de vraag wat “interne zelfbeschikking” dan wel in 
praktische termen mag betekenen. De introductie van de begrippen “externe” 
en “interne” zelfbeschikking kan deels beschouwd worden als een semantische 
manoeuvre teneinde het debat weg te sturen van “volkenrechten” naar de iet-
wat minder controversiële “collectieve rechten”. In feite lost dat echter weinig 
op omdat de scheidslijn tussen “intern” en “extern” – oftewel het feitelijk be-
reik van “interne zelfbeschikking” – hiermee nog niet is vastgesteld. Het gaat 
immers dikwijls om de vraag naar “territoria” en dan niet enkel in de zin van 
“leefmilieu” maar veel omvattender als de ruimte waarbinnen en waarop eigen 
politieke, sociale, economische en juridische structuren gelding hebben (As-
sies, 1994:42). Dat wil ook zeggen dat inheemse rechten niet gereduceerd 
kunnen worden tot “eigen identiteit en culturele rechten” waarbij genoemde 
structuren niet in beschouwing worden genomen. Evengoed als de eigen taal, 
kleding, museumstukken e.d. zijn de politieke, juridische, economische en 
sociale structuren wezenlijk onderdeel van het culturele erfgoed van inheemse 
volken. Elk beleid ten aanzien van. inheemse rechten en zelfbeschikking dat 

                                                           
trisch. Deze gaat er immers van uit dat inheemse volken voordeel “moeten” trekken 
uit ontwikkelingsprojecten en beschermd moeten worden tegen eventuele nadelige 
effecten van door de Bank gefinancierde projecten. Ook hier staat de rationaliteit 
van de “primary project” buiten kijf en wordt het te trekken voordeel (via “special 
project components that lie outside the primary project’s objectives”) bij voorbaat 
gedefinieerd (health and nutrition, productive infrastructure, linguistic and cultural 
preservation, entitlement to natural resources, and education). Uiteindelijk gaat het 
om het op één of andere manier verkrijgen van consent, bij voorkeur free and in-
formed. Aan inheemse volken wordt immers nooit, ook niet in ILO Verdrag 169, 
een vetorecht over de uitvoering van projecten op hun “voorouderlijke gronden” 
toegekend (in het geval van Groenlands Home Rule is overigens wel iets dergelijks 
geregeld). Ook de Nederlandse Beleidsnotititie 1993 gaat uiteindelijk uit van de 
“onvermijdelijkheid” van onvrijwillige verplaatsing en wijst slechts op de verant-
woordelijkheid van donorinstanties bij het beperken of compensatie van schade, 
ook al onderschrijft dezelfde Notitie de kritiek van de Adviescommissie Mensen-
rechten Buitenlands Beleid (ACM) (1993) op de onvoldoende inperking op ge-
dwongen verhuizingen in ILO Verdrag 169 waar “free and informed consent” wordt 
aanbevolen, maar “appropriate procedures” evengoed toelaatbaar zijn wanneer “free 
and informed consent” niet verkregen kan worden. 

3 Voor een raamwerk voor standpuntbepaling en een vergelijking van verschillende 
internationale instrumenten, zie Plant (1998). 
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aan deze centrale elementen voorbij gaat, schiet haar doel voorbij en zal onder 
inheemse volken weinig weerklank vinden.4 

De formuleringen in de Nederlandse Beleidsnotitie van maart 1993 zijn 
vaag en inconsistent wanneer het gaat om het collectieve recht eigen politieke, 
juridische of economische structuren te behouden. Zonder duidelijke visie kan 
ook nauwelijks sprake zijn van beleid. Terwijl, bijvoorbeeld, enerzijds de toe-
wijzing van grond aan collectiviteiten kennelijk goedkeuring wegdraagt, staat 
men tegelijkertijd huiverig tegenover de opwaardering van collectieve rechten. 
Hoewel deze zorg terecht is, wordt zo toch voorbijgegaan aan het feit dat toe-
wijzing van grond aan collectiviteiten ook betekent dat deze grond door zo’n 
collectiviteit volgens bepaalde regels wordt beheerd. Daarbij staan in principe 
twee mogelijkheden open. Eén mogelijkheid om landrechten te regelen is ze 
onder te brengen in bijvoorbeeld een stichting beheerd door vertegenwoordi-
gers van de inheemse bevolking maar functionerend volgens bestaande rechts-
regels. Uit de opbrengst van haar activiteiten kan zo’n stichting dan een soort 
uitkering verzorgen. De Tungavik Federation of Nunavut is een voorbeeld van 
een dergelijke regeling. Deze Federatie is de uitkomst van een “land claim set-
tlement”. Tegelijk daarmee vond een bestuurlijke herindeling plaats met de 
vorming van het Nunavut territory dat functioneert volgens de geldende nor-
men en regels van openbaar bestuur van de Canadese staat, ook al vormt de 
Inuit-bevolking de meerderheid in het gebied. De kwetsbaarheid van een der-
gelijke regeling is dat zij niet gebaseerd is op erkenning van een “distinct soci-
ety” met eigen normen en regels (Asch & Smit, 1992; Haysom, 1992). 

Het begrip territorium zoals dat door vele organisaties van inheemse vol-
ken gehanteerd wordt, omvat echter niet alleen land of leefmilieu maar heeft 
ook te maken met de eigen politieke, juridische, economische en sociale struc-
turen, met andere woorden met jurisdictie volgens eigen normen en regels als 
onderdeel van de eigen cultuur. De VN “Draft Declaration” is gericht op vol-
ledige erkenning van dit recht en dat heeft uiteraard vergaande implicaties voor 
het bereik (scope) van “interne zelfbeschikking” en collectieve rechten. Ver-
drag 169 van de ILO is, zoals ook reeds in het ACM Advies is opgemerkt, 
beduidend restrictiever wat betreft de ruimte voor zelfbeschikking en de er-
kenning van eigen jurisdictie omdat wordt uitgegaan van volledige onder-
schikking aan het nationale recht. Het ACM Advies (1993) stelt dan ook dat 
het de voorkeur verdient de onderschikking zoveel mogelijk te beperken tot 
aanvaarde internationale mensenrechtennormen. 

Ofschoon dit inhoudelijke bezwaar tegen het ILO Verdrag in de Beleidsno-
titie van maart 1993 kennelijk wordt onderschreven, blijkt uit de eerderge-
noemde “huivering” waar het gaat om opwaardering van collectieve rechten 
dat de houding van de Nederlandse regering op dit punt tweeslachtig is. Men 

                                                           
4 Dit is bijvoorbeeld de inzet van het debat over het in 1992 geamendeerde Artikel 4 

van de Mexicaanse Grondwet, waarin culturele rechten de nadruk krijgen ten koste 
van sociale, economische en politieke rechten (Tresierra, 1994:202). 
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kan niet aan de ene kant huiveren voor opwaardering van collectieve rechten 
en dan een paar alinea’s verder in de meest algemene zin inhoudelijke bezwa-
ren tegen restricties op collectieve rechten onderschrijven. 

Door de dimensie van historische rechten nauwelijks of niet serieus in de 
beschouwing te betrekken en beleid voornamelijk te laten berusten op argu-
menten van bescherming van (individuele mensenrechten van) kwetsbare groe-
pen en van sociale en biologische diversiteit, is het niet goed mogelijk een 
visie te ontwikkelen op de, in de ogen van vele inheemse volken samenhan-
gende, kwesties van zelfbeschikking, territorium en collectieve rechten. 

Begripsbepaling 

Volgens schattingen kunnen tussen de 34 miljoen en 40 miljoen mensen in 
Latijns-Amerika, ofwel bijna tien procent van de bevolking, als inheems be-
schouwd worden. Dat wil zeggen als afstammelingen van de oorspronkelijke 
bevolking die, ondanks het kolonisatieproces en de assimilatiepolitiek van de 
onafhankelijke staten vanaf de 19de eeuw, de eigen sociale, economische, cul-
turele en politieke instituties geheel of gedeeltelijk hebben weten te behouden.5 
In landen als Bolivia, Guatemala en Peru vormen zij de meerderheid van de 
bevolking. Voor Ecuador wordt hun aandeel in de totale bevolking tussen de 
dertig en veertig procent geschat, voor Mexico en Belize tussen de vijftien en 
twintig procent en voor de overige landen op minder dan zes procent. De ge-
meenschappelijke noemer “inheemse volken” omvat een breed scala van groe-
pen dat gaat van de indiaanse boeren in het Andes hoogland en Midden Ameri-
ka tot de rondtrekkende jagers en verzamelaars van het Amazonegebied. Bo-
vendien is door migratie het aandeel van inheemsen in de stedelijke bevolking 
de afgelopen tientallen jaren sterk gegroeid (Assies, 1998; Plant, 1998). 

De voorgaande beschouwing over beleidsachtergronden gaf aan dat het 
“algemeen belang”6 (met name het belang bij biodiversiteit) een belangrijk 
argument lijkt te zijn geworden in het beleid ten aanzien van inheemse volken. 
Terwijl eerder mensenrechten centraal stonden7, is de laatste tijd het inter-
nationale milieuregime van steeds groter belang geworden in de verdediging 
van inheemse rechten (Brysk, 1994). Beleidsnotities met betrekking tot in-

                                                           
5 Zie de definitie van inheemse volken zoals die gehanteerd wordt in ILO Verdrag 

169. 
6 N.B. Hier is het op zijn plaats te wijzen op verschillende opvattingen met betrek-

king tot “collectieve rechten”. Enerzijds worden rechten op biodiversiteit, een ge-
zond leefmilieu etc., d.w.z. zaken waarop de gehele mensheid als zodanig recht op 
heeft, beschouwd als collectieve rechten. Anderzijds worden de rechten van groe-
pen op het behoud en ontwikkeling van een eigen cultuur (inclusief juridische, poli-
tieke, sociale en economische structuren) als collectieve rechten aangemerkt. 

7 Hoewel door inheemse volken zelf, zoals opgemerkt, het volkenrecht als belangrij-
ke verwijzing wordt gehanteerd. 
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heemse volken wijden speciale paragrafen aan milieu en duurzame ontwikke-
ling en verklaringen over biodiversiteit (Rio 1992, Agenda 21, het Biodiversi-
teits Verdrag, het Verdrag over Klimaatsverandering en het Verdrag over 
Verwoestijning) lijken zo tot belangrijke instrumenten te worden bij de verde-
diging van inheemse rechten. Het is de vraag of hier geen sprake is van een 
ongewenste vermenging of van een instrumentalisering van een inheems imago 
voor andere doeleinden, namelijk het behoud van biodiversiteit (Von Benda-
Beckmann, 1997). Dit probleem wordt weliswaar gesignaleerd in de Beleids-
notitie van maart 1993 maar het is de vraag of er in beleid ook werkelijk reke-
ning mee wordt gehouden en of ondanks een redelijk brede begripsbepaling 
niet toch vaak sprake is van een zekere blikvernauwing.8 

Een uitspraak van het Colombiaanse Constitutionele Hof (ST-342/94) is il-
lustratief voor deze problematiek. In die uitspraak wordt het recht op bescher-
ming van etno-culturele diversiteit gebaseerd op de rijkdom van het ecosys-
teem waar de betreffende groep zich bevindt in plaats van op erkenning van 
autonomie of menselijke waardigheid (Angarita et. al., 1995:242). In feite is in 
dit soort gevallen sprake van het oude etnocentrisme waarbij inheemsen wor-
den gelijkgesteld aan Natuur. Een dergelijke visie weerspiegelt een in wezen 
neerbuigende houding en een ontkenning van menselijke waardigheid en van 
het recht op zelfbeschikking dat immers ook inhoudt dat traditionele praktijken 
veranderd kunnen worden. 

Een verder fundamenteel bezwaar tegen dergelijke visies is dat een direct 
verband wordt gelegd tussen wereldvisies of ideologieën en praktijken en dat 
op grond daarvan oplossingen worden aangedragen voor problemen die elders 
en anders opgelost dienen te worden. De opvattingen van inheemse volken 
over kosmologie zijn geen garantie voor duurzaam gebruik van de leefomge-
ving. Het idee dat inheemse volken leven in een natuurlijke symbiose met hun 
leefomgeving is onhoudbaar. Deze mythe staat een werkelijk begrip van de 
oorzaken van ecologische verandering en de dynamiek van al dan niet duurza-
me ontwikkeling in de weg (Dore, 1996:48). Dat een deel van de inheemse 
volken zich bevindt in gebieden die nog niet door grote ecologische verande-
ringen aangetast zijn, heeft voor een deel te maken met de marginaliteit van die 
gebieden en de marginalisering van de inheemsen die in dergelijke gebieden 
een toevluchtsoord vonden. Daarnaast maakten de verarming en decimering 
van de bevolking het hen in sommige gevallen onmogelijk grote schade aan te 
richten, terwijl in andere gevallen de verarming heeft bijgedragen tot een on-

                                                           
8 Zo wordt in de Beleidsnotitie van maart 1993 de definitie van VN-rapporteur Mar-

tinez Cobo geciteerd. Hoewel deze zelf zorgvuldig allerlei vaak aan inheemse vol-
ken toegeschreven eigenschappen vermijdt (cf. Assies, 1994:34), wordt in de be-
leidsnotitie het kenmerk van “historical continuity with pre-invasion and precoloni-
al societies that developed on their territoria” geïnterpreteerd in termen van voorou-
derlijke gronden waarmee niet alleen materiële maar ook spirituele banden bestaan 
en dat vormt dan weer een opstapje voor het ophemelen van alle mogelijke, al dan 
niet terecht, toegeschreven ecologische praktijken. 
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dermijning van bestaande capaciteiten tot beheer van een ecosysteem. Hoe dan 
ook, het recht op zelfbeschikking mag niet ondergeschikt gemaakt worden aan 
de oplossing van het milieuprobleem.9 Inheemse volken zijn niet de oplossing 
voor problemen die hun oorzaak grotendeels elders vinden.10 

Als gevolg van deze misvattingen kleeft aan dergelijke visies ook het be-
zwaar van vertekening waar het gaat om beleidsvorming. Steeds meer wordt 
een verband gelegd tussen inheemse volken en beheer van tropische bossen en 
steeds meer vindt het idee ingang dat inheemse volken in tropische bossen le-
ven. Hoewel veel volken inderdaad in tropische bossen leven, zijn zij in ver-
houding tot de totale inheemse bevolking in Latijns-Amerika een minderheid. 
De kwestie van landrechten en territoria dreigt te worden geïdentificeerd met 
bosbewoners terwijl de land- en territoriale rechten van de meerderheid van de 
inheemsen uit het aandachtsveld verdwijnen. Concreet krijgt dit gestalte in de 
verschillen tussen beleid op het gebied van landrechten en beleid op het gebied 
van boswetten. Terwijl bij het bosbeleid reservaten worden gecreëerd en veel 
ophef wordt gemaakt van de zgn. participatie van inheemse volken bij het be-
heer daarvan (overigens volgens door niet-inheemse technici opgestelde be-
heers- en exploitatieplannen) (Hoekema, 1998a)11, wordt anderzijds middels 
Individualization, Titling and Registration (ITR) Programma’s de markt voor 
landbouwgrond gedereguleerd. De hervorming van Artikel 27 van de Mexi-
caanse Grondwet, goedgekeurd in januari 1992 bijna tegelijk met de erkenning 
van de multiculturaliteit van de natie middels hervorming van Artikel 4, is een 
bekend en kras voorbeeld (Franco, 1998). Iets vergelijkbaars vond plaats in 
Peru terwijl er ook voor Bolivia minder reden is tot optimisme dan vaak wordt 
aangenomen.12 

                                                           
9 Dit wordt gedeeltelijk onderkend in de Voortgangsnotitie 1998 wanneer gesteld 

wordt dat de belangen van de inheemse bevolking (of de lokale bevolking in het al-
gemeen) niet altijd automatisch parallel lopen aan de belangen van milieubehoud, 
maar dat omgekeerd milieubescherming/duurzame ontwikkeling niet mogelijk is 
zonder consultatie en participatie van de lokale bevolking. Dat is natuurlijk waar, 
maar het is dan ook zo dat dit geldt voor de bevolking in het algemeen. 

10 Inheemsen en hun organisaties spelen wel een rol in de ontwikkeling van kritische 
visies op de bestaande verhoudingen. Deze kritiek is een uitdrukking van reflexivi-
teit ten opzichte van de eigen cultuur in verzet tegen en dialoog met de dominante 
samenleving waarin strategie en identiteit zich verweven. Het is dus een uitdruk-
king van contemporainiteit en moderniteit (Assies, 1998; Albert, 1997). 

11 Zoals tijdens de workshop werd opgemerkt, behouden de Latijns-Amerikaanse 
staten zich meestal onverkort het recht voor om onderaardse hulpbronnen te exploi-
teren. Omdat dus zowel beperkingen worden opgelegd op het gebruik van wat bo-
ven de grond staat als op de rechten op ondergrondse rijkdommen, rijst de vraag 
wat de erkenning van territoria nu werkelijk inhoudt. 

12 Territoria in het Boliviaanse laagland worden erkend, maar de feitelijke oppervlakte 
die uiteindelijk aan inheemse volken wordt overgedragen is veel kleiner dan vaak 
wordt voorgesteld. De “opschoning” (saneamiento) van deze territoria houdt name-
lijk in feite de consolidatie van bezit van derden binnen deze territoria in. In het ge-
val van de Wehnayek kan dit betekenen dat zij uiteindelijk niet meer dan 8% van 
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De stereotypering van inheemsen volken als op zelfvoorziening gerichte land-
bouwers of als bosbewoners, brengt bovendien met zich mee dat een zeer ver-
tekend beeld ontstaat waar het gaat om marktintegratie en de mate waarin de 
inheemse bevolking van verschillende landen tegenwoordig in stedelijke ge-
bieden leeft of deelneemt in de stedelijke arbeidsmarkt. Het is een misvatting 
dat de meerderheid van de inheemse volken buiten de markteconomie leeft. 
Zeker voor het Andesgebied en voor Midden Amerika is deze voorstelling niet 
toepasselijk.13 Ook is het zo dat inheemsen in toenemende mate te vinden zijn 
in stedelijke gebieden. Voor Bolivia wordt bijvoorbeeld geschat dat zo’n 35% 
van de stedelijke bevolking inheems is. Migratie naar een urbane omgeving wil 
nog niet zeggen dat daarmee een identiteit afgelegd wordt of dat discriminatie 
tot het verleden behoort. Lange afstandsmigratie, waarvan de min of meer 
tijdelijke migratie vanuit Mexico naar de VS een sprekend voorbeeld is, is 
eveneens een dimensie van de realiteit van inheemse volken en draagt vaak bij 
tot het voortbestaan of de herleving van lokale gemeenschappen. Het zou daar-
om onjuist zijn de urbane dimensie, arbeidsmigratie of de mate van marktinte-
gratie buiten beschouwing te laten en vast te houden aan een ideologisch en 
geromantiseerd beeld van inheemse volken. Een dergelijk uitgangspunt dreigt 
voorbij te gaan aan belangrijke sociaal-economische aspecten en aan bredere 
structurele verhoudingen die hun positie in de samenleving bepalen (Plant. 
1998). 

Het vraagstuk van begripsbepaling wordt verder gecompliceerd door het 
proces van etnische mobilisatie en de toename van het aantal mensen dat zich 
op een inheemse identiteit beroept. Deze ontwikkeling kan gezien worden 
tegen de achtergrond van de diepgaande transformaties van de economie en 
politieke verhoudingen op wereldniveau. De herziening van lokale verhoudin-
gen en de opkomst en ontwikkeling van supranationale systemen zijn twee 
kanten van dezelfde medaille. Beide hebben te maken met de herziening van 
het overgeleverde model van de natie-staat, de notie van staatssoevereiniteit en 
de met dit model verknoopte opvattingen over democratie en burgerschap. 
Zoals Yashar (1998) overtuigend betoogt met betrekking tot Latijns-Amerika, 
is de ontmanteling van de “interventionistische staat”14 een belangrijk element 

                                                           
het met de nodige fanfare toegekende territorium van 194.000 ha in handen krijgen 
(De Vries, 1997). Hoewel de nieuwe landwet geen volledige deregulering van de 
landmarkt inhoudt, is evenmin sprake van effectieve maatregelen ter verbetering 
van de landverdeling. Voor de door verarming en klein grondbezit gekarakteriseer-
de hooglandgebieden biedt de wetgeving nauwelijks perspectief (Solón, 1997; Zoo-
mers, 1998). 

13 Toch is “primarily subsistence oriented production” één van de criteria in de defini-
tie van inheemse volken in Wereldbank O.D. 4.20. 

14 Of Estado Nacional Desarrollista waarmee wordt verwezen naar het vanaf de jaren 
50 door de CEPAL geïnspireerde ontwikkelingsmodel via door de staat gestuurde 
import-substituerende industrialisering. In politieke termen ging dit ontwikkelings-
model vaak gepaard met populisme, een vorm van integratie van de stedelijke en tot 
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in de politisering van etniciteit en de opkomst van de huidige etnische bewe-
gingen. De populistische staat sprak de rurale bevolking aan op haar boeren-
identiteit (campesinos) en stelde daar enig steunend sociaal-economisch beleid 
tegenover. Via landhervormingsbeleid droeg de staat ook vaak bij tot een con-
solidatie van gemeenschappelijk grondbezit dat de basis vormde voor vormen 
van lokale autonomie. Zo werd enige mate van bestaanszekerheid en ruimte 
voor eigen lokaal bestuur gewaarborgd. De herziening van bestaande modellen 
van burgerschap in een context van politieke liberalisering en hervorming van 
de staat vormde een aanleiding voor de opkomst van nieuwe vormen van in-
heemse mobilisatie. Enerzijds biedt politieke liberalisering nieuwe mogelijk-
heden voor legale organisatievorming. Anderzijds worden de resten van de 
populistische staat ontmanteld zonder dat het formele democratiseringsproces 
ook een werkelijk vergrote individuele vertegenwoordiging en bemiddeling 
bewerkstelligt. Daarnaast hebben de programma’s voor incorporatie en koloni-
sering van het Amazonegebied het hunne bijgedragen aan het ontstaan van 
nieuwe conflicten en bewegingen. In de nieuwe politisering langs etnische 
lijnen zijn de eisen rond land (als basis voor overlevingsstrategieën) en lokale 
autonomie alsmede de veroordeling van neo-liberaal beleid dan ook hoofdthe-
ma’s. 

In Yashars analyse wordt helaas nauwelijks aandacht besteed aan de nieu-
we Latijns-Amerikaanse grondwetten waarin erkenning van het multi-etnische 
en pluriculturele karakter van de samenlevingen te vinden is. Deze erkenning 
is de uitkomst van een ingewikkeld proces waarin de overgang naar burgerbe-
stuur, mobilisaties van de lokale burgermaatschappij en inheemse bewegingen 
en internationale druk een rol hebben gespeeld. Het samenspel, of beter de 
tegenstrijdigheden, van politieke liberalisering/democratisering, structureel 
aanpassingsbeleid en economische deregularisering en internationale druk 
schiep ook beperkte nieuwe mogelijkheden voor inheemse mobilisatie.15 Het 
aanpassingsbeleid, bijvoorbeeld, gaf aanleiding tot de definitie van nieuwe 
doelgroepen voor de “noodfondsen” die de plaats innamen van in intentie 
universalistisch georiënteerde sociale zekerheid. Noodfondsen en Solidari-
teitsfondsen moesten doorvoering van structureel aanpassingsbeleid vergemak-
kelijken. Terwijl voorheen de lagere klassen als geheel als doelgroep werden 
gedefinieerd, werd in het kader van de herstructurering en privatisering van 
sociaal beleid de definitie nu beperkt tot “kwetsbare groepen”, waaronder de 
“inheemsen”. Met andere woorden, zowel de ontmanteling van een breder 

                                                           
op zekere hoogte ook de rurale “massa” die berustte op het verlenen van zekere so-
ciale rechten om onafhankelijke politieke mobilisatie te voorkomen. 

15 Van Cott (1999) noemt een viertal factoren die hebben bijgedragen tot de huidige 
mobilisatie van inheemse volken in Latijns-Amerika: “1. state-initiated threats to 
the regime of rights protecting indigenous communities and their lands; 2. states’ 
imposition of neoliberal policies; 3. the fall of authoritarian regimes; and 4. changes 
in the international environment that brought new actors into state-indigenous strug-
gles”. 
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sociaal beleid als de definitie van “inheemsen” als doelgroep voor specifiek 
beleid, droegen bij tot politisering langs etnische lijnen. 

Inheemse volken en hervorming van de staat in Latijns-Amerika 

Het aanpassingsbeleid was in eerste instantie gericht op de ontmanteling van 
het in de naoorlogse periode in een groot aantal Latijns-Amerikaanse landen 
geconsolideerde ontwikkelingsmodel van staatsgeleide importsubstituerende 
industrialisering. Het viel samen met de terugtrekking van de militaire/au-
toritaire regimes.16 Dit gaf aanleiding tot de paradoxale situatie dat de “verlo-
ren decade” tegelijk de periode was van formele democratisering. De economi-
sche stabilisering door middel van schokbehandelingen werd gevolgd door een 
“tweede fase” van institutionele hervormingen gericht op een nieuwe inpassing 
in de wereldeconomie. Een nieuwe technocratische elite speelde een vooraan-
staande rol in het ontwerp en de doorvoering van deze hervormingen, goed-
deels geïnspireerd door en gecoördineerd met de multilaterale ontwikkelings-
organisaties. Belangrijke ingrediënten van het hervormingspakket zijn een her-
ziening van de rol van de staatsbureaucratie, een herziening van de taakver-
deling tussen de nationale, regionale en lokale bestuursniveau’s die gepaard 
gaat met een herverdeling van het nationale budget, hervorming van het justiti-
eel apparaat, hervorming van het electoraal systeem, hervorming van het belas-
tingssysteem, hervorming van het onderwijssysteem, verdergaande privatise-
ring en deregulering van de economie en nieuwe vormen van inpassing in 
regionale blokken en in de wereldeconomie. 

De grondwettelijke erkenning van het multi-etnische en pluriculturele ka-
rakter van de samenleving17 en de ratificatie van ILO Verdrag 169 waarmee 
het de status van nationale wet verkrijgt18, is ingebed in dit bredere proces van 
staatshervorming en aanpassing. De feitelijke uitkomsten waar het gaat om er-
kenning van rechten van inheemse volken zijn daarom vaak verre van eendui-
dig. De tegenstrijdigheden tussen deregularisering van het agrarisch beleid en 
de erkenning van inheemse rechten zijn reeds aangestipt. De nagestreefde in-
passing van inheemse rechtspleging in het nationale rechtssysteem is vaak in 
                                                           
16 Deze autoritaire regimes waren vaak een uitdrukking waren van de crisis van dit 

ontwikkelingsmodel en van het daarmee samenhangende systeem van populistische 
politieke beheersing (Collier, 1979). 

17 Argentinië (1994), Bolivia (1994), Brazilië (1988), Colombia (1991), Costa Rica 
(1977), Ecuador (1983/1998), Guatemala (1985), Mexico (1992), Nicaragua (1986), 
Panama (1972/1983), Paraguay (1992), Peru (1993). Chili wijzigde de Ley Indígena 
in 1993. Voor een analyse van het proces van inheemse mobilisatie en de recente 
wijziging van de grondwet in Ecuador, zie Espinosa (1998). 

18 Noorwegen (1990), Mexico (1990), Colombia (1991), Bolivia (1991/92), Costa 
Rica (1993), Paraguay (1993), Peru (1994), Honduras (1994), Denemarken (1996), 
Guatemala (1996), Nederland (1997) en Ecuador (1998) hebben het Verdrag gerati-
ficeerd. 
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de eerste plaats bedoeld om dit laatste te ontlasten door de minder belangrijk 
geachte zaken te delegeren. De erkenning van inheemse methodes van besluit-
vorming is evenmin eenduidig en wordt ingepast in het door de structurele aan-
passingspolitiek ingegeven beleid van bestuurlijke decentralisatie, met alle 
beperkingen van dien. Het aspect van participatie en erkenning van inheemse 
autoriteiten middels het veelgeroemde decentralisatie- en municipaliseringsbe-
leid in Bolivia, bijvoorbeeld, maakte geen deel uit van de “harde kern” van dit 
beleid en is sinds de regeringswisseling in 1997 sterk op de achtergrond ge-
raakt (Calla, 1998). 

Democratisering en structureel aanpassingsbeleid van neoliberale snit heb-
ben beide te maken met een herziening van de verhoudingen tussen de staat, de 
markt en de burgermaatschappij (civil society). De interpretatie die daaraan ge-
geven wordt is echter vaak nogal verschillend. Decentralisering kan gezien 
worden als een methode voor efficiënte besteding van beperkte middelen vol-
gens marktcriteria of als een middel tot democratisering. Hoewel participatie 
en empowerment deel zijn gaan uitmaken van het gouvernementele jargon, is 
lang niet altijd duidelijk of het hierbij gaat om een werkelijke verandering in 
machtsverhoudingen en zeggenschap over hulpbronnen of veeleer om een af-
wentelen van verantwoordelijkheden onder beroep op de burgermaatschappij, 
inclusief de “derde sector” en de NGOs. Vanuit een dergelijk perspectief ana-
lyseert bijvoorbeeld Bruce Albert (1997) de recente ontwikkelingstendensen 
van het ethnodevelopment in Brazilië en vraagt zich af of dit niet bijdraagt tot 
een privatisering van het “inheemse vraagstuk”. Het publicitaire succes van 
“ecologische producten” van inheemse volken en de daarop gebaseerde door 
NGOs beheerde micro-projecten (enterprising indigenism) lijkt voor de staat 
een voorwendsel te worden haar dienstverlening (gezondheidszorg, onderwijs, 
etc.) aan inheemsen te beperken en afhankelijk te maken van internationale 
financiers en lokale NGOs. Dit betekent echter ook dat de financiering van 
dergelijke diensten afhankelijk wordt van de vaak onzekere inkomsten uit 
microprojecten, dat internationaal cliëntelisme en afhankelijkheid worden 
bevorderd en dat de verdeling van dienstverlening gaat plaatsvinden volgens 
criteria van publicitaire marktwaarde van “inheemse identiteit”, waarbij de 
minder traditioneel geachte groepen buiten de boot dreigen te vallen. Het neo-
liberale model van burgerschap, met zijn nadruk op marktcriteria, individua-
lisme en persoonlijke verantwoordelijkheid is een armzalig model dat op de 
langere termijn rechtvaardiger verdeling, ontplooiing van burgerschap en de 
ontwikkeling van een democratische samenleving belemmert. 

Erkenning van eigen rechtspleging en besluitvormingssystemen  

De recente grondwetswijzigingen in Latijns-Amerika houden, evenals het (in-
middels ook door Nederland geratificeerde) ILO Verdrag 169 van 1989, een 
zekere erkenning in van rechten op land en territoria, traditionele instituties en 
besluitvormingsmechanismen van inheemse volken en van de wijzen waarop 
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zij conflicten reguleren of overtredingen door leden van de groep sanctioneren. 
Hierbij gaat het duidelijk om collectieve rechten of groepsrechten.19 Erkenning 
van eigen rechtssystemen, in het kader van de erkenning van het multi-etnische 
karakter van samenlevingen, staat op gespannen voet met de huidige opvatting 
van het geweldsmonopolie van de staat. Erkenning van eigen bestuurssystemen 
staat evenzeer op gespannen voet met de procedurele opvatting van democratie 
als uitdrukking van de wil van het volk en grondslag voor het gezag en legiti-
miteit van de regering. In samenhang met territorialiteit impliceren deze be-
grippen een grondige herziening van de vigerende opvattingen van staatssoe-
vereiniteit. Daarnaast roept dit allerlei vragen op met betrekking tot de mensen-
rechten. 

In algemene termen gaat het hierbij om de controverse over individuele 
rechten en collectieve (mensen)rechten.20 In dit debat lijkt de gedachte veld te 
winnen dat verwerkelijking en beleving van individuele mensenrechten gebon-
den is aan een sociale context en niet exclusief aan abstracte individuen kan 
worden opgehangen. De gedachtegang is dan dat collectieve rechten een sterk 
instrumenteel karakter hebben in relatie tot het realiseren van individuele men-
senrechten. Zo verdedigt Stavenhagen (1994:19) de normatieve richtlijn dat 
collectieve rechten of groepsrechten dienen te worden opgevat als mensen-
rechten voor zover de erkenning en uitoefening van deze rechten de individue-
le rechten van leden van de groep bevordert. Tegelijkertijd betekent dit dat col-
lectieve rechten die de individuele rechten van de leden van een gemeenschap 
in het gedrang brengen, niet als mensenrechten beschouwd mogen worden. 
Kymlicka’s (1995) onderscheid tussen external protections en internal restric-
tions is van vergelijkbare aard. Hij betoogt dat vanuit het oogpunt van een libe-
rale theorie met betrekking tot collectieve rechten (of groep-gedifferentieerde 
rechten) vormen van externe bescherming toelaatbaar zijn. In dit geval wordt 
het belang van de groep niet boven de individuele rechten geplaatst. Het gaat 
hier immers om een principe van billijkheid (fairness) in de verhoudingen tus-
sen groepen en bescherming tegen beslissingen van de “grotere samenleving”. 
In het geval van interne beperkingen gaat het om de aanspraak van een groep 
de relaties tussen leden van een groep te regelen en beperkingen aan de leden 
op te leggen. Dit laatste is volgens Kymlicka niet aanvaardbaar. Toch is de lijn 

                                                           
19 Daarnaast omvatten het Verdrag en de grondwetten ook bepalingen die toeganke-

lijkheid van het nationale justitiële apparaat voor inheemsen moeten garanderen, 
zoals nder andere het vereiste dat waar nodig een competente tolk aanwezig is. In 
dit laatste geval gaat het niet om collectieve rechten maar om bepalingen die gelijk-
heid moeten bevorderen. 

20 Het ACM Advies Collectieve Rechten (mei 1995) en ACM Briefadvies Inheemse 
Volken (november 1995) werpen de vraag op of deze collectieve rechten als men-
senrechten beschouwd moeten worden en komen hierover niet tot een eensluidend 
standpunt. Het ACM Advies meent echter wel dat collectieve rechten een bijzonde-
re plaats in het internationale recht zouden moeten gaan innemen en merkt op dat 
met name “volken” in beginsel dragers kunnen zijn van collectieve rechten. 
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tussen externe bescherming en interne beperkingen vaak moeilijk te trekken, 
zoals ook Kymlicka opmerkt.21 

Kymlicka’s stelling is namelijk in zijn algemeenheid onjuist. Zonder aan 
zelfbesturende gemeenschappen enig recht op eigen sanctionerende bevoegd-
heid toe te kennen, kan zo’n gemeenschap in de realiteit haar zelfbestuur niet 
handhaven. Het onverkort van toepassing verklaren van alle bekende mensenr-
echten zou de reële bestaansmogelijkheden voor zelfbestuur door inheemse 
volken, als concreet uitvloeisel van een recht op zelfbeschikking, drastisch on-
dergraven. Dit wordt, zoals we zullen zien, door het Constitutionele Hof in Co-
lombia erkend in haar jurisprudentie. Dat neemt zeker niet weg dat grenzen ge-
trokken moeten worden en dat deze gevonden kunnen worden in enkele zeer 
centrale of fundamentele mensenrechten die een voor alle culturen essentiële 
kern van menselijke waardigheid bepalen. 

De ontwikkeling van jurisprudentie in Colombia, waar de erkenning van 
inheemse rechtspraak wellicht het meest geformaliseerd is, geeft hier nader in-
zicht (Hoekema, 1998b). Het dilemma waarvoor het Constitutionele Hof zich 
geplaatst ziet is dat de Grondwet van 1991 de autonomie van inheemse autori-
teiten in de uitoefening van jurisdictie erkent, maar dat de grondwet tegelijker-
tijd deze jurisdictie onderwerpt aan de bepaling dat dit recht niet strijdig mag 
zijn “met de grondwet en de wetten van de Republiek”. Als deze laatste bepa-
ling letterlijk zou worden genomen zou de erkenning van inheemse autonomie 
een holle frase zijn (Gaviria, 1998). 

Om de rechterlijke macht voor te bereiden op de taak van coördinatie met 
inheemse rechtssystemen kreeg het Colombiaans Instituut voor Antropologie 
de opdracht inheemse rechtssystemen in kaart te brengen.22 Een eerste studie 
(Perafán, 1995) beschrijft een viertal inheemse systemen en geeft inzicht in de 
verschillende wijzen van conflictregulering. Het Paez systeem wordt omschre-
ven als een combinatie van de eigen normativiteit en nationale wetgeving over 
het functioneren van resguardos (reservaten) en is gebaseerd op de permanente 
autoriteit van een cabildo die wordt gecontroleerd door een algemene vergade-

                                                           
21 Dit probleem kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij de kwestie van collectieve land-

rechten van inheemse volken. Als beschermende maatregel moeten zij het voortbe-
staan van het volk waarborgen, maar dat brengt met zich mee dat het individuele 
recht om land te verhandelen of als waarborg voor een lening te gebruiken wordt 
ingeperkt. Zie ook: Zárate (1998). 

22 Deze poging die ook in landen als Bolivia een zekere navolging heeft gevonden, 
kan worden gekritiseerd omdat hierbij rechtssystemen worden losgemaakt van hun 
sociale context. De scheiding tussen het rechtssysteem, politieke machtsuitoefening 
en wetgeving is immers een westerse uitvinding en de toepasbaarheid daarvan op 
inheemse samenlevingen is alleen daarom al twijfelachtig. De poging tot vertaling 
van de nieuwe grondwet in inheemse talen is illustratief voor de problemen. Zo 
werd het woord “staat” voor de Iku ongeveer vertaald als “voor allen vertegenwoor-
digende kracht”, werd “rechter” vertaald als “degene die het goede aanwijst aan hen 
die het beschadigen” en werd “democratie” “het in beschouwing nemen en kracht 
ontlenen aan allen zodat ieder zich tevreden voelt of instemt” (cf. Padilla, 1995). 
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ring. Het Kogi systeem is gebaseerd op mondelinge overlevering van richtlij-
nen in een sacrale taal geïnterpreteerd door religieuze specialisten. Via een 
proces van waarzeggerij en bekentenis wordt de boetedoening, die nodig is om 
de kosmische harmonie te herstellen, bepaald. Het Wayúu systeem berust op 
directe schadeloosstelling op basis van onderhandelingen tussen clans die de 
hulp kunnen inroepen van bemiddelaars om gewelddadige conflictoplossing te 
voorkomen. Bij de Tule of Kuna berust de regulering van gedrag en conflicten 
in de eerste plaats op dromen en schuldgevoel, terwijl civiel-religieuze autori-
teiten en de algemene dorpsvergadering bij grotere problemen in het geweer 
komen, overtreders ter verantwoording roepen en eventueel boetes opleggen. 

De normativiteit en procedures verschillen dus vaak sterk van de op wes-
terse concepten geïnspireerde nationale wetgeving. In plaats van bestraffing 
van de schuldige wordt dikwijls onderhandeling over herstel van de schade 
nagestreefd. In plaats van individuen aan te wijzen als schuldigen, kan een 
gehele groep van verwanten verantwoordelijk worden gesteld. Straffen of 
schadeloosstellingen staan niet bij voorbaat vast zoals in het nationale systeem 
het geval is, maar zijn onderhandelbaar. Lijfstraffen of werk voor de gemeen-
schap zijn vaak voorkomende straffen, maar gevangenzetting is zeldzaam 
(Perafán, 1995: 33-41). Bij de beschrijving van deze vormen van rechtspleging 
maakt de studie een onderscheid tussen burgerlijk recht, strafrecht en bestuurs-
recht. Dit is een indeling in categorieën die totaal niet strookt met de instituties 
van deze volken. Deze op Westers recht geënte categorieën leiden tot een ge-
kunstelde en daarom vaak betwistbare weergave van de lokale realiteit. In een 
kritiek op dergelijke formalisering merkt Padilla (1995) dan ook op dat dit net 
zo bedreigend is als het aanleggen van plantages of het introduceren van vee-
teelt in een regenbos voor de biodiversiteit. Niettemin spelen deze studies een 
belangrijke rol in het ontwikkelen van een jurisprudentie. Ondanks de metho-
dologische bezwaren geven de studies inzicht in het functioneren van inheemse 
systemen en leveren zij een werkbaar aanknopingspunt voor een jurisprudentie 
waarin gepoogd wordt de autonome jurisdictie van inheemse volken te maxi-
maliseren en tegelijkertijd de grondwettelijke bepalingen in acht te nemen. 

Het Colombiaans Constitutionele Hof zag zich daarbij geplaatst voor de 
taak daarvoor een richtlijn te ontwikkelen. Dat gebeurde in eerste instantie in 
een oordeel in 1994 (T-254). Daarin werd, om te beginnen, bepaald dat cultu-
rele tradities gerespecteerd dienen te worden in de mate dat deze tradities be-
houden zijn, dat wil zeggen gezien de mate van acculturatie van de betrokken 
groep. In de tweede plaats werd bepaald dat inheemse rechtspraak de funda-
mentele grondwettelijke en internationaal erkende mensenrechten dient te res-
pecteren. Ten derde werd bepaald dat inheemse rechtspleging voorrang heeft 
boven burgerlijke rechtsnormen die conflicteren met de culturele normen en 
over wetgeving van lagere status dan het grondwettelijk recht op culturele en 
etnische diversiteit (Cepeda, 1995). In een latere uitspraak (T-349, 1996) be-
paalde het Hof dat waar het gaat om interne aangelegenheden de autonomie 
van inheemse jurisdictie maximaal dient te zijn en slechts beperkt wordt door 
onaantastbare rechten (het recht op leven, bescherming tegen slavernij of mar-
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teling). Deze beperkingen op inheemse autonomie zouden de basis moeten zijn 
voor interculturele dialoog. Bovendien werd bepaald dat inheemse procedures 
gerespecteerd dienen te worden wanneer de wijze van rechtspleging redelijker-
wijs voorzien kan worden. Het opleggen van westerse procedures conflicteert 
immers met de erkenning van de “eigen normen en procedures”. Tegelijkertijd 
verwees het Hof de zaak terug naar de inheemse autoriteiten omdat die de 
schuldige van een moord veroordeeld hadden tot gevangenschap in een Co-
lombiaanse gevangenis. Aangezien dit geen traditionele bestraffing was, kon 
deze straf in dit geval niet toegelaten worden, ook al kunnen tradities veran-
derd worden. Het Hof stelde de inheemse autoriteiten voor de keuze een straf 
op te leggen in overeenkomst met de tradities of de zaak over te laten aan de 
nationale rechtspraak. 

Een volgende stap werd gedaan in het geval van een politieke moord door 
een guerrillagroep op aanwijzing van een aantal inheemsen naar aanleiding van 
interne tegenstellingen. Lokale autoriteiten veroordeelden de aanstichters van 
de moord tot verbanning uit de gemeenschap, verlies van hun politieke rechten 
als inheemsen en tot bestraffing met zweepslagen. Uiteindelijk werd dit oor-
deel door het Constitutionele Hof gesteund (T-523, 1997). De zweepslagen 
waren naar het oordeel van het Hof geen marteling in de zin van de universele 
mensenrechten. Ook al zijn ze pijnlijk, achtte het Hof dit niet buitensporig en 
oordeelde dat het doel volgens de geldende lokale normen niet zozeer bestraf-
fing als wel een cultureel acceptabele rituele reiniging. Ook de verbanning 
werd niet strijdig geacht met de grondwet die slechts verbanning uit het natio-
nale territorium verbiedt. Dit geruchtmakende geval versterkte bovendien de 
mate van autonomie van de inheemse jurisdictie omdat het hier om een ge-
meenschap gaat die relatief veel contact heeft met de rest van de Colombiaanse 
samenleving. 

Deze uitspraken geven aan dat wanneer er sprake is van serieuze erkenning 
van inheemse rechtspraak en het recht op voortbestaan van een eigen cultuur 
de relatie tussen externe bescherming en interne beperkingen beduidend inge-
wikkelder is dan Kymlicka (1995) suggereert. Hij gaat er immers van uit dat 
interne regels en gebruiken in verregaande mate moeten worden aangepast. Dit 
betekent echter ook dat grondregels van een inheemse samenleving diepgaand 
zouden moeten veranderen hetgeen de erkenning van het recht op voortbestaan 
als andere samenleving ondergraaft. Een geval waar het gaat om de huwelijks-
gebruiken van de Wayúu is wat dat betreft illustratief. In deze op matrilineale 
clans gebaseerde samenleving is het gebruikelijk dat meisjes na hun eerste 
menstruatie door hun moeders broer worden uitgehuwelijkt in ruil voor een 
bruidsschat bestaande uit vee. Deze wijze van uithuwelijken vormt een essenti-
eel onderdeel van de wederkerigheidsprincipes die het bestaan van de Wayúu 
garanderen. Dit betekende echter ook dat een Wayúu meisje na haar eerste 
menstruatie van school gehaald werd. Hier botsten groepsrecht en het recht op 
individuele ontplooiing. Het conflict werd opgelost in onderhandelingen tussen 
de lokale kinderbescherming, de oom en een palabrero (Wayúu bemiddelaar). 
Daarbij werd overeengekomen dat het meisje voorlopig, tot het bereiken van 
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de wettelijke meerderjarigheid ook door de Wayúu als minderjarig en dus 
onhuwbaar zou worden beschouwd en haar schoolopleiding kon vervolgen. 
Eenmaal meerderjarig zou zij opnieuw haar status binnen de Wayúu gemeen-
schap onderhandelen. Zo werd een zowel binnen het Wayúu systeem als voor 
het nationale systeem aanvaardbare uitweg onderhandeld die een opening biedt 
voor voortgaande interculturele dialoog (Sánchez, 1998).23 
 
In Colombia biedt de grondwet een niet altijd eenduidige oriëntatie voor de er-
kenning van inheemse rechtspleging en poogt het Constitutionele Hof hieraan, 
met vallen en opstaan, een maximale inhoud te geven. Ook in andere Latijns-
Amerikaanse landen bestaat nu een grondwettelijke erkenning van inheems 
recht. De verdere uitwerking daarvan verkeert nog in een beginstadium waarbij 
de decriminalisering van inheemse usos y costumbres (gebruiken en gewoon-
ten) een belangrijke stap is (Yrigoyen, 1998). Waar in een aantal landen met de 
nodige moeite stappen in de richting van erkenning worden gezet, stagneert dit 
proces in andere, zoals Mexico. 

Ook waar het gaat om de erkenning van politieke usos y costumbres is het 
onderscheid tussen externe bescherming en interne beperkingen vaak moeilijk 
hanteerbaar. Behoren tot een gemeenschap brengt zowel rechten als plichten 
met zich mee en de relatie tussen die twee wordt vaak anders gezien dan in een 
liberale staat. Uit de summiere verwijzing naar het functioneren van inheemse 
politiek-juridische systemen werd reeds duidelijk dat de logica daarvan nogal 
verschillend is. In het geval van de Wayúu vormt wederkerigheid tussen (seg-
menten van) verwantschapsgroepen het raamwerk voor het functioneren van 
de huidige Wayúu samenleving. Bij de Kogi en de Kuna zijn politiek en religie 
op specifieke wijzen verweven en in het laatste geval ook weer ingebed in een 
bestuursstructuur die in belangrijke mate ontleend is aan westerse modellen. 
Ook bij de Paez zijn aan het koloniale resguardo-model ontleende instituties 
en gebruiken onderdeel geworden van de bestuursstructuur. Dit geeft een in-
druk van de grote verscheidenheid in het politiek functioneren en legitiem 
leiderschap. De legitimiteit van leiderschap heeft andere bases dan de procedu-
res van het liberaal democratisch model van vrije geheime stemming en actief 
en passief kiesrecht. In het civiel-religieuze cargo-systeem dat met de nodige 
variaties in verschillende delen van Latijns-Amerika bestaat is, zoals de bena-
ming al suggereert, het vervullen van bestuurlijke taken een verplichting ver-
bonden met het recht op gebruik van aan de gemeenschap toebehorende gron-
den. De spanning tussen externe bescherming en interne beperkingen is hier 
aan de orde wanneer bekeerlingen tot het Protestantisme zich onttrekken aan 
het vervullen van cargo’s waarin bestuurlijke taken en de organisatie van met 
het Katholicisme verbonden fiestas verweven zijn. Individuele vrijheid van 

                                                           
23 Ook hier ligt een reden om af te zien van een uitgebreide codificering van “inheems 

recht”. Zoals Sierra (1997) opmerkt is de reflectie op en verandering van inheemse 
normen door inheemsen zelf uiteindelijk de aangewezen weg. 
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godsdienst botst in dit geval met het bestuurlijk reilen en zeilen van de lokale 
gemeenschap. 

Hoewel in dergelijke bestuursstructuren vaak een algemene vergadering 
een rol speelt en een ideologie van “gehoorzamend leiderschap” (mandar obe-
diciendo) wordt verkondigd, moet daar niet uit afgeleid worden dat machtsver-
houdingen en interne tegenstellingen geen rol spelen. Het romantisch beeld 
van een eensgezinde gemeenschap is misplaatst (Nelen, 1998).24 In de Mexi-
caanse deelstaat Oaxaca, bijvoorbeeld, is het cargo-systeem blijven voortbe-
staan ook al werden periodiek formeel democratische verkiezingen gehouden. 
De lijst van cargueros, dikwijls samengesteld door lokale potentaten, werd 
gepresenteerd als de lijst van de regeringspartij en formeel gesanctioneerd op 
de officiële verkiezingsdatum. In de afgelopen jaren werd de kieswet van de 
deelstaat gewijzigd om dit systeem van usos y costumbres te legaliseren. Hoe-
wel dat in eerste instantie niet als een bedreiging werd gezien voor de lokale 
machtsverhoudingen die berustten op de verstandhouding tussen lokale poten-
taten en het nationale partijsysteem, is dit onder de veranderende verhoudingen 
en de strijd voor democratisering nu minder zeker (Velásquez, 1998).25 Een 
belangrijke aspect van de erkenning van lokale gebruiken is dat op deze manier 
de verplichting tot het presenteren van lijsten verbonden met partijen die op 
nationaal niveau opereren en officieel erkend zijn, vervalt. Deze verplichting, 
die vaak ongewenste vormen van lokaal factionalisme bevordert, stuit in vrij-
wel alle Latijns-Amerikaanse landen op grote weerstand. Dit kan als onder-
werp van beleidsdialoog worden aangekaart. 

De legalisatie van usos y costumbres in de deelstaat Oaxaca wordt vaak ge-
zien als een voorbeeld, maar heeft ook specifieke kenmerken vanwege de his-
torisch gegroeide sterk versnipperde gemeentelijke indeling van de deelstaat. 
Ook al kan de erkenning in deze vorm voor dit specifieke geval bevredigend 
zijn, dient de opvatting dat dit een algemeen model voor inheemse autonomie 
kan zijn te worden bestreden. Beperking van inheems zelfbestuur tot kleine 
lokale en verspreide gemeenschappen vormt doorgaans een te smalle basis 
voor levensvatbaar zelfbestuur. Naast het model van gemeentelijke autonomie, 
dat in het geval van Oaxaca gezien de versnippering praktisch samenvalt met 
de comunidad, zijn er voorstellen voor regionale autonomie die zowel mono-
etnisch als pluri-etnisch kan zijn (Stephen, 1997). Dergelijke voorstellen im-
pliceren een veel ingrijpender hervorming van het Mexicaanse staatsbestel en 
stuiten dan ook op weerstand van de regeringspartij. Daar wordt tegen inge-
bracht dat het niveau van de comunidad slechts een laatste verdedigingslinie is 
                                                           
24 Dit betekent niet dat de kritiek op het model van representatieve democratie onder 

verwijzing naar het concept van “gehoorzamend leiderschap”, niet serieus genomen 
hoeft te worden. Het zou inzet moeten zijn van een interculturele dialoog. 

25 Zij geeft ook aan dat erkenning van de usos y costumbres en de regulering daarvan 
weer nieuwe problemen kan scheppen wanneer men bijvoorbeeld op lokaal niveau 
verdeeld is over de vraag wat nu precies verstaan moet worden onder usos y cos-
tumbres. 
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van de inheemse volken. Om werkelijk overleven als volken te garanderen 
zouden vormen van regionale autonomie de aangewezen weg zijn, waarbij 
verwezen wordt naar de Nicaraguaanse autonome regio’s (Díaz-Polanco, 
1997).26 

Hoewel de erkenning van inheemse autoriteiten door de Boliviaanse rege-
ring in het raamwerk van de Ley de Participación Popular, vaak als voorbeel-
dig wordt opgevoerd (dankzij een geslaagd propaganda-offensief van de toen-
malige Boliviaanse regering), zijn de beperkingen ook hier onderwerp van 
discussie. De Wet op de Volksparticipatie was onderdeel van het pakket van 
maatregelen ter hervorming van de staat als tweede fase van het structureel 
aanpassingsbeleid. Een grotere rol voor het gemeentelijk bestuursniveau 
vormde, zoals eerder aangegeven, de “harde kern” van de bestuurlijke reorga-
nisatie, terwijl participatie en de erkenning van inheemse rechten en autoritei-
ten uiteindelijk zeer beperkt bleven en voor een volgende regering nauwelijks 
nog een rol speelden (Calla, 1998). Bovendien bleef de erkenning van inheem-
se autoriteiten beperkt tot het niveau van districten binnen de welhaast nieuw 
gecreëerde gemeentes en zijn hun mogelijkheden invloed uit te oefenen op het 
gemeentebeleid miniem. In veel opzichten is de “participatie” niet veel meer 
dan een institutionalisering van de mechanismen waarop de in 1986 ingestelde 
Sociale Noodfondsen berustten. De beperking van erkenning van inheemse 
autoriteiten tot het niveau van kantons of districten binnen gemeentes betekent 
ook fragmentatie; de bestuurlijke indeling valt niet samen met de sociale orga-
nisatie en dit leidt tot een disempowerment by boundaries (Booth, Clisby & 
Widmark, 1997:42; Balslev, 1996). De versterking, dan wel feitelijke vorming, 
van het gemeentelijk bestuursniveau betekende dat, in het laagland erkende, 
inheemse territoria onder de jurisdictie van verschillende gemeentes zijn ko-
men te vallen waarmee de levensvatbaarheid van dergelijke territorios als 
eenheden voor inheemse ontwikkeling wordt ondermijnd (Orellana, 1998). 

Territorialiteit 

Inheems bestuur en rechtspraak is nauw verweven met de kwestie van territori-
aliteit. Het begrip territorialiteit is in de afgelopen decennia een steeds grotere 
rol gaan spelen in de mobilisaties van inheemse volken. Dat had in eerste in-
stantie te maken met de opkomst van nieuwe organisaties in het Amazonege-
bied in antwoord op de incorporatie en kolonisatie die hier vooral vanaf de 
jaren ’60 plaatsvond. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Andesgebied of 
grote delen van Midden-Amerika ging het bij de inheemse volken van het 

                                                           
26 Voor een kritische evaluatie van de eerste vier jaar van zelfbestuur in Nicaragua zie 

Scherrer (1994). Acosta (1998) geeft inzicht in de problematische verhoudingen 
tussen de centrale regering, de autonome regio’s en lokale gemeenschappen in Ni-
caragua. 
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Amazonegebied meestal niet om gevestigde landbouwers, maar om nomadi-
sche jagers en verzamelaars. Terwijl in het eerste geval de strijd om landbouw-
grond een grote rol speelt en vaak verwoord werd door boerenorganisaties 
waarin niet-inheemse groepen een grote rol speelden, lag de relatie tot het 
leefmilieu in het Amazonegebied beduidend anders. Hier ging het immers om 
de benutting van min of meer uitgestrekte bosgebieden. In ILO Verdrag 169 
wordt dan ook gesteld dat onder de term “land” ook het begrip “territorium” 
verstaan moet worden, in de zin van het totale milieu dat bewoond wordt of op 
andere wijzen wordt gebruikt voor hun voortbestaan en traditionele activitei-
ten. Geleidelijk heeft het begrip “territorium” brede ingang gevonden onder 
inheemse organisaties en is de betekenis in samenhang met de uitwerking van 
het autonomiebegrip verdiept. Dat wil zeggen dat ook steeds meer een verband 
is gelegd tussen territorium, bestuur en jurisdictie. 

Dit houdt echter niet in dat dergelijke verbanden vanzelfsprekend zijn of 
dat de wijze waarop daaraan concreet gestalte zou moeten worden gegeven 
voor de hand ligt. In de westerse visie wordt een verband gelegd tussen territo-
rium, bestuur en jurisdictie als grondslagen van staatssoevereiniteit die op haar 
beurt weer de uitdrukking zou zijn van de wil van een volk of een natie. Dit is 
echter verre van vanzelfsprekend. Vele inheemse systemen van sociale regule-
ring berusten in belangrijke mate op verwantschap waarbij de relatie tot een 
territorium veeleer een afgeleide is.27 In dergelijke gevallen is dan ook nauwe-
lijks sprake van een vaststaande afbakening of bijvoorbeeld van territoriale 
continuïteit. In het Amazonegebied kan een gebied door verschillende groepen 
op verschillende wijzen gebruikt worden, zonder dat dit noodzakelijkerwijs 
aanleiding geeft tot conflicten. In het Andesgebied is de metafoor van de archi-
pel vaak gebruikt om het traditionele gebruik van de leefomgeving en de rech-
ten die verwantschapsgroepen op ver uiteenliggende gebieden deden gelden, 
inzichtelijk te maken. Met andere woorden, er kan sprake zijn van met speci-
fieke vormen van gebruik samenhangende, overlappende jurisdicties waarbij 
bovendien de toedeling van rechten binnen elk van de jurisdicties gerelateerd 
is aan verwantschapsrelaties en/of het vervullen van cargos (cf. Carter & Albó, 
1988). 

Hoewel dergelijke vormen van territorialiteit lang niet altijd verdwenen 
zijn, zijn zij in veel gebieden gereduceerd of ontwricht. De administratieve 
normering door de staat, vanaf de koloniale periode, bewerkstelligde vaak 
fragmentatie en een territoriale afbakening van landrechten die allengs werden 
beperkt tot de lokale comunidad (gemeenschap) waarbij tegelijkertijd nieuwe 
vormen van bestuur ontstonden die nu door inheemsen als authentiek inheems 

                                                           
27 Zo stelt Urteaga (1998) de tegenstelling tussen staatssoevereiniteit en inheems recht 

waar het gaat om territorialiteit ter discussie met de stelling dat een werkelijke er-
kenning van inheemse territoriale rechten niet kan uitgaan van het “verlenen” (otor-
gar) van dergelijke rechten door een staat die zich aanmatigt soeverein te zijn, maar 
zou moeten uitgaan van het inheemse recht zelf. 
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beschouwd worden.28 In sommige gevallen hebben inheemse volken door de 
eeuwen heen een relatief homogeen territorium weten te behouden. Elders 
droegen de boerenmobilisatie en de landhervormingspolitiek bij tot het ver-
dwijnen van mestizos uit het betrokken gebied met als gevolg dat de etnische 
of inheemse homogeniteit versterkt werd. Dat vergemakkelijkte op zijn beurt 
weer latere mobilisatie onder inheems banier (Haar, 1998). In andere gevallen 
bevorderde de landhervormingspolitiek kolonisatie van nieuwe gebieden door 
groepen met een verschillende inheemse of niet-inheemse achtergrond. De 
fragmentatie en beperking van landrechten werd gedeeltelijk tenietgedaan met 
de landbezettingen en landhervormingen die, met name vanaf de jaren 50, 
hebben plaatsgehad. De uitkomsten van deze processen ondergaan nu, in het 
kader van de neoliberale politiek, een “hervorming van de hervorming”, het-
geen heeft bijgedragen tot de huidige politisering langs etnische lijnen.29 

Dit geeft al aan dat de kwestie van zelfbeschikking, zelfbestuur en territori-
ale rechten die worden opgeëist in naam van inheemse volken, uiterst ingewik-
keld is en zich, al naar gelang de lokale omstandigheden, op zeer verschillende 
wijze presenteert. Terwijl erkenning van territoria in regenbosgebieden vaak 
samenhangt met de instelling van beschermde gebieden, is elders de situatie 
vaak beduidend ingewikkelder en vereist zij een ingrijpende herziening van het 
bestaande staatsbestel. De hiervoor geschetste verschillen vormen deels de 
achtergrond voor het, eerdergenoemde, momenteel o.a. in Mexico gevoerde 
debat over niveaus en vormen van autonomie: het niveau van de comunidad of 
de regio30, waarbij het in het laatste geval gaat om het verschil tussen mono-
etnische en multi-etnische autonome regio’s. Vanuit een specifieke historische 
achtergrond is de eerste optie vooral verwoord door de Mixe in Oaxaca waar 
het verschil tussen comunidad en municipio vaak nauwelijks noemenswaardig 
is, maar waar territoriale conflicten tussen gemeenten vaak groot zijn. De optie 
voor multi-etnische regio’s als een nieuw bestuursniveau is vooral verwoord 
door de Zapatista-beweging in Chiapas en wordt niet alleen gezien als een ma-
nier om inheemse autonomie te bevorderen, maar ook als een weg tot democra-
tisering van de Mexicaanse staat. Deze visie stuitte op weerstand bij de Yaqui 
die een zekere mate van mono-etnisch regionaal zelfbestuur bevochten hebben 
in een serie van opstanden gedurende de 19e en het begin van de 20e eeuw 
(Mattiace, 1998; Stephen, 1997). Tegenover deze verschillende opties wil de 
Mexicaanse regering momenteel niet veel verder gaan dan een uiterst minimale 

                                                           
28 Het cargo-systeem is daarvan een voorbeeld. 
29 In de loop van de tijd had binnen de gemeenschappen vaak een individualisering 

van rechten plaatsgevonden. Hoewel hiermee ook een markt in land ontstond, zijn 
daaraan in de meeste gevallen ook duidelijke beperkingen opgelegd, met name als 
het gaat om verkoop van land aan personen van buiten de gemeenschap. Het argu-
ment dat de huidige deregulering van de landmarkt slechts praktijken legaliseert die 
al lang bestonden, is daarom onjuist. 

30 De optie voor de municipio (gemeente) als niveau van autonomie is in het Mexi-
caanse debat een tussenpositie (Sarmiento, 1996). 
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erkenning van de autonomie van comunidades, dat wil zeggen gemeenschap-
pen onder het niveau van de gemeente en zonder enige publiekrechtelijke sta-
tus.31 

Hoewel de Boliviaanse decentralisatiepolitiek, waarbij in een extreem cen-
tralistische staat meer dan 300 vrijwel nieuwe gemeentes werden gevormd, 
vaak als een voorbeeld voor de erkenning van inheemse autoriteiten en territo-
rialiteit wordt gezien, is deze erkenning, zoals we zagen, uiterst beperkt en 
wordt bovendien een fragmentatie van bestaande relaties bevorderd. NGOs en 
inheemse organisaties hebben voorstellen gedaan voor gemeentelijke herinde-
ling en de erkenning van eigen inheems bestuur op gemeentelijk niveau. In dit 
opzicht is de Colombiaanse erkenning van de resguardos, die de status kregen 
van gemeentes en derhalve ook een aandeel in de totale nationale belastingin-
komsten ontvangen, formeel het meest vergaand. Niettemin is ook hier de in de 
Grondwet van 1991 in het vooruitzicht gestelde vorming van uitgebreidere 
Entidades Territoriales Indígenas niet van de grond gekomen. 

Besluit 

Bij de erkenning van vormen van “interne zelfbeschikking” gaat het om het 
vaststellen van de scheidslijnen tussen “intern” en “extern” ofwel het bereik, 
de omvang en de vorm van zelfbestuur. Het gaat dus om een samenstel van 
collectieve rechten op verschillende dimensies: territoriale rechten, politieke 
instituties, jurisdictie, economische autonomie en culturele rechten (Assies & 
Hoekema, 1994; Assies, 1994). Voor zover momenteel door Latijns-Ameri-
kaanse regeringen wordt tegemoet gekomen aan de aspiraties tot zelfbeschik-
king van inheemse volken, is dit over het algemeen in het kader van een beleid 
van bestuurlijke decentralisatie32 en een zekere opwaardering van het gemeen-

                                                           
31 Hoewel dit laatste duidelijk werd overeengekomen in de Overeenkomst van San 

Andrés (februari, 1996). De uitwerking van dit accoord volgens het voorstel van de 
Comisión de Concordancia y Pacificación (COCOPA) was: “(T)he indigenous peo-
ples have the right to self determination and, as a way of expressing this, they have 
a right to be autonomous as a part of the Mexican State, in order to....”. Daarbij 
werd het uit eindelijke niveau van autonomie in het midden werd gelaten. Het te-
genvoorstel van de Mexicaanse regering luidt: “(W)ith respect for the other provi-
sions of this Constitution and for the unity of the Mexican State, the indigenous pe-
oples have the right to self-determination; the specific expression of which is the 
autonomy of the indigenous communities in order to...”. Bovendien gaat de regering 
niet in op het voorstel de comunidad te erkennen als subject van derecho público. 
Met deze opstelling geeft de Mexicaanse regering blijk van haar onwil om tot een 
politieke oplossing te komen, blijft zij achter bij de trend in Latijns-Amerika tot er-
kenning van de comunidad op publiekrechtelijk niveau en kan de vraag gesteld 
worden of zij ILO Verdrag 169 naleeft. 

32 Waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen het aspect van werkelijke 
decentralisering en deconcentratie waarbij slechts uitvoerende taken worden over-
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telijk bestuursniveau. De erkenning van vormen van zelfbeschikking of zelfbe-
stuur volgens eigen instituties krijgt in de meeste gevallen vorm ónder dit ge-
meentelijk niveau. De competenties zijn uiterst beperkt evenals de middelen 
om aan zelfbeschikking werkelijk inhoud te geven. De wens om het bereik van 
zelfbestuur uit te breiden tot gemeentelijk of regionaal niveau om de economi-
sche en bestuurlijke levensvatbaarheid te verhogen, stuit in de meeste gevallen 
op grote bezwaren van de kant van regeringen die voorstellen in die richting 
beschouwen als een bedreiging van de territoriale eenheid van de staat en de 
uniformiteit van bestuur.33 Het 19e eeuwse model van de natie-staat is echter 
aan sterke erosie onderhevig en verdere veranderingen zijn te voorzien. Wan-
neer daarbij zowel decentralisering als democratisering worden nagestreefd, is 
grotere flexibiliteit geboden. Mogelijkheden voor autonomie op het niveau van 
de lokale gemeenschap, de gemeente en de regio en verschillende vormen van 
representatie, bijvoorbeeld in het geval van multi-etnische regio’s en vervol-
gens naar hogere nationale en wellicht internationale bestuursniveaus, verdie-
nen de aandacht. Tegelijkertijd geldt dat een versterking en verdieping van het 
democratisch gehalte van staat en samenleving het complement moet te zijn 
voor de wijzen waarop “interne zelfbeschikking” vorm krijgt. 

Dit betekent een ook verbreding van de discussie en een verleggen van de 
aandachtspunten. Waar tot nu toe specifieke maatregelen voor inheemse vol-
ken de grootste aandacht hebben gekregen en in veel gevallen nog geconsoli-
deerd moeten worden, is het ook van belang dat inheemse voorstellen en op-
vattingen met betrekking tot “nationale” problemen een grotere plaats inne-
men. En terwijl het debat zich tot nu toe vaak op het juridisch terrein heeft 
afgespeeld mag dit niet betekenen dat andere lezingen, met name in politieke 
termen, in termen van economische alternatieven of waar het gaat om de con-
trole over ontwikkelingsmodellen buiten de aandacht vallen. Slechts door een 
voortgaande, brede interculturele dialoog kan vorm worden gegeven aan een 
werkelijk multi-etnische en pluri-culturele samenleving en kan de rol en waar-
de van specifieke rechten daarin bepaald worden. 
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Agnes Schreiner 

Max Gluckman, een wegbereider voor de sociaal-weten-
schappelijke bestudering van het recht 

In 1994 verscheen Wegbereiders voor de sociaal-wetenschappelijke bestude-
ring van het recht. Het is een uitgave in de reeks van drie die tezamen het on-
derwijsmateriaal voor rechtenstudenten van de Universiteit van Amsterdam be-
vat.1 Inmiddels is de opzet van het onderwijs wat veranderd. Het onderdeel 
‘wetenschapsleer’ is met het onderdeel ‘wegbereiders’ facultatief geworden. 
(Het deel ‘typen van legaliteit’ blijft voor iedere student verplicht.) Door deze 
beslissing kwam er ruimte om onder andere ook enige aandacht aan de rechts-
antropologie te besteden in het verplichte onderwijsprogramma aan de UvA. 
Wie de uitgave van de wegbereiders uit 1994 bekijkt, ziet dat de studenten en-
kele sociologische inzichten gepresenteerd krijgen, zoals die binnen een eigen 
objectdefiniëring en methode van onderzoek door de betreffende socioloog of 
sociologische richting ontwikkeld zijn.2 Van de wegbereider voor de rechtsan-
tropologie zouden we dus eveneens een beschrijving willen geven: van zijn ob-
ject en methode en de belangrijkste inzichten, bij wijze van een encyclopedi-
sche tekst. Zo min mogelijk aan de hand van secundaire literatuur was het mot-
to. De wegbereider zou zelf moeten spreken. 
 
Waarom juist voor Gluckman gekozen? De bijdrage Max Gluckman, anders 
maar hetzelfde die hieronder wordt gepubliceerd, stelt deze vraag ook – en 
schept aldus de mogelijkheid om via een achterdeurtje enkele andere beroemde 
wegbereiders voor de rechtsantropologie de revue te laten passeren. De studen-
ten krijgen op die manier de klassiekers toch even te zien.  

Het antwoord op de vraag ‘waarom Gluckman’ lag in het feit dat er over 
Gluckman niet of nauwelijks iets beschikbaar is dat als een portretstudie zou 
kunnen gelden.3 Toch is hij zeker geen onbekende. In de rechtsantropologische 

                                                           
1 Bedoeld is de reeks Wetenschapsleer voor juristen (Huppes-Cluysenaer 1994), 

Typen van legaliteit (Hoekema & Van Manen 1994), Wegbereiders voor de sociaal-
wetenschappelijke bestudering van het recht (Schreiner ed. 1994).  

2 Met name Durkheim van de hand van Niels van Manen; Homans & het Hawthorne-
onderzoek van de hand van Floor Gras; Merton & het functionalisme van de hand 
van André Hoekema; Habermas & het historisch materialisme van de hand van Ag-
nes Schreiner; het symbolisch interactionisme & de etnomethodologie van de hand 
van Joris Kocken & Wibo van Rossum. Inmiddels is er ook een portret verschenen 
(in de Syllabus 1999) over Weber & de rationaliteit van de hand van Hoekema.  

3 Naast de voorwoorden op de readers die na Gluckmans dood in 1975 verschenen, 
kwam ik – wat een portretstudie van Gluckman betreft – niet veel verder dan het 
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literatuur valt Gluckmans naam vaak en wordt er veelvuldig naar zijn werk 
verwezen. Zijn roem dankt hij aan zijn extended case method, zijn reasonable 
man, zijn rituals of rebellion en zijn controverse met Paul Bohannan. Was het 
niet voor het schrijven van onderwijsmateriaal, dan was het studeren op het 
originele werk van Gluckman wel voor eigen onderzoek goed gespendeerde 
tijd. Het zou te ver voeren om hier van al deze zaken na te gaan wat hun bete-
kenis is voor de huidige rechtsantropologie. Op één punt zou ik een uitzonde-
ring willen te maken.  

De controverse tussen Gluckman en Bohannan. In de recente literatuur 
duikt deze telkens op wanneer er een uiteenzetting gegeven wordt over het pro-
bleem van volks(recht)begrippen. Hoe vermijd je etnocentrisme? Bestaat er 
een politiek correcte taal? Vragen over de wenselijkheid en mogelijkheid voor 
een “culturally neutral language which could be used to describe culturally 
different forms of law without disturbing them”. (Sack 1998:15) Wanneer men 
aan deze vragen aandacht besteedt, gebruikt men de controverse of het debat 
tussen Gluckman en Bohannan exemplarisch. Vandaar dat de discussie zowel 
in standaardwerken van de rechtssociologie en -antropologie wordt aange-
sneden,4 als in het jongste nummer van het Journal of Legal Pluralism, het 
themanummer over Legal concepts in cross-cultural perspectives. Uit dit Jour-
nal citeerde ik hierboven al even Peter Sack. Sack laat zien dat Gluckman niet 
meer dan Bohannan het perspectief op ‘law as a part of culture as well as a part 
of nature’ (1998:18) verliest. Beiden veronderstellen volgens Sack ten onrechte 
dat er universele structuren zijn. Gluckman zou met behulp van rechtsbegrip-
pen namelijk een universele ‘rechtsstructuur’ construeren die aan alle samenle-
vingen ten grondslag ligt, terwijl Bohannan door het vermijden van rechtsbe-
grippen een universele ‘niet-rechtsstructuur’ zou construeren. Sack illustreert 
zijn bezwaar tegen het construeren van structuren aan de hand van het materi-
aal van Radcliffe-Brown. De universele structuur, zoals de verwantschaps-
structuur, waartoe de antropoloog concludeert en concludeerde, is naar zijn 
zeggen niet meer dan de constructie binnen antropologische begrippen en clas-
sificaties. Radcliffe-Brown (en Bohannan, en Gluckman) zijn “not concerned 
with social reality but with social anthropology”. (1998:34) Een voorbeeld, 
ontleend aan Sack (1998: 31-32), maakt dit verschil tussen de sociale realiteit 
en de sociale antropologie duidelijk. De Nkembu die – zo zegt de sociale an-
tropologie – een zoon van zijn tante, die de zus is van zijn vader, “vader” 
noemt, zal in werkelijkheid diegene die hij “vader” noemt, nooit “een kind van 
de zus van zijn vader” noemen. Nog afgezien van het feit dat de Nkembu in 
plaats van “vader” waarschijnlijk de betreffende term gebruikt met een conno-
tatie die wijst naar een hem of haar vertrouwde structuur waarin scheidslijnen 
                                                                                                                                

hoofdstuk Leach and Gluckman in Kupers Anthropology and Anthropologists (3e 
ed. 1996). Maar misschien heb ik iets (in welk opzicht dan ook) gemist.... Mijn 
Emailadres is <schreiner@jur.uva.nl>.  

4 Cf. bijvoorbeeld in De sociale werking van recht, een kennismaking met de rechts-
sociologie en rechtsantropologie (Griffiths 1996) zowel bij Griffiths als bij Von 
Benda-Beckmann (1996: 43 resp. 584).  
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of classificaties dus heel anders worden gelegd. Om niet etnocentrisch (en dus 
vervormend) aan de slag te gaan moeten we, zo concludeert Sack, de vraag 
naar een universele neutrale taal links laten liggen en aandacht houden voor de 
pluriformiteit.5  

Politiek correct wilde men ook in vroeger tijden zijn. Destijds dacht Bo-
hannan Gluckman het verwijt te kunnen maken dat hij door de westerse rechts-
termen te gebruiken etnocentrisch en vervormend te werk was gegaan. Maar 
van Gluckman kan gezegd worden dat hij zijn Britse omgeving uit hun etno-
centrisme wilde wakker schudden. Zijn publicaties waren op hetzelfde effect 
uit als dat wat de films van de Franse antropoloog Jean Rouch in die tijd wis-
ten te bereiken. Omdat Rouch als een van de eersten zoveel mogelijk afzag van 
de commentaarstem van de antropoloog en in plaats daarvan de letterlijke 
vertaling van de dialogen tussen de Afrikanen als ondertiteling in zijn films 
opnam, ging er een schok door de bioscoop. Men realiseerde zich dat de Afri-
kanen ook gewoon mensen waren, want ze sneden dezelfde onderwerpen aan 
als de mensen in het westen en gingen er even serieus op in of maakten er de-
zelfde grapjes over. Gluckman wilde laten zien dat de rechters en leiders van 
de Barotse op eendere (en even bekwame) wijze opereerden als de magistraten 
en koloniale mogendheden van het Britse rijk.6 

Zo zijn we weer terug bij Gluckman, het onderwerp van de bijdrage die 
hieronder wordt gepubliceerd met een beroep op een geïnteresseerd forum.7  

Max Gluckman, anders maar hetzelfde  

Toen Max Gluckman in 1963 voor de Yale Law School (New Haven, Connec-
ticut) aan zijn serie gastcolleges begon, nodigde hij de juristen onder zijn ge-
hoor uit om toch vooral aandacht te hebben voor zijn antropologie en de antro-
pologen op hun beurt voor zijn rechtsgeleerdheid, want dan – beloofde hij – 
viel er voor beiden wat nieuws te beluisteren.8 Gluckman (1911-1975) had als 
sociaal antropoloog studie gemaakt van de kutarechtspraak onder de Lozi die 
een belangrijk deel uitmaken van de Barotse, een bantoevolk van Zambia (des-
tijds Noord-Rhodesië, Centraal Afrika). Zijn Amerikaanse gastheren kenden 
hem onder meer door zijn The Judicial Process among the Barotse, dat in 1955 
was verschenen. Gluckman besefte dat hij met zijn aandacht voor rechtsver-
schijnselen vrij uniek was onder antropologen en dat zijn bevindingen nieuw 

                                                           
5 “We would make law culturally more colourful rather than scientifically more man-

ageable, let alone technologically more efficient.” (Sack 1998: 19)  
6 Door deze houding was Centraal Afrika voor Gluckman een tijd lang verboden 

gebied. (cf. Kapferer 1987: 13)  
7 Ik dank de redactie en haar leescommissie Govaert van den Bergh, Marc Hertogh en 

Albert Klijn die al als welwillende leden van het forum hebben opgetreden. Hun 
opmerkingen leidden tot deze toelichting en tot een aantal herzieningen.  

8 Cf. Gluckman in het voorwoord bij de uitgave van de colleges (de zogenaamde 
Storrs Lectures in Jurisprudence) 1965a: xiv.  
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licht zouden kunnen werpen op de functionerende rechtsinstellingen in de wes-
terse samenlevingen. Door zijn specialisatie in thema’s van het recht kreeg hij 
echter nooit die centrale positie in de antropologie die sommige anderen van 
zijn kaliber wel toebedeeld kregen, en door zijn antropologie bleef hij in de 
marge van de rechtswetenschap. Inmiddels hebben de rechtssociologie en -an-
tropologie een plaatsje veroverd in de curricula van de verschillende facultei-
ten. Dat schept nu deze gelegenheid om Gluckman uit zijn relatieve isolement 
te halen. We presenteren hem hier als een van de wegbereiders van de sociaal-
wetenschappelijke bestudering van het recht. 
 
Gluckman is evenwel niet de enige antropoloog van het eerste uur die zich 
heeft toegelegd op het bestuderen van rechtsverschijnselen in andere delen van 
de wereld. 

 We hadden met evenveel reden Bronislaw Malinowski uit de encyclopedie 
van antropologen kunnen lichten. Te meer daar Malinowski’s studie Crime 
and Custom in Savage Society al veel eerder verschijnt, in 1926. Het is een van 
de eerste daadwerkelijke veldstudies die de veelal louter op literatuur geba-
seerde studies van vorige generaties antropologen onder vuur zouden leggen. 
Het lot (zijn onderzoeksverblijf in Australië en het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog) had Malinowski tot een pionier in dezen gemaakt. Door zijn 
Poolse achtergrond die hem destijds de Oostenrijkse nationaliteit bezorgde, 
werd Malinowski namelijk als staatsvijand van Engeland beschouwd. Zowel 
Malinowski zelf als de Engelse autoriteiten zullen het veiliger hebben gevon-
den wanneer hij zich afzijdig hield door weg te trekken naar een afgelegen 
gebied, naar de Trobriandeilanden in de Polynesische Archipel. Hij kreeg ten-
minste toestemming om daar zijn veldonderzoekstent op te zetten.9  

Als het gaat om antropologen die al eerder dan Gluckman de weg voor de 
rechtsantropologie hebben geplaveid, dan hadden we even zo goed E. Adams-
on Hoebel, schrijver van The Law of Primitive Man (1954), kunnen nemen. In 
1941 publiceerde Hoebel samen met de jurist Karl N. Llewellyn The Cheyenne 
Way: Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence. Uit negentiende-
eeuwse verslagen en uit interviews met nabestaanden reconstrueerden zij, steu-
nend op elkaars expertise, de manier waarop Cheyenne Indianen conflictzaken 
afhandelen. 

 We hadden bij onze keuze van wegbereiders van de rechtsantropologie 
zonder twijfel ook aan volksrechtsgeleerden en bestuursambtenaren kunnen 
denken, die zich ten tijde van de koloniale overheersing hebben toegelegd op 

                                                           
9 Na de Eerste Wereldoorlog werd Malinowski een van de leidende Britse antropolo-

gen, die zijn invloed zeker ook op Gluckman heeft uitgeoefend, al was Gluckman 
zelf meer gecharmeerd van het werk van Alfred Reginald Radcliffe-Brown. Mali-
nowski’s idee van een sociaal systeem is naar de mening van Gluckman te statisch 
en te weinig adequaat om sociale verandering te begrijpen. (Gluckman 1963: 207 
e.v.; Kapferer 1987: 16)  
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het codificeren van inheems recht.10 Cornelis van Vollenhoven zou door zijn 
studie Het adatrecht van Ned. Indië (3 delen 1909-1931) de eerst aangewezene 
zijn. Gluckman zou in deze lijn van codificaties zijn leermeester Isaac Schape-
ra hebben genoemd vanwege zijn A Handbook of Tswana Law and Custom 
(1938).11 

Uit deze kleine selectie van wetenschappers is echter voor Gluckman geko-
zen omdat hij vaker en dichter bij het recht is blijven staan dan de genoemde 
antropologen en dichter bij de sociale wetenschappen dan de genoemde volks-
rechtgeleerden.12 De overweging dat een studie van Gluckmans werk als Poli-
tics, Law and Ritual in Tribal Society (1965) op de weg ligt van Rechtssociolo-
gie aan de UvA, komt daar nog bij. ‘Ritueel en recht’ is immers een van haar 
onderzoeksthema’s.13  
 
Max Gluckman (geboren in 1911 in Johannesburg, Zuid-Afrika en gestorven 
in 1975 in Jeruzalem, Israël) kreeg zijn belangstelling voor het recht van huis 
uit mee.14 Zijn vader was jurist in Johannesburg en gesprekken over recht en 
rechtszaken behoorden tot de dagelijkse kost. Ook werkte hij tijdens zijn studie 
aan de University of the Witwatersrand (1928-34) op zijn vaders kantoor en 
ging met hem mee naar de zittingen. Gluckman legde alvorens hij naar Enge-
land ging zowel tentamens in de antropologie als in de rechtswetenschappen 
af. Eenmaal in Engeland (Oxford) koos hij voor de sociale antropologie. In 
1936 keerde hij terug naar Afrika waar hij onderzoek deed bij de Zulu’s en 
vanaf 1939 bij de Lozi. Gedurende die tijd was hij verbonden aan het Rhodes-
Livingstone Instituut van Noord-Rhodesië, vanaf 1942 zelfs als directeur. In 
1947 kwam er een eind aan dit directeurschap toen hij terug naar Engeland 
ging om daar aan de Victoria University of Manchester eerst lector en na twee 
jaar hoogleraar sociale antropologie te worden. De vele seminars die hij orga-
niseerde om zijn eigen werk en dat van collegae en studenten onderling te 
bespreken, legden de basis voor wat later de Manchester School ging heten.15  

Sociale processen en hun interferentie 

Gluckman hechtte aan het gebruik van het adjectief ‘sociale’ als het om de an-
tropologie ging die hij bedreef. Bij het verzamelen van antropologische gege-

                                                           
10 Strijbosch, A.K.J.M. (1980) Juristen en de studie van Volksrecht in Nederlands-

Indië en Anglofoon Afrika.  
11 Gluckman 1955: en 1973: 620 
12 Het is niet gezegd dat er geen bijdragen kunnen of zullen verschijnen over de ande-

re rechtsantropologen van het eerste uur.  
13 Schreiner diss. 1990; Van Rossum diss. 1998 
14 Voor Gluckmans autobiografische inleiding cf. Gluckman 1963: 1-49. 
15 Met leden als Elizabeth Colson, J. Clyde Mitchell, J.A. Barnes, I. Cunnison, Arnold 

L. Epstein, M. Marwick, Victor W. Turner, Jaap van Velsen, W. Watson. Cf. Kuper 
1996: 143 
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vens wilde hij zich concentreren op sociale instituties of fenomenen, zoals 
recht, religie, politiek, economie of verwantschapssystemen om ze in verband 
te brengen met het sociale leven en het algemene sociale systeem van een stam. 
De antropologen die naar individuele, fysiologische, psychologische of analyti-
sche factoren in het gedrag van vreemde volken zochten en een van deze facto-
ren in verband willen brengen met ras, volksbewustzijn, cultuur, etniciteit of 
identiteit, hadden wat hem betreft evenveel recht van spreken, alleen was het 
zijn stiel niet.16 Gluckmans studie verraadt de invloed van Durkheim, welke hij 
via het werk van Radcliffe-Brown en de colleges van zijn directe leermeesters 
(A. Winifred Hoernlé en Isaac Schapera) had ondergaan. Net als Durkheim 
vroeg hij aandacht voor de sociale feiten en omstandigheden.17 Toch sloeg 
Gluckman op beslissende punten een eigen weg in. Had hij, naar eigen zeggen, 
eerst nog “botweg in functionele termen over instituties gedacht (...) die bij-
droegen aan de handhaving van een tamelijk strikt gevormde sociale struc-
tuur”, later kwam hij tot het besef dat hij “het soort organische analogie voor 
een sociaal systeem, waarmee Radcliffe-Brown werkte” en die hem, Gluck-
man, “verleid had om te zeggen dat een burgeroorlog noodzakelijk is voor de 
handhaving van het systeem” beter helemaal kon verlaten. (1963: 38) Vanaf 
dat moment dacht Gluckman over instituties meer in termen van een reeks 
sociale processen. “Social systems are not nearly as integrated as organic sys-
tems, and the processes working within them are not as cyclical or repetitive as 
are those in organic systems. (...) I think therefore much more in terms of se-
ries of social processes (...). These are never perfectly adjusted; and hence 
processes do not cancel themselves out as in organic systems.” (1963: 38-39) 
In plaats van naar een statische functionele opbouw van systemen zocht 
Gluckman naar een dynamische dialectische structuur, in de overtuiging dat hij 
op die manier de gegevenheden die hij op het oog had, beter kon beschrijven 
of reconstrueren.18 Het is daarom ook dat Gluckman aansluiting vond bij 
Marx.19 Maar anders dan de marxisten die in een grote historische ontwikke-
ling de oprichting of de omverwerping van instituties schetsten, zocht Gluck-
man naar de tijdschaal die eigen is aan de instituties zelf. Instituties hebben een 
‘structural duration’. (1968: 221) Men ziet dat ze binnen een gegeven tijd zich 
aanpassen of toepassingen vinden, waardoor ze redelijk stabiel blijken te blij-
ven.  

                                                           
16 In zijn tijd probeerde men op dit onderscheid in invalshoek een scheidslijn te trek-

ken tussen de Amerikaanse antropologen met hun culturele antropologie en de Eu-
ropese antropologen met hun sociale antropologie. (cf. Gluckman 1963: 2 en 27) 
Wat Gluckman betreft mochten de verschillende disciplines elkaar completeren en 
aldus bijdragen tot een beter beeld van het geheel. (id.: 3)  

17 Cf. Van Manen 1994: 19-20 
18 Cf. Closed Systems and Open Minds: the Limits of Naïevity in Social Anthropology 

(Gluckman & Devons 1964)  
19 Gluckman 1963: 10. Voor meer over het marxisme bij Gluckman cf. Kapferer 1987: 

13.  
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Zijn object van studie betrof dus het (voort)bestaan van een sociale institutie 
opgevat als een reeks sociale processen die elk een eigen verloop kennen 
waardoor ze soms parallel lopen, af en toe in samenhang optreden en niet 
zelden in conflict met elkaar staan. Zoals uit de volgende paragrafen zal blij-
ken, onderzocht Gluckman met name het sociale proces waarin mensen beoor-
deeld worden naar normen en het sociale proces waarin mensen een positie 
innemen binnen een sociale hiërarchie.  

Met deze blik op het sociale, de sociologische invalshoek die door Gluck-
man wordt gekozen, valt niet alleen de kwestie van sociale orde te begrijpen 
die op en voor een moment binnen een sociale institutie wordt bereikt, maar 
ook die van sociaal conflict, vanzelfsprekend met nadruk op ‘sociaal’. Het gaat 
wat Gluckman betreft “om conflicten die voortkomen uit discrepanties en 
tegenstrijdigheden in sociale wetmatigheden, conflicten tussen belangen en 
sociale processen, conflicten tussen statelijke eenheid en territoriale spreiding, 
etc.” (1963: 27) Met andere woorden, de sociale orde die op en voor een mo-
ment bestaat, is niet eenvoudig het resultaat van de moeiteloze integratie van 
groepen of normen. Het is het resultaat van wedijver tussen groepen mensen 
die binnen gegeven sociale omstandigheden strijden om het behoud of het 
verwerven van status, waarden of middelen, waarbij zelfs de regels waarbinnen 
hun strijd gevoerd wordt, onderling strijdig en ambigu zijn. Met ‘regels’ zijn 
de regels bedoeld die met een sociale institutie, zoals recht, religie, politiek, 
economie of verwantschapssystemen, gegeven zijn. Ze bieden het institutione-
le kader, regelen de interne gang van zaken, zorgen voor gelijkstemming en 
geven een vooruitblik op de directe toekomst van de betreffende institutie. We 
treffen onder deze regels formele, conceptuele, juridische, morele als ook min-
der geprononceerde sociale regels aan. Gluckman spreekt in dit verband ook 
van ‘legal and moral rules’ of ‘legal concepts’. Het antwoord op de vraag hoe 
de invulling van de regels feitelijk is, kan voor elke sociale institutie (en voor 
elke periode) verschillend zijn. 

De paradoxale situatie waarin sociale processen door regels in zekere ba-
nen worden geleid, maar tegelijkertijd hun invloed op de regels hebben, valt 
volgens Gluckman te verklaren uit eigenschappen van die regels. Zijn onder-
zoek leverde de volgende vijf eigenschappen op. Regels onderstrepen in het 
algemeen (unspecific) wat globaal (general) als sociale orde beschouwd wordt. 
Die sociale orde verschijnt echter op het moment waarop er een zekere af-
stemming bestaat of is bereikt van afzonderlijke processen die in de afzonder-
lijke regels doorschijnen (permeable). Omdat die sociale processen afzonder-
lijk zijn en een eigen verloop hebben, vallen ze – zoals gezegd – maar af en toe 
samen, lopen ze soms parallel en vaker uiteen. Vandaar dat er conflicten, te-
genstrijdigheden en contrasten zijn. De regels lenen zich ervoor om voor een 
bepaald moment de uitdrukking te zijn (absorbent) van het bereikte resultaat 
binnen een sociaal proces en omdat ze flexibel zijn kunnen ze nieuwe omstan-
digheden bestrijken (elastic). (1955: 293-4) 
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Als het object van studie zo duidelijk binnen sociologische termen begrepen 
wordt, waar blijft Gluckmans antropologie dan? Dat kan men zich afvragen. 

Het antropologische van Gluckmans werk vinden we in het feit dat hij de 
sociale processen in andere culturen dan de westerse samenleving ontdekte. 
Wat hij in algemene termen over de sociale processen stelt en wat hierboven is 
weergegeven, stoelt op onderzoeksgegevens van daadwerkelijke processen in 
de Afrikaanse samenlevingen waar Gluckman onderzoek deed. De vijf eigen-
schappen van regels van recht en moraal, waarmee de paradox van de ‘uncer-
tainty of legal concepts’ en de ‘certainty of law’ opgehelderd wordt, destilleer-
de Gluckman uit de vele rechtszaken die hij bij de kuta, het gerecht van de 
Lozi’s, observeerde, en hij voorspelde dat deze eigenschappen in elk rechts-
stelsel te onderkennen zijn. (1955: 293) Uit het doen van deze voorspelling 
wordt duidelijk dat Gluckman niet meer tot de traditie van antropologen be-
hoort die in de lijn van Maine en Durkheim ter ondersteuning van een evolutie-
theorie naar het verschil in ontwikkeling tussen moderne en primitieve samen-
levingen zochten, tussen verder ontwikkeld en onderontwikkeld, tussen huidi-
ge en voorstadia. Weliswaar handhaaft Gluckman de dichotomie tussen mo-
derne en tribale samenlevingen, maar hij is in verschillen geïnteresseerd om er 
juist overeenkomstige sociale processen in te ontdekken. Met behulp van de 
typologie van Afrikakenner Basil Davidson zouden we kunnen zeggen dat 
waar Maine en Durkheim zochten naar ‘hetzelfde maar anders’, daar zoekt 
Gluckman naar ‘anders maar hetzelfde’. In plaats van uit te gaan van één histo-
rische ontwikkeling voor de menselijke samenleving om vervolgens aan te 
tonen dat sommige groepen mensen nog in de voorstadia verkeren terwijl an-
dere al in de ontwikkelde fase zijn beland, gaat Gluckman uit van naast elkaar 
bestaande, verschillende samenlevingen om aan te tonen dat de samenlevingen 
gemeenschappelijk uitgangspunten hebben en overeenstemmen in hun aan-
pak.20 

Het analyserend en vergelijkend perspectief van Gluckman maakt de kern 
uit van zijn antropologische aanpak en zijn academische inzet die blijkt uit al 
de seminars die hij organiseerde, de congressen waarop hij sprak en de readers 
die hij redigeerde.21 De kennis van sociale processen van andere culturen biedt 
Gluckman de gelegenheid om de sociale processen te vergelijken met die in de 
Britse samenleving, zoals hij dat in zijn studie van de kutarechtspraak onder de 
Lozi heeft gedaan, of te vergelijken met andere tribale samenlevingen in Afri-
ka, Australië, Amerika (cf. zijn studie Politics, Law and Ritual in Tribal Socie-
ty) en daarbij meer te weten te komen over de processen en hun interferentie. 

                                                           
20 Sommige onderzoekers, zoals Moore (1978), willen Gluckman mijns inziens ten 

onrechte als een adept van Maine en Durkheim blijven zien.  
21 Voor Gluckmans wetenschappelijke activiteiten, curriculum vitae en publicaties cf. 

Gluckman, Mary (1976).  
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The Judicial Process: anders maar hetzelfde 

In zijn studie van de Barotse rechtspraak vond Gluckman “that, though the 
setting of this law might be exotic, its problems were those which are common 
to all systems of jurisprudence.” (1963: 178) Hoe exotisch de gegeven regels 
van recht of moraal ook mogen zijn, het probleem voor de rechters is overal 
hoe deze regels op uiteenlopende (inclusief exotische) situaties toe te passen. 
Gluckman ontdekte dat de rechters van het Barotse land net als hun collega’s 
van het Britse eiland dit probleem te lijf gaan door op zoek te gaan naar the 
reasonable man. Gluckman kwam de ‘reasonable man’ in Engeland tegen bij 
Sir Alan Herbert in zijn Uncommon Law (1935): “There has never been a 
problem, however difficult, which His Majesty’s judges have not in the end 
been able to resolve by asking themselves the simple question, ‘Was this or 
was it not the conduct of a reasonable man?’.”22  

In Loziland stootte Gluckman het eerst op deze ‘reasonable man’ in een 
zaak die hij De zaak van het gewelddadige dorpshoofd noemde.23 

Het was begonnen met een ruzie tussen de zoon van de induna, dat wil 
zeggen van de gezaghebber van het dorp, en een jonge dorpeling. De dorpeling 
was daarop naar het dorpshoofd gegaan om zich te beklagen over het gedrag 
van die zoon. Daar werd hij echter gelijk door de zoon, die daarbij de hulp 
kreeg van zijn broer en zuster, aangevallen en tegen de grond geslagen. Ver-
volgens mengde ook het dorpshoofd zich in de strijd. Hij pakte de op de grond 
liggende dorpeling bij de pols en begon aan hem te trekken, terwijl zijn kinde-
ren de dorpeling bij zijn benen en middel op de grond gedrukt hielden. De jon-
geman had geschreeuwd: “Het dorpshoofd tweeëndeelt me, het dorpshoofd 
tweeëndeelt me!” De vrouw van de dorpeling was ertussen gekomen en had 
het dorpshoofd beschuldigd van vechten. Gluckman legt uit dat dit een ernstig 
vergrijp is voor een dorpshoofd, die nooit tot geweld mag overgaan. Een indu-
na is immers geen politieman. Het dorpshoofd had daarop losgelaten en naar 
een stamperstok (zo een die de vrouwen gebruiken om graan tot meel te stam-
pen) gegrepen. Iemand pakte hem de stok af. Het dorpshoofd pakte daarop een 
zweep, die hem ook weer werd afgenomen. De kinderen van de induna hadden 
de jongeman toen losgelaten, die weggedragen moest worden, omdat hij was 
flauwgevallen. 

De jongeman had daarop het dorpshoofd en zijn kinderen voor de recht-
bank gedaagd, die hen veroordeelde tot een boete van 1 pound en 10 shilling 
als schadevergoeding voor de eiser en nog eens 10 shilling voor de kuta. Maar 
de dorpeling had meer geëist. Ook toen de kuta zijn vonnis omzette in 1 pound 
en 15 shilling schadevergoeding en 5 shilling voor de kuta, wilde eiser in be-
roep.  

                                                           
22 Geciteerd bij Gluckman (1955: 83; 1963: 179).  
23 Ik geef hier in vrije vertaling de zaak weer zoals Gluckman (1963: 181-185) die 

voor een radiouitzending samenvatte en later heeft gepubliceerd. De zaak is uitvoe-
riger beschreven in The Judicial Process (1955: 83-90).  
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In de beroepszaak verdedigde het dorpshoofd zich als volgt. Eiser was naar 
zijn huis gekomen om amok te maken over een vechtpartij met zijn zoon. Zijn 
kinderen hadden de eiser aangevallen die daarbij op de grond terecht kwam. 
Hij had eisers arm gepakt om hem op te helpen en het gevecht te stoppen. Hij 
had de stamperstok gepakt om deze uit de weg te zetten voor het geval iemand 
hem als wapen zou willen gebruiken. Tenslotte had hij de zweep gepakt enkel 
als dreiging, als poging om de vechtenden tot zinnen te brengen. Hij had niet 
de intentie gehad haar te gebruiken. 

Het ernstige aan deze zaak is dus, zo merkt Gluckman op, het feit dat de in-
duna tot geweld was overgegeaan, was gaan vechten. Een induna – was hem 
verteld – zou zich juist terughoudend, waardig, gecontroleerd moeten gedra-
gen. Doet hij dat niet en onderneemt hij met eigen handen actie tegen boos-
doeners, dan wacht hem de ontzetting uit zijn functie. Gluckman gaat ervan uit 
dat de gewelddadige induna dit gevreesd moet hebben en daarom zijn verhaal 
zo opmaakte dat zijn handelwijze overeen lijkt te stemmen met het idee dat de 
Barotse hebben van juist gedrag – en dat het zou lijken dat hij in alle redelijk-
heid gehandeld heeft.  

Of de induna nu liegt of niet, hij is bereid om in ieder geval de heersende 
regels omtrent de juiste vervulling van zijn functie te onderstrepen, wat de 
rechters de gelegenheid geeft om hem erop aan te spreken. Een van hen vroeg 
hem daarop: “Toen eiser naar uw huis kwam, waarom heeft u hem toen niet 
gezegd te gaan zitten en uw kinderen geroepen opdat u het geschil tussen hen 
zou kunnen onderzoeken?” Het dorpshoofd dekte zich in door te antwoorden 
dat hij zou zijn voorgelogen. De voorzitter van de rechtbank presste hem: 
“Waarom dwong u hen niet te gaan zitten zodat u een oordeel zou kunnen vel-
len?” 

Het dorpshoofd bleef het antwoord schuldig. De voorzitter, die om zijn 
zachtaardigheid bekend staat, was echter ontzet over deze nalatigheid, en ging 
boos door: “U had de eiser de zitplaats moeten wijzen, uw zoon moeten roepen 
en alle mannen uit het dorp moeten oproepen hun onenigheid te horen!” De in-
duna zei: “Ik heb dat niet gedaan”, waarop de voorzitter nog toevoegde: “En 
dat is gezag dragen – gezag uitoefenen?”  

Later doet hij er een schep bovenop: “Trouwens, u zegt dat u geprobeerd 
heeft om de eiser te helpen opstaan en dat u hem niet over de grond gesleurd 
heeft. Wat voor een manier van scheidsrechten in een gevecht is dit, om dege-
ne die op de grond ligt en overweldigd wordt, te pakken en niet hen die hem 
bevechten?” 

Gluckman wist hieruit af te leiden dat de rechters in De zaak van het ge-
welddadige dorpshoofd op twee momenten een maatstaf van ‘redelijkheid’ 
aanlegden. Twee keer schoot de induna daarom te kort. De induna had de zaak 
niet als een ‘reasonable headman’ aangepakt toen de zaak bij hem voorkwam, 
noch had hij als een ‘reasonable man’ geïntervenieerd in het gevecht, dat was 
ontstaan. 

In alle verdere vragen tijdens de zitting wordt er gezinspeeld op de ‘reason-
able man’, beter gezegd gewerkt met het concept van wat een man in een gege-
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ven positie en een gegeven situatie naar alle redelijkheid doet of zou hebben 
gedaan. De vraag bijvoorbeeld waarom de induna in eerste instantie akkoord is 
gegaan met een veroordeling tot een boete, als hij nu in tweede instantie zegt 
niet tegen de regels te hebben gehandeld, of de vraag waarom de induna de 
eiser losliet op het moment dat luid geroepen werd dat de induna aan het vech-
ten was, terwijl hij zei de eiser te hebben willen helpen opstaan. Dan houdt het 
verder op met vragen en kan de ene na de andere norm binnen de gegeven si-
tuatie en gezien door de redelijkheid worden gesteld: een politieagent dreigt 
met een wapen, niet een dorpshoofd, die is geschillenbeslechter. Had hij willen 
dreigen, dan had hij iets hebben moeten roepen in de trant van ‘als jullie niet, 
dan...’, maar er was geen getuige die dat had gehoord, terwijl alle andere uit-
roepen wel uit de getuigenverklaringen bleken. 

De rechters bevestigden de eerdere uitspraak en er werd geen hogere boete 
opgelegd.  
 
Deze zaak – die Gluckman dus ziet als een concreet uitvloeisel van het sociale 
proces waarin personen worden beoordeeld naar normen, het ‘judicial process’ 
– wordt tot een oplossing gebracht door te bepalen wat van een ‘reasonable 
man’ gezien de situatie en gezien zijn sociale positie mag worden verwacht.24 
De norm van een ‘goed dorpshoofd’ of een ‘goede huisvader’, een ‘goede 
echtgenoot’, ‘goede (schoon)zoon of dochter’ etc., kortom de norm van ‘goed 
in de rol die iemand gezien zijn sociale positie (status) heeft’ levert in het soci-
ale i.c. judiciële proces de constante. De variatie wordt gevonden door het 
antwoord op de vraag wat, gegeven de situatie (die exotisch, actueel of nieuw 
kan zijn), redelijk is. Het oordeel kan aldus oude of nieuwe standaarden inhou-
den.25  

Zo gaat het sociale proces waarin personen beoordeeld worden naar nor-
men, in zijn werk. Gluckman zegt niet dat het zo behoort te gaan; het gaat zo. 
Normen komen bovendrijven en er wordt met normen gewerkt. Of die normen 
nu goed zijn of niet, daar moeten ethici, politici en aanverwanten zich maar 
over uitlaten; de sociale antropologie doet dat liever niet. Het lijkt of de sociale 
antropologie in dit opzicht in de kuta een medestander vindt. In het judiciële 
proces blijkt de kuta bijvoorbeeld met evenveel zorg te zoeken naar een ‘rea-
sonable wrongdoer’ als naar een ‘reasonable man’: wat doet iemand die iets 
verkeerds in de zin heeft, in alle redelijkheid gegeven de omstandigheden?26  

                                                           
24 Cf. Gluckman 1955: 127. Door het benadrukken van het concept van de redelijk-

heid als maatstaf voor bepaalde rolverwachtingen ten opzichte van een gegeven so-
ciale positie onderscheidt Gluckman zich van een socioloog als Talcott Parsons, die 
sociale posities als vast ijkpunt voor het articuleren van rolverwachtingen ziet. 
(Over Parsons cf. Gluckman 1955: 129, Hoekema 1994: 100)  

25 Welbeschouwd zien we hier een interferentie van het ‘judicial process’ met een 
ander sociaal proces, namelijk dat waarin mensen omgaan met nieuwe, moderne of 
vreemde levensstijlen.  

26 Voor iemand die overspel pleegt, die steelt, die hekserij bedrijft, die moordt, die 
vloekt, die ontucht pleegt cf. Gluckman 1955: 135, 137, 138; 1963: 190.  
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Analyse van de sociale situatie 

We zouden De zaak van het gewelddadige dorpshoofd nog eens kunnen bekij-
ken en ons afvragen welke regels een rol spelen die op een of andere manier te 
kwalificeren zouden zijn als regels van substantief recht, welke aannames op 
de voorgrond treden, welke feiten aan het licht komen die door bewijzen wor-
den gestaafd, welke omstandigheden van economische, politieke, culturele, 
geografische of sociale aard meespelen, welke voorgeschiedenis op de achter-
grond meespeelt en, niet minder belangrijk, welke kennis aangedragen wordt 
die van antropologische aard is. Zouden we deze weg daadwerkelijk inslaan en 
de zaak met deze vragen opnieuw onderzoeken, dan treden we zonder meer in 
de voetsporen van Gluckman en volgen we de methode die door hem ontwik-
keld is. Zijn onderzoeksmethode wordt de situational analysis of extended-
case method genoemd.27 Een zaak, zo stelt Gluckman, kan het beste begrepen 
worden als men op zoek gaat naar gegevens die tot de kwestie hebben geleid 
en die het gevolg zullen zijn van de betreffende kwestie. Met andere woorden, 
het gaat om de zaak in extenso, de sociale situatie, het sociale drama.28 Deze 
methode, die veel navolging heeft gekregen, is er verantwoordelijk voor dat 
antropologische monografieën sindsdien vaak beginnen met een uitvoerige en 
gedetailleerde beschrijving van de bevolkingsopbouw, de omgeving, de bezig-
heden, de inkomens, de opleiding, etnische banden, verwantschapsystemen 
etc., die op het eerste gezicht overbodig lijkt. Nadere beschouwing wijst uit dat 
deze gegevens onderdeel zijn van de analyse. Ze zijn geselecteerd met het oog 
op de probleemstelling. Volgens Gluckman kan en mag dat niet anders. “These 
are essential for analysis of social situations, though analysis of the situations 
brings into life the sociological categories which in turn control that life.” 
(1973: 637) Gluckman zelf bijvoorbeeld brengt het feit te berde dat de Zambe-
zi rivier die het Barotse land doorstroomt, de helft van het jaar het land in een 
gigantisch meer doet veranderen. (1963: 180) In het droge seizoen moeten de 
mensen (willen) terugkeren naar de vallei, hun dorpen weer opbouwen, hun 
akkertjes terugvinden, als de nieuwe loop van de rivier hen daartoe tenminste 
in staat stelt. Het kan niet anders dan dat dit gegeven consequenties heeft voor 
de eigendom van grond en aanverwante rechten en dan hebben we het nog niet 
eens over een mogelijk regiem van visquota en geoorloofde vismethoden.  
                                                           
27 Cf. Handelman 1976: 12, Kapferer 1987: 10, Kuper 1996: 142. De vragen die hier 

bij De zaak van het gewelddadige dorpshoofd worden gesteld zijn dezelfde die 
Gluckman in zijn Limitations of the Case-Method bij een zaak die door Richard L. 
Abel was beschreven, stelde om de onontkomelijkheid van zijn methode aan te to-
nen. (1973: 625)  

28 De benaming ‘sociaal drama’ werd gevonden door Victor Turner, een van zijn 
prominentste leerlingen: “...the social drama is a limited area of transparency on the 
otherwise opaque surface of regular, uneventful social life. Through it we are able 
to observe the crucial principles of the social structure in their operation, and their 
relative dominance at successive points in time.” (Turner 1957: 93) In Turners be-
woordingen ‘crucial principles of the social structure in their operation’ vinden we 
Gluckmans ‘series of social processes’ terug.  
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Gluckman is zich bewust van de discussie zoals die onder juristen gevoerd 
wordt over de vraag of het recht nu uit de gegeven zaak moet worden gehaald 
of alleen uit het systeem van regels. Hij ziet echter de mogelijkheid om deze 
discussie tussen ‘rule-sceptics’ en ‘fact-sceptics’ achter zich te laten. (1973: 
614) In zijn woorden “law, it is true, can only be understood through cases – 
but cases can be understood only through law”. Welnu zegt hij, “both have to 
be set in the matrix of social process” en men stap uit deze cirkel. (1973: 622). 
Het recht en de gerezen kwestie moeten in de sociale context worden geplaatst. 
Wil men alles doorgronden dan ontkomt men er volgens Gluckman niet aan de 
sociale processen, waarbinnen het recht respectievelijk het geschil zich ontwik-
kelen, erbij te betrekken – maar hij haast zich te zeggen dat daarmee het juridi-
sche of juristieke werk niet wordt uitgeschakeld. “Naturally, this last proviso 
does not mean that there is not room for the lawyer’s specialized craft, particu-
larly in our differentiated society, about which there is much background 
knowledge.” (id.: 623) Er is een moment voor de aanwending van de juridische 
vakkundigheid, maar het is een moment onder de andere momenten van het 
sociale proces (inclusief het rechterlijk proces) waarin personen worden beoor-
deeld naar normen. 

Een ‘rechts’vergelijkend perspectief 

De recensenten van The Judicial Process among the Barotse (1955) grepen de 
gelegenheid die het bijna gelijktijdige uitkomen van Paul Bohannans studie 
Justice and Judgement among the Tiv of Nigeria (1957) hen bood, met beide 
handen aan. Het contrast tussen de studies werd door hen benadrukt en een dis-
cussie die de rechtsantropologie een aantal decennia ging beheersen, was daar-
mee een feit. Het ging om de kwestie hoever men in het gebruik van westerse 
termen zou kunnen of mogen gaan bij het beschrijven en analyseren van 
‘recht’ van samenlevingen buiten de West-Europese traditie. Gluckman zou te 
ver gaan. Hij zou het westerse rechtssysteem (wat met evenveel recht ‘volks-
recht’, d.w.z. volks-specifiek recht genoemd kan worden) verheffen tot een 
analytisch systeem om vervolgens de Lozi-specifieke opvattingen in dit wes-
terse model te dwingen.29 Zo beschouwd zou hij zich schuldig maken aan etno-
centrisme, dat ertoe leidt dat andere culturen het op fundamentele punten, zoals 
hun rechtsopvattingen, moeten afleggen tegen de heersende westerse cultuur.  

Bohannan had in zijn studie laten zien dat men bij het analyseren van een 
volksrechtsysteem als dat van de Tiv zo dicht mogelijk bij de termen van de 
Tiv zelf zou moeten blijven, wil men het eigene en de volle strekking van hun 
rechtsopvattingen in het vizier krijgen. Komt men te snel met een westerse 
rechtsterm als ‘sanctie’ bijvoorbeeld aanzetten, dan loopt men het risico dat de 

                                                           
29 Nader 1965: 11; Moore 1969: 227-228; Griffiths 1996: 42-44.  
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vele dimensies die ‘correctie’ voor de Tiv heeft, wegvallen.30 Deze gedachte-
gang kan worden doorgezet, waardoor ook het woord ‘correctie’ op de verbo-
den index van het cultuur-relativisme komt te staan, want ‘correctie’ neemt op 
zijn beurt weer de connotaties die dat woord in het westen heeft, automatisch 
mee. Om zuiver op de graat te zijn zou men met neologismen moeten komen of 
in het Tivs moeten blijven spreken. 

Gluckman heeft iedere gelegenheid aangegrepen, waaronder die van het 
uitkomen van de tweede druk van The Judicial Process, om te laten zien dat 
het wat hem betreft om een opgeklopte controverse gaat.31 In het beschrijven 
van het rechtssysteem van de Lozi doet Gluckman niet onder voor de zorgvul-
digheid waarmee Bohannan het rechtssysteem van de Tiv onder woorden 
brengt. Onder Engelse woorden wel te verstaan.32 Dat neemt niet weg dat men 
de connotaties die een begrip als mulao (plur. milao) voor de Lozi heeft, in 
Engelse bewoordingen kan proberen te treffen. Gluckman beschrijft meerdere 
concrete situaties waarin mulao door de Lozi wordt gebruikt en als ‘law’, ‘ru-
le’, ‘norm’, ‘standard’, ‘commandment’, ‘regulation’, ‘order’ (en de connota-
ties die deze woorden binnen de Engelse taal hebben) op begrip gebracht wor-
den.33 Hij laat eveneens zien dat situaties die in het Engels onder ‘custom’ 
worden gerangschikt in de meeste gevallen niet onder mulao gevat moeten 
worden, simpelweg omdat de Lozi in die situatie werken met het begrip mukwa 
(plur. mikwa) dat – zo valt in de praktijk weer na te gaan – ‘practice’, ‘custom’, 
‘habit’, ‘method’, ‘doing something’ betekent. Soms duikt mukwa op zoals 
‘gewoonte’ ook in Nederlandse situaties kan opduiken, namelijk daar waar het 
‘de wet der gewoonte’ betreft. Uit het gebruik van mulao naast mukwa valt 
naar de mening van Gluckman dus de conclusie te trekken dat de Lozi net als 
de Europeanen een onderscheid maken tussen ‘wet’ en ‘gewoonte’. Dergelijke 
conclusies hoeven dus niet het verwijt (zoals dat van cultuur-relativistische 
zijde) te krijgen etnocentrisch te zijn. 

Waarom Gluckman in tegenstelling tot Bohannan toch concludeert in wes-
terse termen, heeft te maken met het verschil in het perspectief van analyse. 
Gluckman zegt in een ander probleem geïnteresseerd te zijn dan Bohannan. 
Bohannan heeft zijn aandacht gericht op het vergelijken van de Tiv-concepten 
en -opvattingen onderling (op zijn analytisch abstraherend niveau vinden we 
dus Tiv-termen). Gluckman vroeg zich daarentegen af welke vergelijking er te 

                                                           
30 Bohannan zou door zijn aandacht voor de betekenis die de Tiv aan hun sociaal 

handelen geven, beschouwd kunnen worden als een interpretatieve socioloog. Cf. 
voor de interpretatieve sociologie Kocken & Van Rossum 1994.  

31 Cf. Chapter IX Reappraisal (1966) in Gluckman 1967: 398-418; 1969: 353. Het 
debat heeft Gluckman niet kunnen stillen en het zette zich voort ook op de andere 
thema’s van de rechtsantropologie zoals onder meer ten aanzien van de vraag ‘wat 
is een geschil?’ en recentelijk over de vraag ‘wat is rechtspluralisme’ cf. Griffiths 
1996: 42-44; Von Benda-Beckmann 1996a: 583-585; Schreiner 1998: 75.  

32 Voor Gluckmans interesse voor het symbolisch interactionisme en de etnometho-
dologie cf. Kapferer 1987: 12.  

33 Cf. o.a. Gluckman 1955: 164 e.v.; 1963: 206 
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maken valt vanuit het Lozi-systeem met andere rechtssystemen. Vandaar dat 
hij juist de Lozi-termen moet verlaten om op zijn analytisch abstraherend ni-
veau terecht te komen.34 De gemeenschappelijke principes, waartoe Gluckman 
via de weg van ‘anders maar hetzelfde’ concludeert, zijn in zoverre gelijk dat 
ze altijd nog in verschillende culturen fungeren. In het werken met een concept 
als ‘the reasonable man’ bijvoorbeeld schemert dus altijd het eigene van een 
cultuur en van de sociale processen aldaar, door.35  

The Ceremonial Process: anders maar hetzelfde36 

Gluckmans aandacht gaat uit naar nog een ander sociaal proces dan dat waarin 
mensen beoordeeld worden naar normen. Hij onderzoekt in de synthetiserende 
studie Politics, Law and Ritual in Tribal Society het sociale proces waarin 
mensen hun positie binnen een sociale hiërarchie innemen. Omdat Gluckman 
het als een sociaal proces (dus niet: systeem) opvat en analyseert, kan hij laten 
zien dat zo’n positie geen vaststaand gegeven is. Sociale posities innemen 
betekent zoveel als ze ambiëren, behouden, bestendigen, bevechten, bestrijden. 
Met andere woorden, posities worden niet zonder slag of stoot ingenomen (in 
de aanval noch in de verdediging). Op het kruispunt van alle sociale conflicten 
en cohesies die daarachter schuilgaan, treft men mogelijk een duurzaam of mo-
mentaan sociaal evenwicht aan, mogelijk een duurzame of momentane vijande-
lijkheid. De gegeven omstandigheid, de gegeven cultuur of de gegeven samen-
leving zal uitmaken hoe het sociale evenwicht of de vijandelijkheid tussen de 
sociale posities wordt bereikt, hoe er bijvoorbeeld eendracht of tweedracht 
wordt gesmeed tussen mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, leiders en 
onderdanen.37 

De sociale tegenstellingen kunnen politiek en/of juridisch gearticuleerd 
worden, zoals dat het geval is in de meeste Europese samenlevingen. Parle-
mentaire debatten, verkiezingscampagnes, publieke schandalen (ten aanzien 

                                                           
34 Cf. Gluckman 1969: 354. De meeste rechtsantropologen die vergelijkend analytisch 

(in onderscheid met beschrijvend analytisch) onderzoek doen, vinden aansluiting bij 
dit standpunt van Gluckman. (Cf. Von Benda-Beckmann 1996a: 548) Neem bij-
voorbeeld de rechtsantropologen die onderzoek doen op het terrein van rechtsplura-
lisme waar de term ‘rechts’pluralisme voor dezelfde problemen zorgt. (Cf. Von 
Benda-Beckmann 1996b: 744; Anders, Bloemink & Van Manen 1998) Hieronder 
zal overigens blijken dat Gluckman als vergelijkend analytisch begrip ook eens 
voor een begrip uit de andere dan de moderne westerse cultuur kiest.  

35 Deze eigenschap van ‘the reasonable man’ om het sociaal- en cultuurspecifieke 
door te laten schijnen is dus een van de vijf eigenschappen van regels of rechtscon-
cepten, die Gluckman vond (cf. Sociale processen en hun interferentie hierboven).  

36 De titel The Ceremonial Process is hier gevonden naar analogie van Gluckmans 
titel The Judicial Process.  

37 De sociale antropologie onderzoekt deze een- of tweedracht niet op het individuele 
niveau van een man-vrouw-, ouder-kind- of leider-volgeling-relatie (daar zijn im-
mers andere disciplines voor ingericht) maar op maatschappelijk niveau.  
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van bepaald optreden van overheidsinstanties bijvoorbeeld) en parlementaire 
enquêtes weerspiegelen de sociale tegenstellingen. Soms gaat de tegenstelling 
tijdens zulke gebeurtenissen op de helling.38 Gluckman noemt deze politieke 
en juridische strijdmiddelen ‘ceremoniën’ van rebellie. Het aardige van deze 
benaming is dat Gluckman op het vergelijkend-analytisch niveau nu niet een 
voor de westerse samenlevingen voor de hand liggende, maar juist voor een 
onalledaagse term kiest (die overigens alledaags lijkt te zijn voor niet westerse 
samenlevingen.) 

Alle samenlevingen hebben ceremoniën van rebellie, maar niet alle samen-
levingen geven daar een juridische of politieke vorm aan, is Gluckmans stel-
ling. Er zijn namelijk samenlevingen waarin de sociale tegenstellingen ritueel 
gearticuleerd worden.39 Gluckman heeft ze voor een lezing verzameld onder de 
titel Rituals of Rebellion in South-East Africa.40 In plaats van rechtsmiddelen te 
hanteren, dat wil zeggen protest aan te tekenen, zich te organiseren, rechten te 
eisen en een leven te wijden aan het ter-discussie-stellen en veranderen van de 
bestaande sociale tegenstellingen, worden in sommige tribale samenlevingen 
de bestaande sociale posities binnen een gegeven ritueel aan de kaak gesteld.41 
In beide gevallen wordt er pressie uitgeoefend binnen af te werken protocollen. 
Het onderscheid tussen juridische en politieke ceremoniën en rituele ceremo-
niën legt Gluckman bij de taboedoorbreking van ‘rituelen’ van rebellie, waar-
bij hij een bovennatuurlijke of niet seculiere pressie vermoedt.42 Op gezette 
tijden leggen vrouwen, op andere vaststaande momenten leggen jongeren en 
op weer andere voorgeschreven gelegenheden leggen onderdanen hun kente-
kenen af om vervolgens die aan te nemen die bij de positie horen die hen juist 
in hun positie gevangen houdt. Vrouwen steken zich in mannenkleren, dragen 
hun wapens, spreken mannentaal en werken tijdens (en alleen binnen) de ce-
remoniële bijeenkomst het hele scala van mannelijke gebaren af om aan het 
eind weer te transformeren in de vrouwen die ze in het dagelijks leven zijn.43 
                                                           
38 Of een gegeven conflict eeuwig blijft doorwoekeren, eindigt met een eind-goed-al-

goed of uitmondt in een revolutionaire strijd, zal afhangen van het sociale proces, 
dat – zo blijkt als men dat zorgvuldig analyseert – interfereert met andere sociale 
processen in de betreffende samenleving.  

39 Voor het onderscheid tussen ‘ceremonie’ als vergelijkend analytisch begrip en ‘ri-
tueel’, ‘recht’ en ‘politiek’ als beschrijvende analytische begrippen cf. Gluckman 
1956: 119; 1962: 22.  

40 The Frazer Lecture (voorgedragen op 28 april 1953 te Glasgow), werd voor het 
eerst gepubliceerd in 1954, later opgenomen in Order and Rebellion in Tribal Afri-
ca (1963). Gluckman heeft deze tekst bewerkt voor een radiolezing waarvan de 
tekst onder de titel Licence in Ritual is opgenomen in Custom and Conflict in Africa 
(1956).  

41 Bij een onderwerp als ‘recht en ritueel’ wordt in eerste instantie aan rituelen in het 
recht gedacht. Hier zien we nu rituelen die de plaats innemen van recht. Er blijken 
echter ook rituelen te zijn waarin recht verschijnt cf. bijvoorbeeld noot 43 hieron-
der.  

42 Cf. Gluckman 1956: 135; 1963: 135 
43 Cf. Gluckman 1963: 113-119. Omgekeerd is het van mannen bekend dat zij zich 

tijdens hun rituelen in vrouwen transformeren. Een soortgelijke omkering zien we 
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Troonopvolgers en hun aanhang keren zich met spotdichten en verkleedpartij-
en ritueel tegen de Troon, de aanhangers op hun beurt tegen de troonopvolgers. 
(1963: 119-126) Deze vormen van rebellie, die de heersende tegenstellingen 
tussen de verschillende sociale posities zo openlijk, krachtig en georganiseerd 
aan de orde stellen, zouden in een niet rituele orde tot daadwerkelijke omwen-
telingen kunnen leiden. In de rituele orde blijven ze volgens Gluckman beperkt 
tot tijdelijke omkeringen. Men verkrijgt een licence, een vrijbrief voor de duur 
van het ritueel. Gluckman trekt hieruit de conclusie dat zo’n samenleving 
klaarblijkelijk zo’n openlijke rebellie verdraagt. Buiten deze rituele momenten 
zal de betreffende samenleving daarom een strakke, standvastige zijn, die 
nauwelijks ter discussie staat. (1956: 125) Zijn ‘rechts’vergelijkend perspectief 
brengt hem vervolgens tot de slotsom dat samenlevingen van Europa nauwe-
lijks meer rituelen bezitten, omdat ze juist veranderlijk en veranderbaar zijn. 
(1956: 133-134) Het protesteren of rebelleren blijkt in Europa meteen conse-
quenties te hebben. De sociale hiërarchie is minder aanvaard en minder vast-
staand. Vandaar dat het sociale proces waarin personen hun sociale positie 
innemen, in de Europese samenlevingen een andere, meer down-to-earth-
achtige organisatie heeft. De pressie vindt hier immers haar weg via juridische 
en politieke ceremoniën.  

Zo vond Gluckman de vrijbrief tot rebellie, waar hij in zijn analyse van het 
het ‘judicial process’ de ‘reasonable man’ vond. 
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Fons Strijbosch 

In Memoriam Geert van den Steenhoven 

Al voordat Geert van den Steenhoven was overleden, 18 november 1998, was 
zijn naam voor de meeste vakgenoten een herinnering geworden. Na zijn af-
scheid in 1981 als hoogleraar in het volksrecht en rechtsontwikkeling van niet-
westerse samenlevingen aan de rechtenfaculteit van Nijmegen had hij de ban-
den met werk en wetenschap bijna volledig verbroken en zich teruggetrokken 
in zijn huis en tuin, ver van de grote stad. De herinnering aan hem is toch altijd 
sterk gebleven. Hij leeft niet alleen voort als collega of vriend, maar ook als 
een bijzondere persoonlijkheid. Geert was een uniek solist ondanks zijn vele 
initiatieven tot samenwerking, iemand die in heel eigen stijl door het 
academische leven ging. Ook een man die met een mengeling van charisma en 
bescheidenheid grote invloed op zijn omgeving wist uit te oefenen. 

Als ik nu episodes uit zijn leven beschrijf, beperk ik me niet tot zijn 
academische tijd maar kijk ook terug naar wat eraan voorafging, zijn jeugd en 
ervaringen van toen. Die vroegste tijd is vooral opmerkelijk door de momenten 
waarop hij zijn keuzes maakte, belangrijke keuzes die hem mogelijk tot een 
eigen stijl van wetenschap hebben gebracht, ook tot zijn ongebruikelijk vroege 
afscheid. Bij het schrijven citeer ik nu en dan uit een tekstje van hemzelf uit 
ongeveer 1992, het enige misschien uit die laatste periode. Het omvat heel 
kort, op een A-vier, een terugblik geschreven op verzoek van zijn Leidse Etno-
logendispuut. Het was bedoeld als aanzet tot een artikel voor een lustrum-
bundel. Hij heeft het, kenmerkend voor die latere jaren, niet meer afgemaakt. 
Hij was kennelijk de grens voorbij waarop hij zich nog op die manier wou 
uiten. 

Levensloop 

Geboren in Den Haag, 1919, groeide hij op in een gezin dat tot kort ervoor nog 
in welstand had geleefd maar plotseling tot armoe was vervallen. Toen zijn 
vader na afloop van de Eerste Wereldoorlog terug kwam op zijn plantage in 
Argentinië bleek deze door mismanagement of depressie te gronde. Deze ramp 
viel bijna samen met een tweede. Niet veel later, terug in Den Haag, werd hij 
getroffen door een doofheid die hem verhinderde om nog aan een andere loop-
baan te beginnen. Het gezin betrok een kleine etage in het centrum. Zijn vrouw 
verdiende vanaf toen de kost met typewerk. 

Het huwelijk van zijn ouders was “gemengd”, zijn vader was niet-gelovig, 
zijn moeder katholiek. De ouders spraken af hun twee kinderen een katholieke 



80 Fons Strijbosch 

opvoeding te geven. Toch heeft hun enige zoon het gymnasium niet gevolgd 
op het Sint Aloysiuscollege. Hij bezocht het openbare Haganum. Aan het einde 
van zijn schooltijd heeft hij, nu bewust, het katholicisme aanvaard. Deze keus 
was net zo sterk als zijn karakter: onvoorwaardelijk, definitief en duidelijk. 
Iedereen die langer met hem omging wist dat hij door diep geloof geïnspireerd 
was. De missionaire trek die, naar men zegt, zijn jeugd kenmerkte, maakte later 
plaats voor een geheel verinnerlijkt geloof. 

Op het gymnasium onderging hij een tweede invloed, van heel andere aard. 
Hij ging bij de NJN – de fameuze Nederlandse Jeugd Natuurvereniging – en 
kwam daarmee in aanraking met een ethisch socialisme. Hun Haagse afdeling 
aangevoerd door de gebroeders Tinbergen bloeide. De weekends doorkruisten 
ze met kijker en flora per fiets de vrije natuur. Maar de NJN bood meer dan na-
tuuronderzoek, het was een compleet milieu, een vereniging voor algemene 
ontwikkeling. In de afdelingen werd heftig gediscussieerd over politiek en 
maatschappij. Hij schrijft: “de NJN heeft mij gevormd, meer dan welke omge-
ving ook”. 

Hij studeerde in Leiden rechten van 1937 tot 1947. De duur van die studie 
was direct gevolg van de armoe thuis. Hij moest zijn studie zelf bekostigen met 
baantjes: “met kantoor-, secretariaats- en redactiewerk, onder meer bij de 
KLM”. Groter nog was de vertraging die hij opliep door de oorlog. Hij was er 
bij toen in 1941 prof. Cleveringa zijn beroemde rede uitsprak tegen de anti-
joodse verordeningen van de bezetter. Hij wist wat hem te doen stond en voeg-
de zich bij het verzet, het actieve verzet. Onder schuilnaam bracht hij de oor-
logstijd door op het platteland. Zoals dat past, zwijgt hij in zijn terugblik over 
die periode. 

Na zijn studie werkte hij nog even bij de KLM voordat hij aanmonsterde, 
in 1950, als matroos. Zijn schip bevoer de noordelijke wateren. Het Noorden 
was het gebied van zijn romantische voorkeur. Daar ging hij ook weer aan wal 
in 1951 in Toronto waar hij een tweede studie, de culturele antropologie, 
begon en als voorheen zelf bekostigde. Daartoe verbleef hij zomers lang in de 
noordelijke wouden, waar hij vaak weken in eenzaamheid werkte als 
boswachter of houthakker. Die tweede studie heeft hem een nieuwe wereld 
geopend. In zijn terugblik staat: “Na die studie durf ik zeggen, houd ik, althans 
in een bepaald opzicht, meer van mensen, dichtbij en veraf (en ik wed dat lang 
niet alle sociologen me dat, na hun studie, kunnen nazeggen)”. Woorden als 
antropologie en sociologie gebruikte hij wel in metaforische zin. Antropologie 
was voor hem meer dan een studie. Hij zag haar als een mogelijkheid om 
andere volken werkelijk te ontmoeten, ook als een houding van verwondering 
en van fundamenteel respect voor het Andere. De sociologie was daarvan de 
dorre tegenhanger: een studie die met haar zakelijk jargon, haar geloof in 
cijfers en statistieken, mensen tot dingen en categorieën degradeert. 

In 1954, terug in Leiden, volgt hij een cursus voor (onderzoeks)ambtenaar 
in Nieuw Guinea. Hij is van plan dat jaar ook zijn Nederlandse antropologie-
graad te halen. Deze plannen staakt hij om redenen die niet meer precies te 
achterhalen zijn, ook niet door raadpleging van het A-vier dat cryptisch ver-
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meldt: “voor Leiden bleek ik een te ondermaatse, voor Hollandia een te vreem-
de vis”. Verdere navraag leerde mij iets over een mogelijk conflict met zijn 
Leidse scriptiebegeleider maar niet over de inzet ervan. De andere in Hollandia 
spelende kwestie had vermoedelijk met zijn geloof te maken. Wellicht dat de 
toenmalige gouverneur Van Baal – de latere hoogleraar antropologie (en 
vriend van Geert) – vond dat diens geloof de sensitieve verhoudingen in de 
kolonie te zwaar zou belasten.  

Hij gaat terug naar Canada, in 1955, op uitnodiging van het Department of 
Indian and Northern Affairs in Ottawa, om onderzoek te doen naar de “rechts-
concepten van de Caribou-eskimo’s”. Een tweede onderzoek, onder Netsilik-
eskimo’s volgt in 1957. Zijn noordelijke onderzoek leidt vervolgens tot een 
proefschrift verdedigd aan de rechtenfaculteit in Leiden. Deze promotie in 
1962 combineert hij als altijd met gewone arbeid nu bij de organisatie voor 
universitaire samenwerking NUFFIC. De voorbereiding op dit proefschrift 
wordt vertraagd door de dwarslaesie die hij oploopt door een virus. Hij herstelt 
bijna geheel, hoewel zijn evenwichtsgevoel vermindert. Als hij beter is, trouwt 
hij met de verpleegster die tijdens zijn ziekbed aan zijn zij zat. 

In 1963 aanvaardt hij, 44 jaar oud, zijn eerste aanstelling in de academische 
wereld. Hij wordt lector in de “Leer van de Instituties van de Ontwikkelingsge-
bieden”, aan de Katholieke Universiteit. “In Nijmegen begon voor mij een 
goeddeels burgerlijk bestaan”, schrijft hij. In deze tijd verlegt hij zijn aandacht 
al snel naar het volksrecht, met name naar het Indonesische adatrecht. Vanaf 
1972 verricht hij zijn studies als buitengewoon hoogleraar. In 1980 overlijdt 
onverwacht zijn vrouw, nog jong. Een jaar later gaat hij vervroegd met pen-
sioen. 

Publicaties en Projecten 

Zijn wetenschappelijke werk bestrijkt drie verschillende perioden: een Arcti-
sche tijd die afsluit met zijn dissertatie in 1962 en een Indonesische tijd, vanaf 
1966, waarin het adatrecht alle aandacht vraagt. Het intermezzo staat in het 
teken van de studie van de ontwikkelingsproblematiek, het onderwerp 
waarover hij als lector zijn Inaugurale Rede uitspreekt. Ook in zijn visie op de 
wetenschap voltrekt zich een verandering. In zijn Arctische tijd betreedt hij het 
veld nog bijna als reiziger en liefhebber die van zijn noordelijk veldwerk 
geniet als van zijn tochten met de NJN. In latere fasen is hij zich steeds meer 
bewust van zijn rol als onderzoeker en de betekenis van zijn studie voor niet-
westerse samenlevingen. Zijn bezinning brengt hem tot engagement, met name 
tot de opvatting dat antropologisch onderzoek dienstbaar moet zijn aan de 
andere samenleving. We zullen zien hoe deze ontwikkeling in het werk 
zichtbaar wordt. 
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a. Dissertatie 
Zijn proefschrift “Leadership and Law among the Eskimos of the Keewatin 
District, Northwest Territories” heeft precies het aanzien dat je na al het voor-
gaande verwacht. Voordat hij naar de vragen van recht toegaat, geeft hij een 
brede beschrijving van de samenleving, waarin hij drie zomers verblijft, en van 
haar natuurlijke omgeving. Hij voelt zich er thuis zoals blijkt uit zijn enthou-
siaste eerste zin: “Even Eskimo country has its summers when the tundra is 
covered by a colourful tapestry of flowering plants and when the air is filled 
with the cheerful song of countless birds” (p. 1). Zijn studie besteedt dan aan-
dacht aan kwesties van klimaat, bodemgesteldheid, strategieën van jagen en 
vissen, laat vervolgens de bovenbouw zien: de structuren op gebied van poli-
tiek, van verwantschap en van kosmologie. Vervolgens staat hij lang stil bij de 
betekenis van magie, van roddel, dans, zang en poëzie.  

De hoofdlijn blijft ondertussen goed zichtbaar. De etnografie staat in dienst 
van zijn onderzoek naar recht. De aandacht verschuift en geleidelijk leest men 
over “materiële regels” voor kwesties van: omgang tussen seksen, bezit en ver-
erving, verdeling van voedsel en buit, lenen van goederen en herstel van scha-
de. Ook blijkt dat spot, poëzie en zang functioneel zijn in het normatieve sys-
teem: het zangduel is een van de procedures waarmee geschillen kunnen wor-
den beslecht. 

Dan zijn we al bij de centrale vraag: over de toepasbaarheid in deze sa-
menleving van het “interculturele” rechtsconcept van Hoebel, uiteengezet in 
zijn standaardwerk: “The Law of Primitive Man” van 1954. Hij onderscheidt 
daarin de volgende drie elementen: “regularity”, “force” en “authority”. In het 
proefschrift speelt nog een vierde element een rol, te weten “non-spontaneity”, 
ontleend aan de Leidse antropoloog J.P.B. de Josselin de Jong. De toetsing van 
dit rechtsconcept aan de empirie leidt tot de verrassende conclusie dat de sa-
menleving waarin hij vertoeft zonder recht is. Hij schrijft, na analyse van en 
groot aantal “trouble cases”: “My research to the social phenomenon of law 
among the Keewatin Eskimo’s then, must be said to have had a negative result: 
in the community, force, authority, regularity and non-spontaneity as a combi-
nation, are conspicuous by their absence” (p. 112).  

Dit proefschrift is nog steeds waardevol vanwege zijn rijke etnografie en 
verrassende conclusie: een bepaalde samenleving blijkt “law-less”, althans ge-
toetst aan Hoebels definitie. 
  
Het laatste woord over deze kwestie blijkt niet gesproken. Dat gebeurt in 1971 
als Pospisil zijn handboek “Anthropology of Law: a Comparitive Theory” pu-
bliceert. Dit werk behelst als leidende gedachte de aanwezigheid in alle samen-
levingen van “recht”. Het opent met kritiek op tegenstanders van die gedachte 
waaronder als eerste en zeer prominent Van den Steenhoven (p. 11 en 12). Die 
kritiek leest als een afrekening. Zijn rechtsconcept wordt afgedaan als volko-
men onbeholpen. Het is “intuitive, arbitrary and naive”. Pospisil besluit zijn 
betoog met een vermaning: als de onderzoeker niet zo’n etnocentrisch concept 
gebruikt had en beter om zich heen had gekeken, had ook hij in zijn sa-
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menleving zeker recht kunnen vinden. De toegesprokene wreef zich de ogen, 
verbijsterd. Hij overwoog een reactie, dubde een tijd en zweeg.  

Het antwoord zou niet zo moeilijk zijn geweest. Het heeft vast voortdurend 
door zijn hoofd gespeeld. Hij had immers geen eigen concept gebruikt maar 
zich met zoveel woorden beperkt tot toetsing van dat van een ander: het veel-
geprezen concept van Hoebel (het toegevoegde element, non-spontaneity, lag 
ook wel onder vuur, maar de kritiek gold hoe dan ook het concept in het alge-
meen). Waarom had Pospisil dit kardinale feit buiten beschouwing gelaten? 
Als hij de bedoeling van de auteur juist had weergegeven, had hij hem zelfs 
een compliment mogen maken. Het helpt de wetenschap immers verder als een 
belangrijke theorie empirisch wordt getoetst. Eventuele inhoudelijke bezwaren 
had hij dan moeten voorleggen aan de bedenker ervan, aan Hoebel zelf. Nu 
richtte hij zich slechts tot de boodschapper van het slechte nieuws.  

In zijn antwoord had hij ook nog een tegenvraag kunnen stellen: wat geeft 
het om onder bepaalde voorwaarden een samenleving “law-less” te noemen? 
Waarom zou zoiets laakbaar zijn? En is het eigenlijk niet Pospisil zelf die zich 
in deze kwestie door etnocentrisme laat leiden? De stelling dat elke samenle-
ving ter wereld over recht beschikt, is misschien juist typerend voor een 
westerse onderzoeker en zijn preoccupaties met zijn eigen recht. Hoe dan ook: 
de gewraakte dissertatie zelf blijkt, ook na herlezing, niet door het gebruikte 
concept te zijn gehinderd. De auteur vindt weliswaar geen “recht” maar zit niet 
bij de pakken neer. Hij beschrijft zoals we zagen zorgvuldig de regels en 
procedures, spot, toverij, zang, enz., waarmee subtiel orde en vrede in de groep 
worden bewaard. Het boek zou ook daarom een compliment verdienen. Het 
was zijn tijd vooruit. Pas in de jaren zeventig begon een periode waarin de 
“law-centred studies”, meer en meer plaats maakten voor onderzoek van 
algemene kwesties van “order and dispute”. 
  
b. Inaugurale Rede 
Zijn Rede “Over Ontwikkelingshulp” (1964) laat voor de eerste keer zijn enga-
gement zien, zijn bijzonder visie op ontwikkelingsstudies. Die visie, neerge-
legd in stellingen, wekte verbazing toen en nu. Zijn gedachtegang is origineel 
en tamelijk radicaal. 

Vooral zijn eerste stelling is verstrekkend. Hij poneert dat het debat over 
ontwikkelingshulp niet meer moet worden gevoerd in de sfeer van charitas. 
Het is in zijn ogen verkeerd om te blijven spreken over een marginale 
verhoging van de ontwikkelingshulp van 1 tot 2 procent van het nationale 
inkomen. Dat leidt maar af van een fundamentele oplossing. Zijn voorstel is: 
“een vèrdragende, en het offer van een deel der eigen welvaart opeisende, 
politieke, handelspolitieke hervorming binnen de Westerse wereld” (p. 5). Ter 
ondersteuning verwijst hij naar de socialistische politicus en essayist Van 
Randwijk. Dit voorstel is in mijn ogen radicaal, omdat enig uitzicht op 
verwezenlijking ontbreekt. Maar alleen al het uitspreken van de gedachte 
typeert zijn engagement. Ik denk ook dat hij door heel vroege invloed wordt 
bewogen, door het ethisch socialisme uit zijn jeugd. 
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Een tweede stelling is meer realistisch en zou best tot beleid kunnen hebben 
geleid. Dat neemt niet weg dat de onderliggende gedachte principieel is. Hij 
hekelt namelijk het klakkeloos exporteren van westerse goederen, modellen en 
systemen. Met name het “economische liberalisme van de Manchester School” 
moet het ontgelden, maar de stelling verzet zich eigenlijk tegen alle export van 
westerse systemen, al dan niet economisch. Hij komt tot een heel andere visie: 
tot een ontwikkelingshulp die zich beperkt en zich toelegt op het faciliteren 
van lokale instituties en ideeën. Hij spreekt van “de wenselijkheid van een 
principieel volgen der plaatselijke levenshouding, van een autonoom 
plaatselijk ontwikkelingsproces naar vooralsnog onbekende nieuwe inhouden” 
(cursief in het origineel – p. 9). Deze visie is niet alleen van belang om haar 
inhoud, maar ook om het onderliggende idee: het geloof dat andere culturen 
wezenlijk “anders” zijn en dat zij zich volgens interne wetten zullen 
ontplooien. In het vervolg van het betoog komt hij met een heel persoonlijk 
idee. Hij toont zich bezorgd voor de gevaren die dreigen bij het vestigen van 
industriële ondernemingen in niet-westerse landen. Plannen tot industrialise-
ring moeten, voor zover al nodig, zeer zorgvuldig worden opgezet. De nieuwe 
managers mogen zich daarbij niet schuldig maken aan “psychologische 
herstructurering” van hun arbeiders en aan het en inprenten van ons punctuele 
maar platvloerse tijdsbesef. Dit is geen stelling meer maar een hartenkreet. 
Hier is iemand aan het woord die ooit zijn kantoorbaan heeft verruild voor de 
grote vaart en die ook later terugkijkend zijn academische tijd “burgerlijk” zal 
noemen. 

Een laatste stelling is misschien nog persoonlijker. Wij moeten ervoor wa-
ken, zegt hij, kort samengevat, om elders alleen tekorten en wantoestanden te 
zien. Er zijn ook positieve factoren. Het individu heeft, als we goed zien, “een 
sterke steun aan het netwerk van intermenselijke betrekkingen die de ellende 
draaglijk maken en nu en dan het bestaan bestralen met innerlijke bevrediging” 
(p. 6). Hij vraagt dan om respect “voor de Ander zoals hij is – en niet voor wat 
hij heeft”.  

Zijn Rede baarde opzien bij collega’s en in de pers. Hij ontving veel brie-
ven en de teneur was lovend. Kopstukken uit de politiek en cultuur, Marga 
Klompé, de jonge Drees, een van de gebroeders Tinbergen, betuigden instem-
ming. Zelfs de oude dichter A. Roland Holst (die hij had geciteerd met: het 
gevecht van de Tijd tegen de Ruimte – d.w.z. van ‘hebben’ tegen ‘zijn’, en het 
tot vijand maken van de ‘Dood’, zijn westerse problemen) had een briefje ge-
schreven.  
 
Ik denk dat de Rede in zijn kern getuigt van een vooruitziende blik Het Neder-
landse beleid is inderdaad opgeschoven in de aangegeven richting. De export 
van fondsen en hulp aan centrale overheden heeft plaatsgemaakt voor een be-
leid dat liever voorwaarden schept voor lokale ontwikkeling waarbij wordt 
aangesloten bij kleinschalige instituties en initiatieven..  

Maar ik geloof niet in zijn onderscheid tussen “hebben” en “zijn”, waarmee 
ons denken van dat van de ander wordt onderscheiden. Er bestaat in dit opzicht 
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grote gelijkheid tussen de volken die alle worden voortgedreven door een zelf-
de verlangen naar materiële voorspoed. Deze opvatting van mij die hij mis-
schien ontluisterend zou vinden, heeft toch een voordeel dat hem zou aanspre-
ken. Het respect, de empathie jegens anderen zozeer in zijn rede bepleit blijkt 
op een heel natuurlijke grondslag te kunnen rusten. De Ander is in alle opzich-
ten zoals wij. 
 
c. Adatrechtstudies 
Zijn ontdekking van Van Vollenhoven in 1966 veranderde zijn leven. Achteraf 
is het heel vreemd dat dit nu pas gebeurde. Hij had in Leiden gestudeerd, was 
er gepromoveerd op een volksrechtelijk onderwerp bij een promotor zetelend 
op de Van Vollenhovenstoel maar schrijft een proefschrift zonder enige 
verwijzing naar de Adatrechtschool. Zijn achterstand maakte hij snel goed. Hij 
las de werken van Van Vollenhoven en diens leerlingen in een staat van 
euforie. Zo ook nam hij kennis van hun ethiek, hun verlichte visie op onder-
zoek en strijd voor verheffing van het adatrecht. Wat hij zelf moeizaam en onaf 
in zijn Rede had bijeengebracht, vond hij nu terug als een uitgewerkte filo-
sofie, als een systeem zelfs dat in Indonesië ooit praktijk was geweest. En hij 
genoot onderwijl van de taal waarmee Van Vollenhoven zovelen voor zijn 
standpunt had gewonnen. Zo leerde hij dat “het adatrecht volkszaak” was, dat 
men “het Oostersche Oostersch moest zien” en dat eens een “Indonesische 
Blackstone” zou opstaan onder wiens leiding het adatrecht pas werkelijk zou 
worden begrepen.  

Toen hij dit las in Nijmegen medio jaren zestig was de adatrechtstudie door 
de spanning tussen Nederland en Indonesië tot stilstand gekomen. De laatste 
Leidse onderzoekers, zoals Sonius, Keuning en Holleman, hadden zich tot 
Afrika gewend. Toen niet veel later de grenzen van Indonesië ineens opengin-
gen, bedacht hij zich geen moment en besloot de adatrechtswetenschap weer 
tot leven te brengen. Met zijn organisatorische gaven boekte hij spoedig 
vooruitgang. Hij wijzigde zijn leeropdracht, begon te doceren over volksrecht, 
verrijkte de UB van Nijmegen met kasten vol adatrecht en was niet veel later 
de eerste Nederlandse onderzoeker die dit recht onderzocht in het 
onafhankelijke Indonesië. Het was 1970. Hij bezocht voor een kort veldonder-
zoek Karo Batakland in Noord Sumatra. In zijn publicaties over de dorps-
rechtspleging daar is de geest van de Adatrechtschool bespeurbaar. Hij beperkt 
zich niet tot analyse van de adatprocedures maar wijst in zijn publicaties ook 
op hun waarde voor de officiële rechtspraak van Indonesië. 
 
Meer dan als onderzoeker is hij in zijn Indonesische periode organisator en 
initiator van omvangrijke projecten, waarvan enkele nog hun sporen nalaten. 
Met die projecten kon hij het best zijn overtuiging kenbaar maken dat het de 
taak van “het westen” was om lokale initiatieven te ondersteunen. 

Zijn belangrijkste project, hoewel nooit officieel zo genoemd, was zijn on-
begrensde steun aan prof. Koesnoe, hoogleraar adatrecht in Surabaya. Het be-
gon met een gastdocentschap van Koesnoe in Nijmegen in 1968 en liep voor 
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onbepaalde tijd door. Hij steunde zijn vriend, en geleidelijk ook diens staf, net-
werken en getrouwen, wetenschappelijk, moreel en financieel. Hij regelde 
gastdocentschappen, studieverblijven, introducties, congressen en recepties, 
hielp bij het werven van fondsen en het redigeren van teksten. Dat redactie-
werk was ongebruikelijk intensief en omvatte niet alleen het vertalen van hun 
teksten in het Nederlands of Engels, maar ook het aanzienlijk bewerken, soms 
bijna volledig herschrijven ervan. Wat hij zelf verdoezelend hun samenwer-
king bleef noemen, nam geleidelijk de vorm aan van een radicaal altruïsme. Hij 
maakte zich steeds meer aan het werk van anderen ondergeschikt. Hij zag 
waarschijnlijk Koesnoe als de Blackstone van Indonesië.  
 
Het omvangrijkste van zijn officiële projecten moet ik nu als eerste noemen. 
Het ging in 1970 van start en omvatte grootschalig onderzoek naar het adat-
recht van Bali en Lombok. Onder de zes deelnemers waren Nederlanders en 
Indonesiërs, juristen en antropologen. Koesnoe en hij fungeerden als project-
leiders maar hij droeg in het veld de verantwoordelijkheid over aan de laatste. 
Koesnoe was ook belast met het eindrapport. Dit project met codenaam KUN 4 
en ruim gefinancierd door NUFFIC werd een mislukking. Toen 1 januari 1975 
de termijn verstreken was, had geen der onderzoekers gerapporteerd. Er waren 
slechts fragmenten beschikbaar. Het eindrapport in 1977 van Koesnoe kon niet 
anders dan mager zijn. 

De verwondering was groot. Er kon immers bijna niets misgaan. De voor-
bereidingstijd was zorgvuldig opgezet. Een leger van deskundigen was ingezet 
om de onderzoekers in alle facetten van de problematiek in te wijden. 
Logistiek was het allemaal in orde, bij aankomst stonden voor de deelnemers 
en hun gezinnen de jeeps al klaar. Ook wetenschappelijke problemen waren 
niet te vrezen. Het onderzoek zou voortgaan in de oude bedding van de 
Adatrechtschool. Govaert van den Bergh, toen lid van de adviescommissie van 
KUN 4, heeft na het overlijden van prof. Koesnoe in Recht der Werkelijkheid 
1998/2 teruggekeken naar dit project. Zijn analyse is lichtvoetig en terzake. Hij 
signaleert een veelheid van problemen. Hij wijst op onervarenheid van 
teamleden en begeleiders, bespreekt defecten in theorie en methode, verbaast 
zich over de onhandige planning en staat vooral stil bij het toen zo wezenlijke 
idee van samenwerking. Deze samenwerking moest zich in velerlei zin 
voltrekken: tussen personen, teams, disciplines en culturen en liep overal mis. 
Zijn nuchtere analyse spreek ik niet tegen. Als ik zelf nog een keer terugkijk is 
het om te laten zien, dat KUN 4 ondanks alles iets groots en heroïsch. had. Het 
project is juist omdat hij, Geert, het hoogste nastreefde, zo diep gevallen. 
 
Het probleem dat alle voortgang in het onderzoek voortdurend heeft verhin-
derd, was rechtstreeks gevolg van zijn idealisme, in het bijzonder van zijn 
trouw aan de Adatrechtschool. Hij hield tot het eind toe vast aan Van Vollen-
hovens ethiek en diens idee dat adatrecht de grondslag moest zijn van het Indo-
nesisch rechtssysteem. Hij meende dat om dit idee uit te voeren het KUN 4-on-
derzoek de rechtswetenschappelijke methode moest volgen, de methode die 
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ook door de Adatrechtschool zou zijn gevolgd. Het bleek echter moeilijk om in 
de post-koloniale tijd die methode zuiver toe te passen, vanwege een tweede, 
ethisch probleem. Wie (adat)recht positief-rechtelijk bestudeert, betreedt auto-
matisch het terrein van de rechtsvorming: het domein waarin nieuw recht 
wordt gemaakt. Maar dat domein was voor Nederlandse onderzoekers (die de 
meerderheid vormden) taboe, het mocht alleen door Indonesiërs worden betre-
den. Nog moeilijker werd alles door een derde bijna mystiek idee, inhoudend 
dat het adatrecht in wezen alleen kenbaar was aan lokale onderzoekers. 

De discussies over deze axioma’s duurden eindeloos. Vergeefs zocht men 
naar een vorm van rechtswetenschap die enerzijds het element van rechtsvor-
ming miste maar anderzijds niet ontaardde in een of andere vrijblijvende antro-
pologie. Toen de teamleden neerstreken in hun onderzoeksgebied wisten zij 
niet aan welke verwachting zij moesten beantwoorden. Het ontbrak hun aan 
voorbeelden. Geen van de geschriften en tradities van Nederlandse of interna-
tionale herkomst die als referentie hadden kunnen dienen, was in orde bevon-
den. Voor het adatrecht anno 1970 was immers het beste nog niet goed genoeg. 
Zo gebeurde het dat een project uit ethiek geboren aan diezelfde houding weer 
te gronde ging. Het bleek onmogelijk om tijdens de rit van theorie te verande-
ren, om bij te sturen toen dat nodig was. Daarvoor zorgde een tweede paradox, 
gelegen in de sterke persoonlijkheid van de organisator. Het charisma waarmee 
hij ieder voor zijn ideeën had gewonnen, stond zo’n koerscorrectie in de weg. 
Er werd overal over gediscussieerd, maar niet over de centrale these. 

Het wonderlijke was dat KUN4 ondanks alles – verwarring, ruzie, onbe-
grip – misschien behouden was aangekomen als zich tenslotte niet een tweede 
misverstand had voorgedaan, noodlottiger nog dan het eerste. Het manifes-
teerde zich in de fase van uitwerking, levensgroot. De voorbereidingstijd had 
anderhalf jaar geduurd, het veldwerk twee jaar, hoe kon het gebeuren, dat er 
voor rapportering ineens maar een enkel jaar bleek te zijn voorzien? Deze 
vergissing was niet te begrijpen. De verhouding veldwerk en rapporteringstijd 
had volgens alle ervaringsregels precies andersom moeten zijn. Het onheil kon 
men nu al jaren tevoren zien aankomen maar bleek om een of andere reden niet 
te bezweren. Toen eenmaal de route was uitgezet, moest hij kennelijk ook 
worden afgelegd. Lang voor het einde kon zo iedereen al zien dat het project 
voorbij was, dat alles voor niks was geweest. De teamleden zonder vooruit-
zicht op verlenging of zelfs maar op werk in een vergelijkbare sector, beseften 
dit maar al te goed en waren, al voor het eind van dat korte, laatste jaar, druk 
doende met omzien naar een andere betrekking.  

Het schrijnendste detail is nog dat een jaar verlenging het project waar-
schijnlijk had gered. Alle discussies ten spijt waren de onderzoekers aan de 
slag gegaan. Zij maalden er niet meer om of hun studie juridisch, antropolo-
gisch of hoe ook van strekking was en het adatrecht wellicht naar zijn wezen 
onkenbaar maar zetten zich aan het schrijven. Hun teksten waren aan het eind 
van de rit lang niet af maar zagen er kansrijk uit. Met wat extra tijd waren mis-
schien drie van de vier Nederlandse rapporten afgemaakt. Ongeweten was de 
bemanning dicht bij de eindstreep toen het schip ten onder ging, niet meer door 
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gebrek aan ideeën maar door iets dat in het licht van al het voorafgaande 
slechts een tragisch detail was: door gebrek aan geld.  

 
Ik weet niet of hij de ondergang net zo heeft gevoeld als ik. Ik denk het niet. 
Hij nam toen het zo ver was het verlies zoals het was, ruiterlijk, stelde zich er 
zelf verantwoordelijk voor, niet het lot. Hij vond misschien troost in het idee 
dat het project was opgezet voor een respectabel doel, het steunen van een 
andere cultuur. Hij versaagde niet maar wijdde zich aan zijn andere projecten. 
Die hadden allemaal succes. Zo was hij uitgever-redacteur van twee series: de 
“Publicaties over Adatrecht” (5 delen), en de “Publicaties over Volksrecht”(10 
delen), waarin hij oude en nieuwe auteurs over het voetlicht bracht. Hij trad op 
als begeleider van vier promovendi: Strijbosch (1980), Slaats (1981), Portier 
(1981) en K. von Benda-Beckmann (1984).  

In 1975 richt hij de Volksrechtskring op. Deze kring met een eigen tijd-
schrift maakt hij tot het magisch middelpunt van de Nederlandse rechtsantro-
pologie. Bij de oprichting van de kring bij hem thuis waren 12 personen aan-
wezig. Als de kring in 1982 samengaat met de VSR zijn er al 35 leden. De 
kring is dan door toestroom van onderzoekers uit het buitenland (Koesnoe, 
Maddock, de Von Benda-Beckmannen, Griffiths enz.) geïnternationaliseerd, 
ook qua theorievorming. Hij vormt een forum waarin volksrecht uit diverse 
invalshoeken wordt benaderd. De kracht van de adatrechtelijke invalshoek 
blijft onverlet. Het zijn juist de buitenlanders die ideeën van de oude Adat-
rechtschool in internationale fora gaan uitdragen.  

In 1978 slaat hij zijn grootste slag. De Commission on Folk Law and Legal 
Pluralism wordt erkend door IUAES: de International Union of Anthropologi-
cal and Ethnological Sciences. Het programma is een perfecte uitdrukking van 
zijn ijveren voor lokale culturen. In de statuten staat: “the Commission aims at 
assisting in making a sympathetic and constructive contribution to the solution 
of problems connected with the interaction of folk law and state law, and thus 
to the future of indigenous, ethnic and social groups, governed by folk law in 
the modern world”. Onder zijn leiding ontwikkelt de Commission zich al tot 
een wereldwijde associatie die Newsletters en boeken uitgeeft, congressen en 
cursussen belegt. In 1981 nodigt hij 25 collega’s uit in Bellagio voor een grote 
“constitutional meeting”. Het is zijn laatste handeling als voorzitter. Ook zijn 
laatste optreden als lid van de academische gemeenschap. In Bellagio overhan-
digt hij de hamer aan zijn opvolger Marc Galanter en trekt zich terug. 

Laatste tijd 

Bij zijn afscheid, ook de jaren erna nog toen hij zich in zwijgen had gehuld, 
werd wel gegist naar zijn beweegredenen. Hij zelf was hierover weinig mede-
deelzaam, had hooguit gemompeld dat het “zo wel voldoende was geweest” of 
dat hij “niet meer mee kon komen”. Zijn bedenkingen werden weggewuifd als 
uiting van de te grote bescheidenheid die hem altijd had getypeerd. Hij had 
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toch zoveel gedaan, was de laatste jaren wel niet meer tot publiceren gekomen, 
maar dat was dan toch een bewuste keuze: het was toch zijn rol om anderen tot 
onderzoek te brengen? 

Toch bevatten zijn woorden kern van waarheid. De rol van organisator had 
hij met verve gespeeld. Ook zijn keus voor radicaal altruïsme kwam voort uit 
een overtuiging die hij al heel vroeg in zijn Inaugurale Rede had geuit. Maar 
die bescheidenheid was oprecht. Hij wist echt niet hoe hij verder moest in de 
wetenschap. De ongelukkige afloop van KUN4 had zijn theoretische funda-
ment aangetast. Hij had alle hoop gesteld op een positief-rechtelijke vorm van 
volksrecht, maar zag geen kans om die op eigentijdse wijze vorm te geven.  

Van meer belang nog misschien was dat hij door de toenemende verzakelij-
king steeds minder band voelde met zijn werk. Ooit had hij al reizend door 
toeval de antropologie ontdekt en daarvoor liefde op het eerste gezicht opge-
vat. Antropologie was in zijn ogen meer dan een wetenschap, het was een vrij-
plaats, een mogelijkheid om anderen en jezelf te ontmoeten in alle eerlijkheid. 
Pospisils kritiek was daarom zo’n ontnuchtering. Hij was minder onder de 
indruk van diens sneren – hoe zeer zijn trots ook was geraakt – dan van de 
code die verbroken was. Hij had echt gedacht in de antropologie een wereld te 
vinden gevrijwaard van oneerlijkheid en spelletjes om macht. Daarin had hij 
zich vergist. Als hij naïef was, was het om dit idee, niet om zijn door Pospisil 
met dat woord gehoonde rechtsconcept. In de jaren daarna werd zijn 
vervreemding groter naarmate de antropologie zich verder ontwikkelde. De 
taal die in zwang raakte, werd steeds technischer. In zijn vroegste tijd hadden 
de studies nog de vorm gehad van een verhaal. Geleidelijk veranderde dit en 
las hij teksten waarvan de analyse zo technisch was uitgewerkt, dat de levende 
cultuur erachter onherkenbaar werd. Hij zag het met lede ogen aan hoewel hij 
zelf door zijn organiserende werk aan die professionalisering had bijgedragen. 
“Ze zijn zo knap”, zei hij sprekend over de buitenlanders die hij in zijn Volks-
rechtskring had opgenomen. Hij probeerde hun rechtsconcept te begrijpen, zo 
anders als dat van Van Vollenhoven en Hoebel, las termen als “legalness” of 
“evaluation of situation- images” en sloeg het boek weer dicht. De oude antro-
pologie was in metaforische zin aan het veranderen in sociologie. Bescheiden 
als hij was verzette hij zich niet en probeerde oprecht te geloven dat zoiets on-
vermijdelijk was of zinvol. Maar niet voor hem. Hij zon op mogelijkheden om 
aan zijn werk te ontsnappen. 

In dit streven werd hij ook geholpen door prettiger overwegingen. Het te-
rugtreden was aantrekkelijk. Het maakte hem weinig uit dat zijn pensioen door 
zijn klein aantal dienstjaren bescheiden was. Hij was vanaf zijn vroegste jeugd 
gewend geweest aan karigheid en wist precies wat het was. Hij had niet voor 
niks lange tijd alleen in het noorden gezworven, in primitieve omstandigheden. 
Hij hield ervan. En thuis vond hij precies wat hij wilde, de natuur. Hun huis 
was eenvoudig, maar hun tuin rijk en uitgestrekt. Ze hadden hem samen aange-
legd. Na haar dood stond hij er alleen voor, hij nam de taak graag op zich. De 
natuur was zijn element, hij voelde zich daarin volkomen thuis.  
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Zo ontmoette ik hem in die laatste tijd, enkele keren per jaar. Hij schudde me 
de hand, krachtig, glimlachend, blij met het weerzien, gebruind. Altijd met 
laarzen aan, in legerjack en schipperstrui. Een rots van vertrouwen ondanks 
zijn slechte evenwichtsgevoel. We liepen langs de tuin waarvan hij de bijzon-
dere bloemen of vogels aanwees voor we naar binnen gingen en hij iets voor 
me inschonk.  

Hij vond het toch wel leuk om over het werk te praten. Hij probeerde zich 
in te leven in de toestanden daar. Hij genoot er zelfs een beetje van. Om hem 
tegemoet te komen maakte ik het beeld nog wat somberder. Ik vertelde hem 
over regels en verordeningen die over ons werden uitgestort, over rondreizende 
Visitatiecommissies en systemen van Voorwaardelijke Financiering en ge-
bruikte woorden als publicatieplicht en tijdschrijven. Hij was ontzet. Tijdens 
mijn relaas probeerde hij soms woorden voor zijn ongeloof te vinden maar 
haperde van emotie. Het idee van tijdschrijven leek hem het ergste. Hij had het 
altijd al gevreesd, nu was het er ook op de universiteit: het schrikbewind van 
tijd en uur. 

Dan bespaarde ik hem nog de meest schrijnende details. Hij heeft nooit ge-
weten dat na zijn vertrek kritische wetenschappers de Adatrechtschool onder 
de loep hadden genomen en uitgevonden dat die alleen door laag kolonialisme 
was geïnspireerd; dat Van Vollenhovens liefde voor adatrecht eigenlijk een 
masker was ter verhulling van zijn ware bedoeling: het domhouden van de 
massa’s en hun onderwerping aan de koloniale belangen. Ook vertelde ik hem 
maar niets over Said en diens afkeer van “oriëntalisme”. Het was volkomen 
zeker dat Geert, die als romantisch onderzoeker de Ander zelfs met hoofdletter 
schreef, nummer één zou staan op de lijst van verdachte auteurs. Misschien dat 
ik bang was voor zijn te milde reactie, terwijl ik die studies zelf meteen al had 
doorzien als een machtsspel en een nieuwe vorm van oneerlijkheid.  

Maar mijn verhalen over de Commission maakten weer alles goed. Dat was 
zijn troetelkind. Als ik hem een Newsletter stuurde, reageerde hij per omgaan-
de met complimenten en soms een aanmerking als er teveel typefouten in 
stonden. Hij was er blij mee dat de Commission niet alleen actief was maar 
ook dat zijn oer-idee had standgehouden. In Bellagio was het bijna op een 
scheuring uitgelopen tussen theoretici en praktijkmensen. In de loop der jaren 
was de laatste groep weer sterk geworden en daarmee was zijn ideaal om het 
lokale recht te ondersteunen nog altijd levend. Het succes van de Commission 
vervulde hem met trots. 
 
Op het laatst bewoonde hij het huis niet meer alleen. Zijn dochter met gezin 
was bij hem ingetrokken. Hij leefde in een zijgedeelte, een domein met een op-
kamertje, een zitkamer, keukentje en douche. Hoe beperkt zijn wereld ook was 
geworden, hij ging er glimlachend in rond. Een gastheer die zelf de honneurs 
waarnam al duurde het steeds langer voordat hij bij het horen van de bel 
wankelend de deur bereikte, om die met een brede zwaai te openen.  

Binnen bleef alles als vanouds. Net als vroeger op kantoor meed hij het 
kunstlicht, de schemer moest zo lang mogelijk voortduren. Invloed opnieuw 
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van de NJN, hij wou de natuurlijke toestand bewaren. Om die reden, of mis-
schien door zijn tijd in het Noorden, stond de verwarming altijd op een laag 
pitje en bleven de ramen ’s winters lang open. De kou deerde hem niet. Zijn 
trui was dik maar ook zonder dat was hij bestand tegen de elementen. Ik 
kleedde me uit voorzorg dik aan in de wintertijd maar de kou verdween al 
gauw vanzelf door de gezelligheid van het moment. In de keuken namen we 
plaats op klapstoeltjes en dronken aan zijn campingtafel van onze whisky. Ik 
prees de kwaliteit van de borrelnootjes en hij legde stralend uit dat ze afkom-
stig waren van de SRV-wagen. Hij was nog steeds verbaasd over het gemak 
dat hem omringde. Alles was bij de hand. 

Tot zijn domein hoorde ook nog een stukje buitenwereld. De tuin aan zijn 
kant van het huis en een terrasje. Ook wat grensde aan die tuin, de dorpskerk 
van Hernen onder de hoge bomen en het kerkhof. Hoewel hij tot het laatst kon 
rijden, bleef hij meestal in zijn eigen wereld die voor hem groot genoeg was. 
Als de kerk open was liep hij altijd even binnen, zoals de pastoor vertelde tij-
dens de uitvaartmis. Met mij sprak hij daar niet over. Wij spraken over de din-
gen die ik hiervoor heb gezegd, dat was voldoende. Wij begrepen elkaar wel. 
Ik heb hem daarom ook nooit naar zijn redenen voor vertrek gevraagd.  
 



 



Floor Gras 

De Belgische (bedrijfs)jurist in de Belgische zakenwereld 

I J. Van Houtte, A. Duysters en V. Thielman, Gebruik van recht in de zaken-
wereld; over juristen in grote industriële ondernemingen, Acco Leuven/ 
Amersfoort 1995, 115 p. incl. literatuurlijst (verder aangeduid als I); 
II J. Van Houtte, V. Thielman en K. De Valck, De zakenwereld en de juridi-
sche dienstverlening, Acco Leuven/Amersfoort 1996, 95 p. incl. literatuurlijst 
en 28 p. bijlagen met Franse en Nederlandse vragenlijsten en tabellen (verder 
aangeduid als II). 

Inleiding  

De beide studies (I en II) zijn gepubliceerd in ’95 resp. ’96 en uitgevoerd 
binnen het Centrum voor Rechtssociologie van de Universitaire Faculteiten 
Sint Ignatius te Antwerpen (UFSIA) o.l.v. J. Van Houtte, dus binnen de 
Vlaamse tak van de VSR. Genoemd centrum bestaat inmiddels ruim 25 jaar. 
Het 20-jarig bestaan ervan werd in 1992 gevierd o.a. met de jaarlijkse VSR-
vergadering in Antwerpen, waar als congrestekst de opzet en eerste resultaten 
van I aan de orde gesteld werden. In de informatiebundel, verschenen ter 
gelegenheid van dit jubileum, staat vermeld dat het Centrum in 1990 begonnen 
is met onderzoek I1 dat toen de ‘mobilisering van het recht in de zakenwereld’ 
heette en de vraag naar de ‘juridisering van het commerciële’ centraal stelde. 
Er werd toen geopteerd voor een onderzoek naar het contract en bovendien 
was men geïnteresseerd in het verschil in omgaan met contracten door de 
zakenwereld: Macaulay had in zijn artikel van 19852 een beduidend formelere 
(juridischer) houding geconstateerd in de Amerikaanse zakenwereld dan in zijn 
bekende artikel van 19633: economische verschuivingen zouden geleid hebben 
tot een erosie van informele/persoonlijke relaties ten gunste van de formele/ju-
ridische.  

Het was de bedoeling in 1992 in I te onderzoeken – welke verschillende 
onderwerpen men aan bod laat komen in contracten en – in welke mate de 
verschillende onderwerpen die met contracten te maken hebben expliciet naar 
voren gebracht worden. Er werd daarbij gefocust op de pre-contractuele fase 
                                                           
1 In I wordt over dit tijdstip niets gemeld, in II (p. 11) wordt herhaaldelijk gesproken van een 

start van I in 1989. 
2 S. Macaulay, An Empirical View of Contract, Wisconsin Law Review 1985, p. 465-482. 
3 S. Macaulay, Non-contractual Relations in Business: A preliminary Study, in: American So-

ciological Review, Volume 28, 1963, p. 55-72. 
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en op de vraag wie wat in die fase inbrengt. Op die manier zou er een empiri-
sche typologie van rechtsculturen bij ondernemingen opgesteld kunnen 
worden. Uiteindelijk is van dit contractsonderzoek alleen hfdst. 3 (18 p.) in I 
overgebleven, waarbij de rol van de bedrijfsjurist in het verloop van de 
contractsvorming onderzocht is. De aangekondigde empirische typologie komt 
terug in hfdst. 5 (12 p.).  
 
I. Ook de titel van I is veranderd en luidt ‘Gebruik van het recht in de 
zakenwereld; over juristen in grote ondernemingen’. Die vlag dekt de lading 
echter niet. De vraag die men beantwoordt is hoe de bedrijfsjurist zich in het 
economisch kader van twintig grote Belgische ondernemingen beweegt en dat 
is veel minder dan de titel biedt. Als aanleiding en achtergrond van de studie 
wordt op de eerste pagina (p.13), zonder enige bron, genoemd ‘de juridisering 
van de samenleving’ en ‘de beweerde toename van het belang van recht en de 
bedrijfsjurist’. ‘Juridisering’ wordt daarbij niet gekoppeld aan toename van het 
recht, de rechtsbeoefenaren of de geschillen, maar aan ‘het gebruik van recht’: 
“Wanneer het recht als middel wordt gebruikt om het leven van een organisatie 
te ondersteunen, dan spreken wij van juridisering.” Hier wordt kennelijk 
gedoeld op een kwalitatieve bijdrage van het recht aan het leven van organisa-
ties, maar daaraan wordt verder geen woord meer gewijd.4 Onder ‘recht’ wordt 
merkwaardigerwijs verstaan: “(D)e wetten en reglementen van de overheden, 
maar ook de privé-overeenkomsten die mensen sluiten binnen hun onderne-
ming of met externe partijen.” (p. 13 nt. 2) Over deze privé-overeenkomsten 
gaat het onderzoek echter zeker niet... 

Daarmee hebben wij de eerste pagina gehad en daarmee alles wat er over 
de achtergrond/aanleiding van het onderzoek, over ‘juridisering’, ‘toename van 
belang van recht’, ‘gebruik van recht’ en ‘recht’ gezegd wordt. Met zo’n start 
is het zaak de verwachtingen over de rest van het boek wat bij te stellen... 

Wegens afwezigheid van (recent) empirisch onderzoek is I een explorerend 
kwalitatief onderzoek5 geworden, dat de basis moet vormen van II. Concreet 
gaat het om mondelinge interviews met zowel bedrijfsjuristen als managers en 
een tiental ‘bevoorrechte getuigen’ (advocaten en bedrijfsjuristen). Er wordt 
een topiclijst met open vragen gebruikt, die erop gericht is de rol van de be-
drijfsjurist en de samenwerking tussen bedrijfsjuristen en commerciële mana-
gers, zoals betrokkenen die ervaren, boven tafel te krijgen. Om hoeveel ge-
sprekken het gegaan is, met hoeveel mensen en hoe lang die gesprekken ge-
duurd hebben, blijft onvermeld. Men heeft gekozen voor interviews binnen 
grote Belgische ondernemingen omdat men aanneemt dat er daar bedrijfsjuris-

                                                           
4 Behalve even op p. 69 waar gesteld wordt dat Belgische zakenlieden zich in talrijke uitpraken 

minachtend uitlaten over de ‘overgejuridiseerde houding van Amerikaanse ondernemingen’. In 
noot 4 hierbij: “In dit geval beschouwt men het recht niet langer als middel om het leven in een 
organissatie te ondersteunen (juridisering). Van zodra het recht in het leven in een organisatie 
stremt of doodt, kunnen we spreken van ‘juridisme’.” Ook dit verheldert niets. 

5 Dat in II, p. 11 genoemd wordt ‘praktijkonderzoek’, resp. ‘opinie-onderzoek’. 
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ten werkzaam zijn. Als criteria voor ‘grootte’ werden gekozen: omzet, aantal 
personeelsleden6 en sector.  

In hfdst. 2 wordt een algemeen kader geschetst waarin het juridisch advies 
van met name de bedrijfsjurist aan ondernemingen zich afspeelt. We komen 
hierin verschillende gegevens tegen. Zo kent men in Amerika de bedrijfsjurist 
vanaf eind 19e eeuw, in Europa vanaf einde WO I, in Nederland vanaf 1920, 
in België na WO II, waarbij de term ‘bedrijfsjurist’ de eerste keer gebruikt 
werd in 1957 en in zwang raakte in 1965/66. Zo bedraagt het aantal juristen in 
België 37.0007 en vermoedt men dat er ongeveer 1000 bedrijfsjuristen in Bel-
gië actief zijn en dat slechts 10 % van de in België gevestigde ondernemingen 
één of meer bedrijfsjuristen in huis heeft. Zo blijkt het juridische advies de 
meest gebruikte vorm van extern advies te zijn en de advocaat nog steeds het 
prototype van de externe adviseur, ook al kent hij op dit terrein vele concurren-
ten: beroepsorganisatie, accountant, notaris, sociaal secretariaat, fiscale expert, 
verzekeringsmakelaar, makelaar onroerend goed en bankier. Men zou kunnen 
vermoeden dat de opkomst van de bedrijfsjurist door de advocatuur als een 
bedreiging wordt ervaren. Als onderzoeksresultaat blijkt echter dat de be-
drijfsjurist meestal het contact legt met de advocaat en dat zowel bedrijfsjuris-
ten als commerciële verantwoordelijken oordelen dat bedrijfsjuristen en advo-
caten elkaar nodig hebben: ze zijn complementair. De hulp van de advocatuur 
wordt vooral ingeroepen voor gespecialiseerde kwesties, second opinions en 
(delen van de) geschilbehandeling. 

In hfdst. 3 over de contractsvorming staan beide hierboven genoemde stu-
dies van Macaulay van ’638 en ’85 centraal.  

De belangrijkste gegevens zijn hier: overvloedig gebruik van standaard-
contracten voor routinematige transacties; voor belangrijke, complexe of uit-
zonderlijke operaties wordt een beroep gedaan op maatcontracten.9 Steeds wor-
den naast standaard- ook maatcontracten gebruikt. Toch zijn er ook enkele on-
dernemingen die nagenoeg alleen standaard- of maatcontracten gebruiken. Als 
redenen voor exclusief gebruik van standaardcontracten worden aangevoerd 
het product, de sector, de machtspositie en dwingende rechtsregelingen, terwijl 
de reden voor een bijna uitsluitend gebruik van maatcontracten de beleidsvisie 
van de juridische dienst is. 

Wat betreft de machtsverhoudingen bij de contractsvorming blijkt dat wel-
iswaar de meeste grote ondernemingen gebruik maken van hun eigen stan-
daard- en maatcontract, maar het standaardcontract is meestal geen toetredings-
contract (‘slikken of stikken’): het zijn instrumenten waarover te onderhande-
len valt.10 

                                                           
6 Op p. 19 zijn het ondernemingen met minstens 500, op p. 33 met meer dan 1000 personeels-

leden. 
7 Wanneer dat aantal er was is onduidelijk: op p. 24 was dat ‘nu’, op p. 32 was dat 1991 (en in 

II, p. 9, in 1989). 
8 In II, p. 46 geplaatst in ‘65. 
9 Een omschrijving van standaard- en maatcontract wordt niet aangetroffen. 
10 Bij vier (van de 20) ondernemingen wordt over contractsvoorwaarden niet onderhandeld. 
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Wat betreft de rol van de bedrijfsjurist in het verloop van de contractvorming 
blijkt dat het initiatief bij precontractuele onderhandelingen en de onder-
handelingen daarna gewoonlijk door commerciële dienst genomen wordt. Hoe-
wel er in deze vroege fase geen moeilijkheden verwacht worden, resp. er nooit 
moeilijkheden zijn geweest, blijft men voorzichtig en worden er bij de voorbe-
reiding van maatcontracten geregeld voorbereidende overeenkomsten gesloten 
(vaak geheimhoudingsovereenkomsten en soms ‘letters of intent’), waarvoor 
de juridische dienst wordt ingeschakeld.11 

In de meeste ondernemingen wordt het standaardcontract opgesteld door de 
bedrijfsjurist, terwijl de redactie van maatcontracten dikwijs in verschillende 
stadia verloopt: in de meerderheid der ondernemingen stellen de onderhande-
laars zelf de eerste versie van het contract op, slechts in een minderheid 
bespreken de onderhandelaars de zaak met de juristen en stellen de juristen de 
ontwerp-overeenkomsten op. De jurist blijft dus op de achtergrond en wordt 
alleen geraadpleegd bij moeilijkheden. Opvallend is hoe weinig formele pro-
cedures er bestaan omtrent het proces van de contractsvorming in de onder-
zochte ondernemingen. 

In geval van geschillen wijst onderzoek I uit dat de commerciële verant-
woordelijken zich meestal niet aan de letter van contract houden en de com-
merciële relatie belangrijker achten dan het contract. Dat er toch tijd besteed 
wordt aan het contract zou verklaard worden door aanwijzingen die in de rich-
ting van Macaulay ’63 wijzen, t.w. dat het contract gebruikt wordt als organi-
satiemiddel. Van een sterke toename van het aantal geschillen, resp. van een 
vermindering van het belang van relationele aspecten volgens Macaulay ’85 is 
in I niets gebleken.  

In hfdst. 4 komt de positie en rol van de bedrijfsjurist aan de orde. Het 
blijkt dat commerciële managers over het algemeen een meer praktische inge-
steldheid en betrokkenheid bij het economisch gebeuren van de bedrijfsjurist 
verwachten. In de formele structuren oefent de bedrijfsjurist overwegend een 
staffunctie uit en in beleidsorganen komt hij zeer weinig voor. In de feitelijke 
interacties is een evolutie van curatieve naar preventieve tussenkomst van de 
bedrijfsjurist nog niet algemeen herkenbaar en het juridische bewustzijn is over 
het algemeen bescheiden. De conclusie is dan dat men verwacht van de be-
drijfsjuist dat hij zich gedraagt als een ‘juridische partner’, die actief en pre-
ventief intervenieert in het economisch gebeuren, dat de bedrijfsjurist in de for-
mele structuur gepositioneerd is als een ‘juridische professional’ en dat hij zich 
in de feitelijke interacties gedraagt als een ‘juridisch executant’.  

Tenslotte wordt in hfdst. 5 een typologie van ondernemingen gemaakt van 
vier typen ondernemingen waarin men laat zien dat formele structuur en feite-
lijke interacties de neiging vertonen om samen te groeien in de onderneming.  

Als conclusie sluiten wij ons aan bij laatste alinea van de laatste pagina van 
I: “In het algemeen kunnen we uit onze studie besluiten dat uitspraken over het 

                                                           
11 Er zijn vier ondernemingen die veelvuldig gebruik maken van voorbereidingsovereenkomsten 

en daarvoor ook standaardmodellen beschikbaar hebben. 
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zogezegde belang van het recht en van het juridische beheer in ondernemingen 
met de grootste omzichtigheid moeten worden benaderd.”  
 
II. De centrale onderzoeksvraag is hier hoe de Belgische zakenwereld omgaat 
met de groeiende behoefte aan juridische informatie van de Belgische juridi-
sche dienstverlening (dus niet alleen van de bedrijfsjurist zoals in I) die in 
volle mutatie is qua aantal en taken. Het gaat om een kwantitatief empirisch 
onderzoek onder een steekproef van het Belgische bedrijfsleven van 10.000 
bedrijven, die een vragenlijst toegezonden kregen, waarop 1150 ondernemin-
gen hebben gereageerd.  

In hfdst. 2 wordt een beschrijving gegeven van de juridische dienstverle-
ning in de bedrijven, in antwoord op de vragen: wie treedt op als adviseur, 
voor welke rechtsmateries worden deze personen ingeschakeld en op welk 
tijdstip worden de adviseurs gewoonlijk ingeschakeld (preventief of curatief). 

De personen en organisaties waarop bedrijven een beroep doen voor 
juridische zaken blijken niet alleen juristen, maar ook talrijke niet-juristen te 
zijn. Het aantal bedrijven dat een beroep doet op niet-juristen is zelfs groter 
dan het aantal dat een beroep doen op juristen: de boekhouder/accountant 
wordt door 86% van de bedrijven geraadpleegd, de advocaat door 83%. Het 
bedrijfsleven raadpleegt verschillende soorten adviseurs al naargelang de 
rechtsmaterie waarover het gaat. Haast alle adviseurs worden hoofdzakelijk 
voor het verschaffen van advies ingeschakeld, d.w.z preventief. De advocaat 
echter wordt louter in de curatieve sfeer ingeschakeld, na het ontstaan van een 
geschil. 

Na die beschrijving wordt gezocht naar verklaringen. Meer bepaald wordt 
getracht de gevonden gegevens van het onderzoek in verband te brengen met 
diverse bedrijfskenmerken, zowel van structurele als van culturele aard.  

In hfdst. 3 gaat het om de relatie tussen de structurele kenmerken van het 
bedrijf (grootte en sector) en het type adviseur. Het blijkt allereerst dat er een 
duidelijk verband bestaat tussen het type geraadpleegde adviseur en de grootte 
van een bedrijf: hoe groter het bedrijf, hoe meer adviseurs, hoe meer juristen, 
hoe meer interne (bedrijfs)juristen men inschakelt. Vooral de kans dat bedrijfs-
juristen en ook advocaten worden geraadpleegd, neemt markant toe naarmate 
een bedrijf groter is. Omgekeerd neemt het beroep op sommige niet-juristen 
zoals accountants en banken opvallend af. 

Er bestaat ook verband, zij het enigszins zwak, tussen het type geraad-
pleegde adviseur en de sector waarin het bedrijf actief is. Zo zien we de meeste 
juristen in de financiële en de chemiesector, de minste in de bouw- en de 
vervoerssector. In hfdst. 4 gaat het om bedrijfskenmerken van culturele aard: 
welk belang hecht het bedrijf aan het beheer van juridische zaken? Het blijkt 
dat ongeveer de helft van de onderzochte bedrijven het juridisch beheer 
belangrijk vindt, terwijl de andere helft dit niet zo vindt. Waar het juridisch 
beheer zeer geapprecieerd wordt, vertaalt dit zich duidelijk naar de inscha-
keling van adviseurs: meer adviseurs, meer juristen, vooral meer advocaten en 
bedrijfsjuristen en een streven naar een preventieve inschakeling. Cultuur 



 Floor Gras 98 

beïnvloedt dus duidelijk het handelen van een bedrijf. Opvallend is echter dat 
accountants/boekhouders steeds evenveel worden ingeschakeld, ongeacht of 
een bedrijf het juridische beheer nu belangrijk acht of niet. Dit type adviseur 
heeft dus een stevige positie op de markt van de juridische dienstverlening en 
is een gedegen concurrent van de juridische dienstverleners. 

Eveneens is er een verband tussen de appreciatie van het juridische beheer 
en structurele bedrijfskenmerken. Grote bedrijven hechten meer belang aan ju-
ridisch beheer dan kleine en bij financiële instellingen en chemie treedt het 
juridisch beheer duidelijk meer op de voorgrond dan bij de sector bouw, 
metaal en vervoer. (Formele) structuur en feitelijke interacties (cultuur) onder-
steunen elkaar dus.12 

Hfdst. 5 betreft, in aansluiting op I, de positie van de bedrijfsjurist. Het on-
derzoek bevestigt dat bedrijfsjuristen voornamelijk een zaak zijn van grote be-
drijven en eveneens dat de sector ook van invloed is op de aanwezigheid van 
bedrijfsjuristen. Ook blijkt dat ondernemingen die lid zijn van een federatie op-
vallend meer bedrijfsjuristen inschakelen dan andere. 

Conclusie 

Voor hen die geïnteresseerd zijn in de juridische dienstverlening in België zijn 
beide onderzoeken verplicht materiaal, waarbij II in weinig pagina’s de meeste 
informatie geeft en I niet zonder kritiek kan blijven. Geeft II heel sec de Belgi-
sche situatie weer, in I wordt de inhoudelijke basis van II gelegd zonder echter 
de Belgische grenzen te overschrijden: de aangehaalde literatuur betreft bijna 
geheel de Belgische bedrijfsjurist en vergelijkingen met andere landen worden 
niet gemaakt. Dat maakt de rechtssociologische component in I zeer eenvoudig 
van aard. Het gaat eigenlijk vooral om de vraag of de situatie die Macauly in 
’63 en ’85 in Amerika aantrof ook in België gevonden wordt, met de nadruk 
op Macauly ’63. Een tweede punt van kritiek is dat in I de begrippen ‘juridise-
ring’, ‘gebruik van recht’ en ‘recht’ echt onvoldoende omschreven zijn.  

Maar zoals zo vaak bij empirisch onderzoek, bepalen deze onvolkomenhe-
den het eindbeeld niet en bevatten I en II genoeg interessant materiaal om met 
plezier gelezen te worden.  
 

                                                           
12 Dat is een bevestiging van de conclusie van hfdst. 5 in I. 



Bernard Hubeau 

Reflecties over het enigma van een meer reflexieve 
controlestijl van de administratieve rechter  

en de nationale ombudsman 

Bespreking van HERTOGH, M.L.M., Consequenties van controle. De bestuur-
lijke doorwerking van het oordeel van de administratieve rechter en de natio-
nale ombudsman, ’s-Gravenhage, VUGA, 1997, Reeks Bestuurlijke Verken-
ningen, afl. 42, 277 pp. 
 

 “Scherpe scheidingen zijn in de wereld niet moge-
lijk. Heldere begrippen zijn echter daarom des te 
noodzakelijker.” - Max Weber, Wirtschaft und Ge-
sellschaft. 

A. Reflecties over object en methode: consequenties van een model 

1. In dit boek, dat de auteur als proefschrift verdedigde aan de Rijksuniversiteit 
van Leiden in het najaar van 1997, wordt uitgegaan van de twee functies van 
het optreden van de administratieve rechter en de nationale ombudsman: de in-
dividuele rechtsbescherming en de algemene controle. In het eerste geval is het 
handelen van de rechter en de ombudsman gericht op de bescherming van de 
burger tegen inbreuken op zijn rechten en vrijheden door overheidsoptreden. 
In het tweede geval zien zij toe op de kwaliteit van het openbaar bestuur en 
proberen zij het overheidsoptreden volgens de regels te laten verlopen (p. 14): 
in de eerste situatie ligt de nadruk op de positie van de burger, in de tweede op 
deze van het openbaar bestuur. Zij het met verschillende klemtonen kunnen 
beide instanties beide functies realiseren.  

2. Toch vertonen zij anderzijds ook duidelijke verschillen: de administra-
tieve rechter beoordeelt beschikkingen en besluiten van het openbaar bestuur, 
de nationale ombudsman feitelijke gedragingen van ambtenaren; de admini-
stratieve rechter hanteert bij de beoordeling de rechtmatigheidsnorm, de natio-
nale ombudsman beoordeelt of een concrete gedraging al of niet behoorlijk is; 
de administratiefrechtelijke uitspraken zijn juridisch bindend en kunnen even-
tueel bij de rechter worden afgedwongen, hetgeen niet geldt voor de rapporten 
en aanbevelingen van de nationale ombudsman (p. 20). 

3. Object van studie is nu de “doorwerking” van beide functies op het be-
stuur. Doorwerking kent twee dimensies: het bereik van de doorwerking (ze 
kan betrekking hebben op uitspraken in zaken van de rechter of de 
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ombudsman, waarbij het bestuursorgaan zelf is betrokken of op uitspraken in 
andere gevallen) en de precedentwerking van de doorwerking (er kan 
doorwerking zijn in één geval, maar ook in meerdere gevallen). De centrale 
vraag is dus: gaat het om doorwerking naar één of meerdere bestuursorganen 
en naar één of meerdere gevallen (p. 20-21)? 

4. De onderzoeksvraag die het boek beheerst is de volgende: op welke ma-
nier kan de controle door de administratieve rechter en de nationale ombuds-
man, met name de doorwerking van hun oordelen in het bestuursoptreden, 
worden beschreven en verklaard? De auteur gaat daarvoor in op drie deelvra-
gen (p. 21-24):  
(1) welke verklaringen biedt de literatuur voor de doorwerking van het oordeel 

van de administratieve rechter en de nationale ombudsman in het bestuurs-
optreden; wat is de waarde van deze verklaringen en welke alternatieve 
verklaring voor doorwerking kan hieruit worden afgeleid? 

(2) hoe kan de doorwerking van controle (gedefinieerd als “een vorm van stu-
ring van het beleidsproces”; sturing is een “doelgerichte beïnvloeding”, p. 
28) worden geconceptualiseerd en in kaart gebracht? 

(3) wat is de praktische en theoretische betekenis van de controlestijl van de 
administratieve rechter en de nationale ombudsman voor de doorwerking 
van hun oordeel in het bestuursoptreden? 

 
5. Wat de methode van onderzoek betreft is het vooral de bedoeling een sa-
menhangend theoretisch kader te schetsen voor de doorwerking van 
uitspraken, een conceptuele verkenning dus, vanuit de vaststelling van een 
gebrek aan wetenschappelijke belangstelling voor deze thematiek (p. 25). 
Daartoe wordt in de eerste plaats literatuuronderzoek verricht. Dan volgt een 
empirisch hoofdstuk: onderzoek is uitgevoerd in twee ambtelijke diensten die 
zich bezighouden met financiële beschikkingverlening: de belastingdienst en 
de IB-groep (dit is de Informatie Beheer Groep). Dit onderzoek leidde tot een 
combinatie van deductieve en inductieve theorievorming (p. 27). 

6. De context voor de studie is het debat over maatschappelijke sturings-
vraagstukken: daar waar de overheid doorgaans wordt gezien en benaderd als 
sturingssubject ligt in deze studie de bedoeling voor om sturing van en niet 
door de overheid te bekijken. 

7. De studie is gericht op de beoefenaren van de juridische en de bestuurs-
kundige disciplines: net zoals de “ombudsman” in het algemeen noemt 
Hertogh zich een “grensbewoner”. De studie is bedoeld voor “een gemengd 
publiek van (bestuurs)juristen, bestuurskundigen, en controleurs en 
gecontroleerden in de praktijk van het openbaar bestuur” (p. 29). Niet toevallig 
zijn de allerlaatste woorden van het boek dat het hoopt “een bijdrage te leveren 
aan een nieuw interdisciplinair perspectief op de onderlinge verhoudingen 
tussen rechter, ombudsman en openbaar bestuur” (p. 229). Of dat zo is zullen 
we thans nagaan. 
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B. Reflecties over doorwerking als concept: consequenties van een con-
trolestijl 

8. De interdisciplinaire (vooral juridisch-bestuurlijke) aanpak blijkt reeds uit 
het eerste hoofdstuk van het eerste deel met als object de doorwerking op het 
openbaar bestuur over de doorwerking als concept. Terwijl juristen vooral kij-
ken naar het al dan niet bindend karakter kijken sociaal-wetenschappelijke stu-
dies ook naar andere factoren. Er worden vier hypotheses naar voren gescho-
ven: de doorwerking door rechtskracht, de doorwerking door autoriteit, de 
doorwerking door publiciteit, de doorwerking door communicatie. Ook al is 
het uitgangspunt voor de eerste soort doorwerking dat de administratieve 
rechter bindende uitspraken kan doen, blijkt dat de rechtskracht van het 
oordeel van de administratieve rechter en de ombudsman (vooralsnog) geen 
doorslaggevende verklaring levert voor de mate waarin hun oordeel doorwerkt 
in het openbaar bestuur. Het tegendeel van wat men verwacht lijkt eerder 
bewaarheid: van uitspraken van de administratieve rechter gaat weinig of geen 
uitwerking uit, daar waar de rapporten en aanbevelingen van de ombudsman 
het beleid en het handelen van bestuursorganen blijkbaar wél kunnen 
beïnvloeden. Let op: het gaat vooral om hun taak als controleur en niet als 
individuele rechtsbeschermer. 

9. Wat bepaalt dan wél de doorwerkingsgraad? Blijkbaar is de autoriteit 
van de rechter en de ombudsman een “intuïtief aantrekkelijke” verklaring voor 
de mate van doorwerking van hun uitspraken: autoriteit als een vorm van 
legitimiteit lijkt echter minder verklarende waarde te hebben dan vormen van 
autoriteit op basis van deskundigheid. Ook de publiciteit lijkt doorslaggevend, 
zeker voor de nationale ombudsman. Deze heeft ook een dubbele dimensie, als 
intermediair (bijdrage aan bekendheid en voorspelbaarheid van optreden) en 
als schandpaal (door bekend te maken welke bestuursorganen zich niet aan het 
oordeel van de controleur houden kan de publieke opinie ervoor zorgen dat 
men het oordeel van rechter of ombudsman overneemt). Ten slotte is doorwer-
king door communicatie van essentieel belang, zowel voor het informeren van 
bestuursorganen over jurisprudentie, als voor het overbrengen van informatie 
over de bestuurspraktijk aan beide controleurs. Toch bieden deze verklarings-
factoren zeker geen sluitend antwoord op de doorwerkingsvragen. 

10. Daarom introduceert de auteur de controlestijl van de administratieve 
rechter en de nationale ombudsman als “new frame of reference”, zonder de 
eerder genoemde factoren los te laten (p. 51-53). Puttend uit de literatuur over 
sturing en rechtshandhaving door de overheid, terwijl het boek gaat over stu-
ring vàn de overheid, komt de auteur na een theoretische analyse tot de centra-
le onderzoeksthese, die luidt dat “de overwegend repressieve controlestijl van 
de administratieve rechter ... op een andere wijze van invloed (is) op de door-
werking van zijn uitspraken ... dan de in het algemeen reflexieve manier van 
controleren door de nationale ombudsman” (p. 75). Wat is de kern van het on-
derscheid tussen deze twee stijlen van controle op het openbaar bestuur? Dit is 
te vatten door vijf kernwoorden: opleggen (bij repressieve controle) versus 
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overleggen van controle (bij reflexieve controle), verticaal versus horizontaal, 
eenzijdig (dictaat) versus meerzijdig (dialoog), reactief versus pro-actief, dwin-
gend versus faciliterend (wij verwijzen naar het schema op p. 62). 

11. Hoofdstuk 4 introduceert een theoretisch model om de relatie tussen de 
controlestijl als onafhankelijke variabele en de doorwerking van het oordeel in 
het bestuursoptreden (de afhankelijke variabele) te analyseren: het beschrijft 
het bestuurlijk besluitvormingsproces in reactie op het oordeel van de admini-
stratieve rechter en de nationale ombudsman. De vier genoemde criteria 
krijgen dan het karakter van de “vier basiskleuren op het palet van de contro-
leur” (p. 76). Daaraan gaat echter een definiëring vooraf van het begrip “door-
werking”, een begrip dat wellicht ook in andere domeinen van het bestuurlijk 
optreden zijn nut kan bewijzen. De meest bruikbare definiëring komt van de 
Nederlandse nationale ombudsman in persoon. De eerste brede benadering 
luidt “de effecten van juridische controle op het openbaar bestuur”, waarbij er 
feedback is binnen een bestuursorgaan, wanneer “de door controle-activiteit 
verkregen informatie over de uitkomst van een afgesloten besluitvormings-
cyclus (...) terugkeert in het nieuwe bestuurssysteem, en wordt doorverbonden 
naar de openingsfase van een nieuwe, toekomstige besluitvormingscyclus, 
waarvoor zij input is...” (Oosting 1988, 391). 

12. Doorwerking heeft een product-kant (resultaat) en een proces-kant (be-
sluitvorming): dit laatste, waaraan Hertogh de meeste aandacht besteedt, onder 
meer omwille van meetproblemen, heet dan “het bestuurlijke doorwerkings-
proces”. Dit bestaat uit drie stadia, telkens een belangrijk beslismoment van het 
bestuur ten aanzien van het oordeel: hoe luidt de uitspraak? wat betekent de 
uitspraak voor ons? en wat doen we nu verder met de uitspraak? Of nog: infor-
matie, transformatie en verwerking als fases. Dit is de eerste pijler van het on-
derzoeksmodel. 

13. Een tweede bestaat erin dat de doorwerking van (semi-)juridische con-
trole kan worden belemmerd door verschillende barrières. Samenvattend komt 
het hierop neer dat een rechterlijke uitspraak of een aanbeveling van de om-
budsman kan liggen aan de rechter en/of de ombudsman zelf (de “jurispruden-
tieregel” in het stadium van de informatie), aan de verhouding tussen het be-
stuur en de controleur (de spanning tussen oordeel en beleid in de fase van de 
transformatie) en aan de houding van het bestuursorgaan (defensieve reacties 
in de fase van de verwerking). 

14. Deel II van het boek past dit onderzoeksmodel (en het onderscheid tus-
sen de administratieve rechter en de nationale ombudsman) nu toe door na te 
gaan hoe de controle doorwerkt in de praktijk van de Belastingdienst enerzijds 
en van de IB-Groep anderzijds (p. 105-176). Daaruit blijkt dat de onderzochte 
barrières grotendeels kunnen worden herleid tot de controlestijlen van de admi-
nistratieve rechter en de nationale ombudsman. Het onderzoeksmodel gaat er 
van uit dat de doorwerking van de (semi-)juridische controle wordt bepaald 
door de mate waarin het optreden van de rechter en de ombudsman aanleiding 
geeft tot de barrières. De doorwerking van het oordeel van de administratieve 
rechter en de nationale ombudsman binnen de belastingdienst en de IB-Groep 
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kunnen grotendeels worden verklaard door de controlestijlen die ze hanteren 
(p. 179). 

C. Reflecties over het eigen onderzoeksmodel: consequenties van enkele 
“proefexercities” 

15. Dan gaat de auteur over tot een “proefexercitie”: het wordt verantwoord als 
“het voorzichtig ‘op de tong beproeven’ van het analysekader dat in deze 
studie is geïntroduceerd” (p. 184). Pas achteraf blijkt dat deze vooral tot doel 
hebben de (zeer behartenswaardige) aanbevelingen uit de epiloog (mede) te 
staven. Ons lijken ze niet erg relevant: we duiden aan waarom wij dit vinden. 
- De eerste uitstap gaat in op de vraag wat de betekenis is van repressieve en 

reflexieve controle binnen de sociaal-wetenschappelijke autopoiesetheorie. 
De ombuiging van het onderzoeksobject naar enkele uitgangspunten van de 
theorie blijkt te lukken, maar verder dan de vaststelling dat de bestuursor-
ganen enerzijds en de rechter en ombudsman anderzijds kunnen worden be-
schouwd als “twee sociale deelsystemen met elk hun eigen unieke interpre-
tatiekader” komt de auteur niet. Deze analyse lijkt ons ook te kunnen wor-
den gemaakt zonder deze theorie. Wordt de theorie vermeld als “captatio 
benevolentiae” van leescommissieleden of publiek? Als de introductie van 
een theoretisch kader niets of te weinig oplevert, lijkt het ons wetenschap-
pelijk-deontologisch noodzakelijk dat ook te erkennen. 

- In een tweede proefexercitie bepleit Hertogh een nieuw uitgangspunt voor 
de positie van de administratieve rechter, met name een empirisch in plaats 
van een normatief uitgangspunt: dat betekent dat er ruimte moet zijn voor 
een meer reflexief optreden van deze rechter, wil men een grotere doorwer-
king van zijn uitspraken bereiken (p. 195). Daartoe worden vijf aanbevelin-
gen geformuleerd. 

- Een laatste proefexercitie gaat in op de relatie tussen de nationale ombuds-
man en de politie, waarbij “voorlopig” blijkt dat de geringe doorwerking 
ten deze deels kan worden verklaard door de “defensieve reacties” van het 
korps, maar ook door het repressieve karakter van het optreden van de om-
budsman, zodat de barrières optreden. Het is dan ook logisch dat hier wordt 
gepleit voor een reflexievere houding van de ombudsman (p. 200) . De pro-
blematiek van de relatie tussen de ombudsfunctie en de politie zorgt inder-
daad soms voor verwarring en wat de auteur “defensieve reacties” noemt: 
dat is ook het geval in België, wellicht vooral op het gemeentelijke niveau 
(zie onder meer: Hubeau 1997b). 

 
16. In een slothoofdstuk wordt een aantal aannames bekeken en gerelativeerd: 
de reflexieve controlestijl dient zeker niet onder te doen voor de repressieve 
controlestijl. Dit voor ogen houdend zou de rechter deels ook meer reflexief 
kunnen opereren, met name door de bekendmaking van het rechterlijk beleid, 
door een communicatief (bestuurs)procesrecht, door meer aandacht te hebben 
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voor uitspraken met het oog op de gevolgen, door een stelsel van rechterlijke 
toelichting van uitspraken en waarom niet de aanstelling van zogenaamde 
“special masters”, zoals in de Verenigde Staten, aanvankelijk vooral als “fact 
finders”, later ook met een zekere rol ten aanzien van de interpretatie en de uit-
voering van rechterlijke uitspraken. 

17. Het is bovendien onmogelijk het optreden van de nationale ombudsman 
zonder meer gelijk te stellen met de reflexieve controlestijl: deze kan (zie het 
voorbeeld van de politie) nog reflexiever, onder meer door de aansluiting van 
het ombudsmanoptreden bij de politiepraktijk, de aandacht voor de aanvaard-
baarheid van het oordeel van de ombudsman (naast de bereikbaarheid) en een 
mogelijke differentiëring van het ombudsmanoptreden (bijvoorbeeld ook mon-
delinge naast de gebruikelijke schriftelijke procedure). 

18. Tot slot formuleert Hertogh nog een aantal “reflecties op repressieve en 
reflexieve controle”. Voor ons waren de algemene overwegingen over de con-
trole op het bestuursoptreden (pas op p. 217) de eerste plaats waar we “de bur-
ger” (als actor, als partner of als subject?) in de studie ontmoeten. Uiteraard 
was het object van de studie het bestuur. Toch is het in een democratische 
rechtsstaat ten slotte vooral om de burger te doen (vergelijk Timmer en Nie-
meijer 1994). Terecht wordt erop gewezen dat er een rechtstreeks verband is 
tussen de individuele rechtsbescherming (hoofdopdracht van de rechter) en de 
doorwerking van het oordeel van de rechter en ombudsman in het bestuursop-
treden, omdat de doorwerking van administratiefrechtelijke uitspraken en de 
rapporten en aanbevelingen van de ombudsman kunnen bijdragen aan de 
rechtsbescherming van de individuele burger, onder meer door het preventieve 
effect en het feit “dat de terugkoppeling van de resultaten van procedures naar 
de bestuurswerkzaamheid goed tot haar recht kan komen”, zo stelt Scheltema 
(Scheltema 1983, 6). 

19. Ten aanzien van repressieve controle kunnen barrières ontstaan in de 
doorwerking naar de bestuursorganen, zo bleek uit het onderzoek. Toch heeft 
deze vorm van controle eigen merites. Reflexieve controle heeft van zijn kant 
ook een aantal risico’s: de mogelijke verglijding van coöperatie naar “capture” 
(de controleur leeft zich zo in de positie van de gecontroleerde, dat dit ten 
koste gaat van de daadwerkelijke mate van controle) en de mogelijke verglij-
ding van onderhandelend naar “onderhands bestuur” (onpartijdigheid en onaf-
hankelijkheid blijven immers essentiële kenmerken van controle). Ten slotte 
mag overleg niet leiden tot een gebrek aan openbaarheid. 

20. De analyse van doorwerking maakt enerzijds de betrekkelijkheid van 
de juridische kwaliteitszorg en anderzijds de noodzaak van de aanpak van de 
sociaal-organisatorische condities voor responsiviteit duidelijk. Tot slot is hét 
grote leerpunt uit het boek dat én de administratieve rechter én de ombudsman 
twee dimensies combineren en dit moeten blijven doen: individuele rechtsbe-
scherming én algemene controle. Hun optreden is niet op het ene of het andere 
gericht: “meer doorwerking kan ook leiden tot meer rechtsbescherming” (p. 
227) en zo zijn beide gelieerd. Dat inzicht moet ook de beide disciplines van 
het bestuursrecht en de bestuurskunde dichter tot elkaar brengen. Wat is daar-
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voor nodig? Het bestuursrecht moet meer aandacht krijgen voor “het-recht-in-
actie” en de bestuurskunde moet (opnieuw) de betekenis van de rechtsweten-
schap erkennen (“putting law back in”). 

D. Reflecties over het boek: consequenties van een enigmatische 
problematiek 

21. Het boek van Hertogh is om meer dan één reden lezenswaardig en zeer 
“abordabel”. Het is vlot geschreven en soms leest het boek als een thriller: zo 
is de overgang van hoofdstuk 1 (waarin een gebrek aan verklaringskracht 
wordt vastgesteld) naar hoofdstuk 2 (de zoektocht naar alternatieve verkla-
ringen) zeer boeiend opgebouwd. Soms wordt de lezer dan weer “in spanning” 
gehouden door in de overgang van hoofdstuk 3 naar 4 reeds aan te geven 
welke de waarde is van het theoretisch model, dat zal worden gehanteerd. Past 
het in de “plot”-opbouw dat de twee kernnoties “doorwerking” en “reflexief” 
pas na zeventig pagina’s worden verhelderd? Ook de vergelijking met het 
schilderspalet is geslaagd, maar niet altijd vol te houden. Toch bevat het boek 
soms wat te veel zogenaamde “meta-tekst”, allerhande afspraken met de lezer, 
hernemingen van eerdere hoofdstukken, toelichtingen bij de werkwijze. 

22. Maar bovenal blijft het thema van de (meetbaarheid van) effecten en 
doorwerking eenieder boeien, die begaan is met de zoektocht naar meer inzicht 
in de gevolgen van het eigen (professioneel) handelen. En dat zit in de mens en 
de professional ingebakken. Wellicht geldt dit nog meer voor de ombudslieden 
dan de (administratieve en civiele) rechters. Dat heeft wellicht ook te maken 
met hetgeen Oosting het “personalistisch” karakter van het ambt noemt 
(Bruinsma en Huls 1983). Toch blijft de problematiek enigmatisch vanwege de 
moeilijke, zoniet onmogelijke meetbaarheid daarvan. In het beste geval zijn 
hiervoor kwalitatieve methodes denkbaar. De auteur presenteert geen sluitend 
model, model dat wellicht niet bestaat. De instrumenten zijn in hoofdzaak 
beperkt tot interviews van de betreffende onderzochte diensten. Bovendien 
worden – op de schets van de barrières na – geen concrete methodes aange-
duid: ook al werden ze niet of nauwelijks door Hertogh toegepast, ze waren 
misschien nuttig als mogelijke bouwstenen voor toekomstig onderzoek. 

23. De auteur pleit voor meer reflexiviteit én bij de administratieve rechter, 
én – voor zover nog mogelijk – bij de Nationale ombudsman. Maar wat is “re-
flexiviteit” en wat is “reflexief recht”? In de rechtshandhavingsliteratuur en de 
rol van controle wordt dit omschreven als coöperatief en faciliterend van aard, 
waarbij veel waarde aan contextualiteit wordt geboden; het sluit aan bij de situ-
atie die het beoogt te reguleren. De nadruk ligt minder op sancties, maar meer 
op overleg en onderhandeling (Teubner 1983 en 1993, geciteerd op p. 59; zie 
ook Huls en Stout 1992). Dit lijkt ons eerder een algemene rechtsontwikkeling 
die verband houdt met de zoektocht naar effectieve en efficiënte rechtshandha-
ving, passend in de vooral in Nederland zeer populaire trend naar “onderhan-
delend bestuur” (zie vooral Stout en Hoekema 1994) of “horizontaal bestuur”. 
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24. Is de vergelijkbaarheid van de administratieve rechter enerzijds en de om-
budsfunctie wel absoluut door te trekken? Kunnen aan beide functies gelijkaar-
dige of naar mekaar toe glijdende kenmerken worden toegedicht, bijvoorbeeld 
reflexiviteit? Het opvallendste (overgangs)gebied in dit verband is het toet-
singskader, waarmee beide functies omgaan, of nog: de rechtsbronnen in wier 
toepassing beiden moeten voorzien. Kort gesteld: wettigheidscontrole aan de 
ene kant en zorgvuldigheidstoets aan de andere kant (zie over dit beoordelings-
kader onder meer: Ten Berge 1991; Ten Berge, Gerrits-Janssens en Stolk 
1992; Stolk 1991; Hageman 1998; Hubeau 1997a). Indien beide functies de-
zelfde karakteristieken gaan vertonen kunnen zij hun eigenheid net verliezen, 
hetgeen niet de bedoeling kan zijn. De toepassing van bepaalde (ombuds-)nor-
men en de controle op het handelen van de overheid vanuit deze normen leent 
zich wellicht heel wat meer tot een reflexieve aanpak dan de toepassing van 
bepaalde (rechts-)normen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de 
controle op het handelen van de overheid vanuit deze normen. 

25. Voorts heeft het voortbouwen op het element “stijl” een objectief, of 
intersubjectief (uit onderzoek af te leiden schets van karakteristieken), maar 
ook een meer subjectief aspect, met name de verbondenheid met de persoon 
die het ambt uitoefent. Wij belanden opnieuw bij het personalistische karakter 
van het ambt, de invulling die de “grensbewoners”, zoals Hertogh ze aanduidt, 
er zelf aan verlenen. In van Dale (editie 1992) vinden wij als mogelijke 
toepasselijke omschrijvingen van stijl “manier van handelen” (zesde betekenis) 
of “opzet, wijze van aanpakken en uitvoeren” (zevende betekenis). De “stijl” 
van controle als ultiem criterium uitwerken levert derhalve naar ons oordeel 
slechts een broos toetsingskader, aangezien dit een meeteenheid is die zich niet 
leent tot kwantificatie (de kwanticifeerbaarheid is onbestaande) en amper tot 
kwalificatie (de kwalificeerbaarheid is beperkt). Het is en blijft een verklarende 
factor die heel wat normatieve betekenis heeft en weinig empirisch toetsbaar is. 
Dit is op zich echter nog niet écht problematisch.  

26. De vraag rijst echter ook welk de bron is van de (controle)stijl: dit kan 
niet enkel de persoon zijn. Er zijn inderdaad ook rechtsbronnen aan te duiden. 
De stijl is vaak het gevolg en de noodzakelijke invulling die aan een staats-
rechtelijke positionering wordt verbonden, resp. moet worden verbonden. 
“Rechtsbescherming” en “controle” zijn immers het voorwerp van expliciete 
staatsrechtelijke regelingen (zie Oosting 1988, Burkens, Kummeling en Ver-
meulen 1990). In die zin is de stijl zeker niet enkel (de enige) verklarings-
factor, maar vaak ook het gevolg van een bepaalde opdracht en is de opdracht 
wezenlijk bepalend voor de stijl die wordt gehanteerd: een “de kip of het ei-
discussie”? Naar onze mening had de auteur ook bij het onderzoek moeten be-
trekken of de rechtsbasis, die geldt én voor de administratieve rechter, én voor 
de nationale ombudsman, iets oplevert wanneer we op zoek gaan naar contro-
lestijl-kenmerken. Daarbij had een koppeling en afweging tussen de bevoegd-
heden van de administratieve rechter enerzijds en de nationale ombudsman 
anderzijds een eerste aanzet kunnen zijn voor de conceptuele invulling van de 
(verschillende) controlestijl.  



Reflecties over het enigma van een meer reflexieve controlestijl 107 

27. Even toetsen wij deze stelling aan de notie ombudsman in het algemeen: de 
hypothese luidt of tussen de essentiële kenmerken van de ombudsfunctie – die 
uiteraard historisch en functioneel organisch zijn gegroeid – en de kenmerken 
van een “reflexieve” controlestijl niet gewoon een gelijkheidsteken kan wor-
den geplaatst. Zo zegt Anderson: “the essential characteristics of the office, 
that is, independence, impartiality, expertise, accessibility, with plenary power 
of investigation but no coercive power other than publicity or the threat of 
publicity ...” (Anderson 1982; vergelijk ook de vooral ten aanzien van de loka-
le ombudsman voorgestelde werkdefinitie van Van den Heuvel en De Vries 
1996; of nog: opdrachten zijn als vertrouwensman van het volk de gezagsdra-
gers controleren, appelleren aan hun verantwoordelijkheid tegenover de bur-
gers en door onderzoek en beoordeling bijdragen tot het waarborgen althans 
versterken van de rechtszekerheid van de burgers; Kirchheiner 1983). 

28. De auteur wil een breed publiek aanspreken door een interdisciplinair 
boek: ik vrees dat de twee onmiddellijk betrokken disciplines, de bestuurskun-
digen en de bestuursrechtjuristen, wat op hun honger blijven zitten. Uit de em-
pirische bevindingen, beoordeeld aan de hand van het eigen opgezet onder-
zoeksmodel (doorwerking op basis van controlestijl en rekening houdend met 
barrières), wordt naar onze mening iets te weinig teruggekoppeld naar mogelij-
ke aanbevelingen. Eerder dan aanbevelingen en voorstellen op het structurele 
niveau te formuleren wordt ingespeeld op enkele conjuncturele – en dus passa-
giere – ontwikkelingen en een poging om de eigen theorie te linken aan de 
conjunctureel scorende autopoietische benadering van Teubner: de toetsing 
daaraan gebeurt op een te simplistische en dus onbevredigende manier. 
 
29. De bestuurlijke doorwerking van het oordeel van de administratieve rechter 
en de nationale ombudsman blijft – ook na deze studie – een weinig ontgonnen 
en dus enigmatische thematiek. 
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