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Nienke Doornbos 

De toepassing van snelrecht in asielzaken: 
‘werkelijkheid’ en ‘reconstructie’ 

Na de opkomst van het kort geding en de introductie van het lik-op-stuk-beleid 
in strafzaken, heeft het snelrecht ook in asielzaken zijn intrede gedaan. Binnen 
24 uur wordt een selectie gemaakt in kansloze en meer kansrijke zaken. Deze 
selectie vindt plaats in een aanmeldcentrum (AC), waar asielzoekers bij aan-
komst in Nederland hun aanvraag moeten indienen. Nederland heeft drie aan-
meldcentra: sinds oktober 1994 in Rijsbergen en Zevenaar, en sinds januari 
1996 op de luchthaven Schiphol. De relatief kansrijke asielzoekers worden di-
rect na de intake naar een opvangcentrum1 (OC) gezonden voor verdere behan-
deling van hun verzoek. De kanslozen blijven in het aanmeldcentrum en door-
lopen daar de verkorte procedure van 24 uur.2 Deze 24-uurstermijn is rekbaar. 
De uren van de nacht tellen in de proceduretijd niet mee. Bovendien wordt in 
de aanmeldcentra, althans dit was eind 1996 op het aanmeldcentrum Schiphol 
praktijk, regelmatig ‘de klok stilgezet’ of zelfs ‘teruggedraaid’, bijvoorbeeld 
omdat er geen rechtsbijstandverlener of tolk beschikbaar is die de asielzoeker 
kan bijstaan of omdat tijdens de procedure blijkt dat de asielzoeker uit een 
ander land afkomstig is dan hij eerder heeft aangegeven.3 

De selectie tussen kansloze en kansrijke asielzoekers maken ambtenaren 
van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in eerste instantie op basis van 
het intakegesprek, ook wel ‘eerste gehoor’ genoemd. Hierin komen de perso-
nalia van de asielzoeker en zijn reisroute aan bod. Het is de IND in dit stadium 
niet toegestaan om al op de vluchtmotieven in te gaan.4 Bij de asielzoekers die 
in de verkorte procedure terechtkomen en dus in het aanmeldcentrum moeten 
blijven, twijfelt de IND vaak aan de identiteit of nationaliteit of zijn de asiel-
zoekers afkomstig uit een als veilig bekend staand land. Deze asielzoekers 
krijgen in het aanmeldcentrum een ‘nader gehoor’, waarin zij kunnen aangeven 

                                                           
1 Voluit: onderzoeks- en opvangcentrum. 
2 De Staatssecretaris van Justitie is voornemens deze termijn met ingang van 15 mei 

1999 te verlengen tot 48 uur (Tweede Kamer 1998-1999, 19 637, nr. 418). 
3 De proceduretijd begint te lopen vanaf het moment dat de asielzoeker in het aan-

meldcentrum is. De tijd die asielzoekers doorbrengen op het kantoor van de Mare-
chaussee in de Lounge telt niet mee. De rechtbank Haarlem achtte een oponthoud in 
de Lounge van 26,5 uur ‘niet onacceptabel’, omdat het aanmeldcentrum met plaats-
gebrek kampte. Er hadden zich die dag 46 asielzoekers, waaronder 4 gezinnen ge-
meld (Rb. Haarlem, 25 oktober 1996, Jurisprudentiebijlage Vreemdelingenbulletin 
14 november 1996: 24-28). 

4 Art. 52c lid 2 Vreemdelingenbesluit en B7 5.2 Vreemdelingencirculaire. 
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om welke redenen zij hun land hebben verlaten. Zij worden op dit gehoor 
voorbereid door een rechtsbijstandverlener: een jurist in dienst van de Stichting 
Rechtsbijstand Asiel of een advocaat.5 De rechtsbijstandverlener heeft gedu-
rende de gehele procedure in het aanmeldcentrum de mogelijkheid een zwaar-
wegend advies in te dienen bij de IND. Daarmee geeft een rechtsbijstandverle-
ner aan dat het asielverzoek zijns inziens een grondiger beoordeling behoeft. 
Hij adviseert de IND om de asielzoeker daartoe alsnog in een opvangcentrum 
te plaatsen. De IND kan op elk moment van de procedure ook zelfstandig be-
sluiten de asielzoeker naar een opvangcentrum door te zenden voor nader on-
derzoek van zijn asielverzoek. Indien de IND echter geen gehoor geeft aan een 
zwaarwegend advies en ook niet zelfstandig besluit een asielzoeker door te 
sturen, dan zal het asielverzoek als ‘kennelijk ongegrond’ of ‘niet ontvanke-
lijk’ worden aangemerkt. Tegen deze beslissing staat beroep bij de rechtbank 
open. Met een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden bereikt dat 
uitzetting wordt opgeschort.6 Indien de rechtsbijstandverlener niet bereid is een 
procedure bij de rechtbank te beginnen, wordt een andere rechtsbijstandverle-
ner om een second opinion gevraagd. Ziet ook deze geen enkele kans tot sla-
gen, dan is de asielzoeker uitgeprocedeerd en zal hij, in afwachting van zijn 
uitzetting in een opvangcentrum of in het grenshospitium worden geplaatst. 

In dit artikel staat op twee manieren de besluitvorming centraal in de zaken 
van de kansloos geachte asielzoekers die in de verkorte procedure zijn ge-
plaatst. Ten eerste worden aspecten van het besluitvormingsproces beschreven, 
zoals dat daadwerkelijk plaatsvindt in een aanmeldcentrum.7 Het besluitvor-
mingsproces wordt geplaatst binnen de context en de totstandkoming van de 
verkorte procedure. Ten tweede wordt de besluitvorming in twee asielzaken 
gereconstrueerd in een zogenoemd panelonderzoek: een onderzoek waarin be-
staande dossiers zijn voorgelegd aan een panel van deskundigen.8 In het slot 
                                                           
5 In dit artikel gebruik ik verder de overkoepelende term ‘rechtsbijstandverlener’, 

omdat tussen de juristen en de advocaten geen verschil in werkzaamheden of be-
voegdheden op het centrum bestaat. In de praktijk hebben asielzoekers op het aan-
meldcentrum te maken met meerdere rechtsbijstandverleners. Asielzoekers verblij-
ven immers (minstens) 24 uur op het centrum, terwijl rechtsbijstandverleners wer-
ken volgens een spreekuurrooster van 6 uur. 

6 Tweede Kamer 1994-95, 19 637, nr. 112. 
7 Dit deel is gebaseerd op een onderzoek dat in het najaar van 1996 heeft plaatsge-

vonden in het aanmeldcentrum op Schiphol. Daar zijn 40 korte en lange gesprekken 
gevoerd met ambtenaren van de IND, rechtshulpverleners, rechters en vertegen-
woordigers van Vluchtelingenwerk. Voorts zijn overlegsituaties tussen medewer-
kers van de IND en rechtshulpverleners geobserveerd, evenals de behandeling van 
enkele zaken door de rechtbank, zijn dossiers bestudeerd en is een kwantitatieve 
analyse gemaakt van de ontwikkeling in aantallen asielzoekers, aantallen (gerechte-
lijke) procedures en de uitkomsten daarvan. In het voorjaar van 1996 heeft eenzelf-
de onderzoek plaatsgehad in de opvangcentra in Oisterwijk en Schalkhaar (Doorn-
bos & Sellies 1997). 

8 Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in juni 1998 (Doornbos & De Groot-van 
Leeuwen 1998a). Een deel van de gegevens uit dit onderzoek is eerder gepubliceerd 
in Migrantenstudies (Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1998b). 
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van het artikel wordt nagegaan hoe beide situaties, ‘werkelijkheid’ en ‘recon-
structie’, zich tot elkaar verhouden. De vragen die ik in dit artikel verder wil 
opwerpen zijn: Hoe vindt de besluitvorming in kansloos geachte asielzaken 
plaats? Binnen welke context vindt de besluitvorming plaats? Welke sociologi-
sche en sociaal-psychologische aspecten spelen daarbij een rol? Deze vragen 
kunnen uiteraard niet uitputtend beantwoord worden; dit artikel vormt slechts 
een aanzet daartoe. Dit artikel is grotendeels beperkt tot het aanmeldcentrum 
op Schiphol. Bovendien moet benadrukt worden dat het een groep asielzoekers 
betreft die niet representatief is voor alle asielzoekers die naar Nederland ko-
men: het gaat immers om mensen wier verzoek door de IND als ‘apert kans-
loos’ wordt aangemerkt. Dit overkwam in 1997 op Schiphol 573 asielzoekers, 
9% van het totaal aantal asielzoekers dat daar asiel aanvroeg.9 

Overleg tussen de IND en de rechtsbijstand 

De introductie van het snelrecht in asielzaken ging gepaard met een intensive-
ring van het overleg tussen de IND en rechtsbijstandverleners. Dit werd be-
schouwd als een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van de verkorte 
procedure. Tot omstreeks 1994 waren contacten tussen rechtsbijstandverleners 
en ambtenaren van de IND in hoofdzaak beperkt tot het uitwisselen van schrif-
telijke stukken en het indienen van klachten door rechtsbijstandverleners. 
Overleg tussen beiden vond doorgaans pas in de bezwaar- of beroepfase plaats, 
waarbij het ministerie meestal door andere personen werd vertegenwoordigd 
dan de medewerkers die de eerste beslissing hadden genomen. Een eerste 
noodzaak tot overleg ontstond toen jongeren uit het voormalige Oostblok na de 
val van de muur de opvangvoorzieningen voor asielzoekers ontdekten als 
goedkoop logeeradres. Onder de codenaam ‘Operatie Rugzak’ werd in de zo-
mer van 1994 in het opvangcentrum Schalkhaar binnen 24 uur op de asielaan-
vragen van deze jongeren beslist. De IND ging vervolgens snel tot uitzetting 
over. Deze operatie vond plaats in nauw overleg met organisaties van rechts-
bijstandverleners en andere betrokken organisaties. Van verschillende kanten 
is vervolgens gewezen op de noodzaak van inhoudelijk overleg tussen de IND 
en de rechtsbijstand om onnodige procedures te voorkomen en de asielaanvra-
gen sneller te kunnen behandelen, onder anderen door de toenmalige vice-
president van de arrondissementsrechtbank te Zwolle Van Dijk (1995: 43-46). 

De ‘Operatie Rugzak’ kan beschouwd worden als de voorloper van een 
‘overlegmodel’, dat eind 1994 in de aanmeldcentra is geïntroduceerd en dat bij 
wijze van experiment ook enige tijd in twee opvangcentra in Oisterwijk en 
Schalkhaar heeft gefunctioneerd. In het overlegmodel vindt systematisch over-
leg plaats tussen ambtenaren van de IND en rechtsbijstandverleners over de in-
houd en merites van asielverzoeken. Met deze vorm van horizontaal bestuur 
(Von Benda-Beckmann & Hoekema 1987) wilden de IND en de rechtsbij-

                                                           
9 Jaarverslag Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam 1998: 18. 
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standverlening de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren en het aantal 
vervolgprocedures beperken. In de opvangcentra Schalkhaar en Oisterwijk 
leidde de werkwijze van het overlegmodel ertoe dat informatie en geschilpun-
ten in een eerder stadium naar voren werden gebracht. De betrokken rechtsbij-
standverleners en IND-ambtenaren waren dan ook van mening dat de besluit-
vorming aanzienlijk was verbeterd. Staatssecretaris van Justitie Schmitz vond 
echter dat onvoldoende was voldaan aan twee doelstellingen van het overleg-
model: het terugdringen van het aantal vervolgprocedures en het versnellen 
van de procedures. Na anderhalf jaar beëindigde zij de experimenten.10 Wel-
licht speelde bij deze beslissing achter de schermen ook een rol dat in de centra 
waar met het overlegmodel geëxperimenteerd werd, aanzienlijk meer asielver-
zoeken werden gehonoreerd dan elders.11 

In de aanmeldcentra lopen de ervaringen met het overlegmodel uiteen. Op 
het aanmeldcentrum Schiphol is een meer antagonistische houding tussen de 
beide partijen blijven bestaan. IND-ambtenaren typeren advocaten in de rand-
stad als eigenwijs en hard, en veel advocaten denken niet anders over de IND-
medewerkers. Ten tijde van het onderzoek, eind 1996, verliep het overleg over 
zaken stroef. Zowel rechtsbijstandverleners als IND-medewerkers hielden 
meestal vast aan hun eerder ingenomen standpunt. Dit resulteerde in een veel-
vuldig gebruik van het zwaarwegend advies.12 De eerste maanden na opening 
van het aanmeldcentrum op Schiphol, dienden rechtshulpverleners in vrijwel 
alle zaken die de IND wilde afwijzen, een zwaarwegend advies tot doorzen-
ding van de asielzoeker naar een opvangcentrum in. In slechts iets meer dan 
een kwart van de zaken (27%) volgde de IND het zwaarwegend advies op. In 
de andere zaken had de IND óf zelf al besloten dat de asielzoeker alsnog naar 
een opvangcentrum zou gaan óf werd tegen het advies van de rechtsbijstand-
verlener in negatief op het asielverzoek beslist. Het zwaarwegend advies werd 
daarmee in de woorden van een advocaat ‘een door inflatie geteisterd begrip’. 
De discussie over zaken werd niet in het aanmeldcentrum beslecht – één van 
de doelstellingen van het overlegmodel – maar voor de rechtbank. De uitspra-
ken van de rechtbank Haarlem werden voor de IND een richtsnoer voor de 
invulling van een zorgvuldige procedure en met name voor de vraag welke 

                                                           
10 Tweede Kamer, 1996-1997, 19 637, nr. 249. 
11 Anderhalf jaar na aanvang van het experiment was 47% van de asielzoekers die 

tussen 1 mei 1995 en 1 mei 1996 asiel hadden aangevraagd in Oisterwijk of Schalk-
haar in het bezit van een tijdelijke of een permanente verblijfsstatus, tegenover 31% 
van de asielzoekers wier verzoek gedurende diezelfde periode elders in behandeling 
was genomen (Doornbos & Sellies 1997: 163). Toen de dataverzameling van het 
onderzoek werd afgesloten, in oktober 1996, stonden echter de meeste procedures 
in bezwaar en beroep nog open. Derhalve kon niet worden nagegaan of de ver-
schillen in de eerste fase van de behandeling nadien zijn verkleind. 

12 In de opvangcentra Oisterwijk en Schalkhaar gebruikten advocaten eveneens de 
strategie van het ‘hoog inzetten’, door in het overleg bijvoorbeeld te pleiten voor 
verlening van een A-status, terwijl verlening van een voorwaardelijke vergunning 
tot verblijf meer in de rede lag. IND-ambtenaren zetten omgekeerd ook ‘laag’ in om 
tot de door hun gewenste uitkomst te komen. 
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zaken zich lenen voor afdoening binnen het aanmeldcentrum. In het aanmeld-
centrum op Schiphol ontstond daardoor een sfeer waarin ‘winnen’ en ‘verlie-
zen’ en zelfs ‘scoren’ bij de rechtbank belangrijk werd. De rechtbank Haarlem 
kreeg zo ongewild de taak van scheidsrechter toebedeeld en werd daarmee in 
zekere zin participant in het overlegmodel. 

In de loop van 1996 is het aantal zwaarwegende adviezen en het beroep op 
de rechtbank Haarlem gedaald. De meeste rechtsbijstandverleners maken 
sindsdien meer onderscheid tussen zaken en beperken hun inspanningen tot de 
minst kansloze zaken die de IND in het aanmeldcentrum wil afdoen. Een der-
gelijke ‘genuanceerde’ opstelling heeft ook een keerzijde. Macaulay wees er al 
in 1979 op dat het lange termijn belang van een advocaat niet altijd overeen-
komt met dat van zijn cliënt. Wil de advocaat na verloop van tijd nog geloof-
waardig overkomen, dan kan hij niet steeds tot het uiterste gaan, terwijl een 
individuele cliënt dat wel van zijn advocaat verlangt. Binnen het asielrecht is 
het evident dat dit conflicterende belangen en tegenstrijdige verwachtingen met 
zich meebrengt. De cliënt is immers altijd het meest gebaat bij de verkrijging 
van een vluchtelingenstatus of, in het geval hij in een aanmeldcentrum is ge-
plaatst, bij doorzending naar een opvangcentrum. Een ambtenaar van de IND 
geeft in het volgende interviewfragment in een notendop het dilemma weer, 
waarvoor een rechtsbijstandverlener zich geplaatst kan zien indien hij over 
individuele zaken met ambtenaren in overleg treedt en dit overleg een structu-
reel karakter krijgt:  
 

“In het algemeen is de kwaliteit van vreemdelingenrechtadvocaten redelijk goed. 
Een goede advocaat kan nuances aanbrengen. Sommige advocaten kunnen dat niet. 
Die gaan altijd voor de volle honderd procent, ongeacht hoe sterk ze staan. Dan 
maak je niet optimaal gebruik van het overlegmodel. Een advocaat die nuances kan 
aanbrengen, neem je eerder serieus.”  

 
De rechtsbijstandverlener is in de eerste plaats belangenbehartiger van zijn 
cliënt, maar hij is ook gesprekspartner voor de IND. Veel advocaten schromen 
niet tegen de IND te zeggen dat ook zij niets in de zaak zien. 

Over de versnelde procedure in de aanmeldcentra in Rijsbergen en Zeve-
naar is minder bekend. Wel is duidelijk dat rechtsbijstandverleners en IND-
ambtenaren het daar veel vaker eens worden over de wijze van behandeling 
van asielverzoeken. Van de mogelijkheid een zwaarwegend advies te geven 
wordt minder vaak gebruik gemaakt dan op Schiphol en ook wordt vanuit deze 
twee centra minder vaak een beroep op de rechter gedaan.13 Voor een deel 
                                                           
13 In het onderzoek zijn op dit punt zowel bij de rechtbanken, als bij de rechtshulp en 

de IND gegevens verzameld. Dit leverde onderling dermate grote verschillen op, 
dat alleen globale uitspraken konden worden gedaan. In Rijsbergen werden destijds 
circa twee keer zoveel verzoeken om een voorlopige voorziening ingediend als in 
Zevenaar en op Schiphol circa vier keer zoveel als in Rijsbergen, terwijl in Zeve-
naar de meeste asielverzoeken van de drie centra worden behandeld en op Schiphol 
de minste. Eind 1996 werden vanuit Schiphol circa 30 verzoeken om een voorlopi-
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vloeien de verschillen tussen de aanmeldcentra voort uit het feit dat de conse-
quentie van een afwijzende beslissing voor asielzoekers op Schiphol anders is 
dan in Zevenaar of Rijsbergen. Op Schiphol worden afgewezen asielzoekers 
met directe uitzetting bedreigd. In afwachting van hun uitzetting worden zij 
bovendien vaak gedetineerd in het grenshospitium. In Rijsbergen en Zevenaar 
worden afgewezen asielzoekers meestal op straat gezet. Voor een deel zijn de 
verschillen tussen de centra ook historisch bepaald. De geschiedenis van de 
asielverzoeken op Schiphol laat verschillende varianten van detentie van asiel-
zoekers zien. Door maatschappelijke ontwikkelingen – een toename van asiel-
zoekers, jurisprudentie, politieke druk – moest Justitie voortdurend andere 
varianten van detentie toepassen. Over de invoering daarvan werd vaak op 
korte termijn beslist, bijvoorbeeld op basis van een spoedwetje. In de jaren 
zeventig werden asielzoekers ondergebracht in de kazerne van de marechaus-
see in Badhoevedorp. Nadien werden zij in afwachting van een kort geding 
ondergebracht in een hotel. Toen veel asielzoekers ‘met onbekende bestem-
ming’ vertrokken en de hotelkosten hoog opliepen, werd in 1985 besloten hen 
voortaan op Schiphol te houden om uitzetting veilig te stellen. De verblijfsduur 
in de transitruimte liep echter al snel op tot een à twee maanden, terwijl er 
nauwelijks faciliteiten waren. Om aan deze onwenselijke situatie een eind te 
maken, werd in het najaar van 1986 het verblijfscentrum Schiphol-Oost in 
gebruik genomen. De rechter merkte het verblijf daar echter aan als vrijheids-
beroving, waarvoor een wettelijke grondslag ontbrak.14 Die wettelijke grond-
slag werd gecreëerd door een snelle invoering van een nieuw artikel 7a in de 
Vreemdelingenwet (Fernhout 1990: 215-222). 

Kritiek van rechtsbijstandverleners op de werkwijze van de IND op 
Schiphol 

De uitgangspositie voor de invoering van een versnelde procedure en daaraan 
verbonden een overlegmodel, was op Schiphol – zo zal inmiddels duidelijk 
zijn – niet gunstig. Daar kwam bij dat toen eenmaal besloten was een aanmeld-
centrum op Schiphol te openen, hiervoor slechts een termijn van zes weken 
werd uitgetrokken. Rechtsbijstandverleners zijn verschillende keren in het 
geweer gekomen, aanvankelijk tegen de komst van het aanmeldcentrum op 
Schiphol en nadien tegen de werkwijze van de IND aldaar. In december 1996 
hebben rechtsbijstandverleners bijvoorbeeld gedreigd het werk neer te leggen; 
een staking kon na spoedberaad op het ministerie ternauwernood voorkomen 
worden. Recentelijk, in mei 1999, heeft een staking doorgang gevonden.15 

                                                                                                                                
ge voorziening per maand ingediend, waarvan evenwel ruim een derde voor de zit-
ting werd ingetrokken.  

14 Hoge Raad 9 december 1988, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1988: 14. 
15  NRC Handelsblad 15 mei 1999. 



De toepassing van snelrecht in asielzaken 7 

De kritiek van rechtsbijstandverleners richtte zich onder meer op het soort za-
ken dat de IND via de verkorte procedure behandelde en op het ontbreken van 
duidelijke criteria op grond waarvan de selectie in kansarme en kansrijke za-
ken werd gemaakt. Het beleidsplan aanmeldcentra noemde onder meer op 
voorhand kennelijk ongegronde aanvragen16 en andere zaken die zonder tijdro-
vend onderzoek als kennelijk ongegrond of niet ontvankelijk kunnen worden 
afgedaan.17 Aanvankelijk dacht men daarbij aan zaken van asielzoekers uit 
landen als Roemenië, Polen en Tsjechië.18 Op Schiphol werden echter zaken 
afgedaan van asielzoekers uit Nigeria, Liberia en Pakistan (tezamen vormden 
zij in 1996 de helft van de asielzoekers op Schiphol). De IND heeft grenzen 
verkend op een wijze die de dienst achteraf ook zelf als ‘minder gelukkig’ 
typeert. Zo wilde men verzoeken van asielzoekers uit Soedan via de verkorte 
procedure afhandelen, direct nadat het gedoogbeleid inzake afgewezen Soeda-
nese asielzoekers was beëindigd. De rechtbank Haarlem heeft dit verhinderd.19 

De meeste rechtshulpverleners sluiten het risico dat asielzoekers onterecht 
uitgeprocedeerd raken in het aanmeldcentrum niet uit. Een advocaat geeft hier-
van het volgende voorbeeld: 
 

‘Ik denk dat er wel risico’s aan het AC-model zitten. (..) Er kwamen op een gege-
ven moment twee Afghaanse jongens tegelijkertijd in het aanmeldcentrum. Van 
beiden werd niet geloofd dat ze Afghaan waren, omdat ze een ‘echt’ Indiaas pas-
poort bij zich hadden. Er werd gedacht dat ze uit India kwamen. Eén van de twee 
jongens bleek een broer in Nederland te hebben; een Afghaan met een A-status. 
Uiteindelijk werd van hem daarom aangenomen dat hij wel Afghaan was. De ande-
re jongen die gewoon samen met hem had gereisd had geen broer in Nederland en 
die wordt dan linea recta teruggestuurd naar India. Nou, bij die jongen twijfel ik of 
hij inderdaad uit India kwam. Ik denk het niet. Er waren hele concrete aanwijzin-
gen, ook bijvoorbeeld de taal die hij al dan niet sprak, dat hij toch wel degelijk uit 
Afghanistan kwam.’ 

 
Soms blijven feiten of omstandigheden die het asielverzoek onderbouwen door 
verschillende rechtshulpverleners en IND-ambtenaren onopgemerkt. Dergelij-
ke feiten of omstandigheden komen dan bijvoorbeeld pas boven tafel bij de 
nabespreking van het nader gehoor of zelfs nadat het asielverzoek is afgewe-
zen en een rechtsbijstandverlener in een second opinion nagaat of een procedu-

                                                           
16 Artikel 15c lid 1 aanhef en onder a Vreemdelingenwet. Een aanvraag om toelating 

als vluchteling wordt niet ingewilligd wegens kennelijke ongegrondheid ervan in-
dien zij is gegrond op omstandigheden die, hetzij op zich zelf of in verband met an-
dere feiten in redelijkheid geen enkel vermoeden kunnen wekken dat rechtsgrond 
voor toelating bestaat. 

17 Beleidsplan aanmeldcentra, Ministerie van Justitie 1994. 
18 Het Beleidsplan aanmeldcentra Ministerie van Justitie 1994 noemt verder Bulgarije, 

Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië en Slowakije. 
19 Rb. Haarlem 10 mei 1996, Jurisprudentiebijlage Vreemdelingenbulletin nr. 11, 21 

juni 1996, p. 15-17. Zie voor een uitgebreid jurisprudentieoverzicht Eizenga 1999. 
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re bij rechtbank zal worden begonnen. Een rechtshulpverlener noemt het voor-
beeld van een Iraanse asielzoeker. Tijdens het nader gehoor was hem gevraagd 
of hij homoseksueel is, waarop de man in woede ontstak. De derde rechtshulp-
verlener met wie de asielzoeker te maken kreeg, zei tegen hem: ‘Kijk, als het 
zo is, dan heeft u natuurlijk toch een probleem in Iran.’ De man kreeg een 
huilbui en de rechtshulpverlener bleek het bij het rechte eind te hebben.20 

Apert kansloze zaken? 

De kritiek van rechtsbijstandverleners op de selectie van zaken door de IND 
was de aanleiding om een zogenoemd ‘panelonderzoek’ te organiseren, waarin 
10 zaken van asielzoekers op Schiphol ter beoordeling zijn voorgelegd aan 24 
specialisten op het terrein van het asielrecht. Niet om uit te maken ‘wie er 
gelijk heeft’ of om het besluitvormingsproces zo goed mogelijk na te boot-
sen21, maar om te bezien of in zaken die door de IND (blijkens hun plaatsing 
in het aanmeldcentrum) als ‘apert kansloos’ zijn beschouwd, door verschillen-
de beoordelaars (globaal) dezelfde of juist verschillende beslissingen worden 
genomen. Een meer algemeen doel was om inzicht te krijgen in de wijze waar-
op beslissingen in dergelijke zaken tot stand komen en in de typen overwegin-
gen die daarbij een rol spelen. De panelleden werd gevraagd elk in vijf zaken22 
een beslissing te nemen ‘naar juiste toepassing van het Vluchtelingenverdrag 
en de Vreemdelingenwet’. Centraal in deze wetgeving staat het verbod op 
refoulement: het terugzenden van een asielzoeker naar een land waar hij ge-
gronde reden heeft te vrezen voor vervolging wegens godsdienstige of politie-
ke overtuiging, wegens zijn nationaliteit, het behoren tot een bepaald ras of tot 
een bepaalde sociale groep.23 

                                                           
20 Vier van de 24 op Schiphol geïnterviewde rechtshulpverleners noemden een inci-

denteel geval waarin zij van oordeel waren dat het asielverzoek van hun cliënt ten 
onrechte in het aanmeldcentrum was afgedaan en waarin ook het verzoek om een 
voorlopige voorziening door de rechtbank Haarlem was afgewezen. Zij spraken de 
vrees uit dat de asielzoeker het risico van vervolging of onmenselijke behandeling 
had gelopen. Verschillende respondenten noemden een zaak waarin een asielzoeker 
als gevolg van heftig verzet niet kon worden uitgezet en achteraf in het opvangcen-
trum bleek dat er grond was voor nader onderzoek wegens politieke activiteiten van 
zijn vader. 

21 De tijdsdruk, de mogelijkheid om informatie op te vragen en om collega’s te raad-
plegen, is in het onderzoek anders dan in werkelijkheid. Een overeenkomst is 
evenwel dat het ook in werkelijkheid gebruikelijk is dat beslissingen door andere 
ambtenaren genomen worden dan door de ambtenaren die de asielzoekers horen. 

22 Het was noodzakelijk de dossiers over de panelleden te verdelen met een maximum 
van vijf per persoon, aangezien de bestudering van deze dossiers een grote tijdsin-
vestering vraagt. Zoals gezegd zijn in totaal tien verschillende dossiers beoordeeld. 

23 Zie bijvoorbeeld artikel 22 lid 2 Vreemdelingenwet. 



 

Tabel 1. Beslissingen in tien zaken door panelleden (individueel en in raadkamers) en de werkelijk genomen beslissing 
 

Zaken        Beslissing Zaken        Beslissing 
 AC* OC  AC OC 
      
I**) Mw. S. uit Sri Lanka 
 individueel 
 raadkamers***) 
 echte beslissing 

 
7 
1 

 
 5 
 2 
 + 

VI**) Mw.K. uit Sri Lanka 
 individueel 
 raadkamers 
 echte beslissing 

 
4 
2 
+ 

 
8 
2 
 

II Dhr. A. uit Nigeria 
 individueel 
 raadkamers 
 echte beslissing 

 
12 
3 
+ 

 VII Dhr. E. uit Nigeria 
 individueel 
 raadkamers 
 echte beslissing 

 
4 
1 
+ 

 
8 
3 

III Mw. D. uit Liberia 
 individueel 
 raadkamers 
 echte beslissing 

 
4 
 

 
8 
3 
+ 

VIII Mw. J. uit Liberia 
 individueel 
 raadkamers 
 echte beslissing 

 
8 
3 
+ 

 
4 
1 
 

IV Dhr. A., Palestijn 
 individueel 
 raadkamers 
 echte beslissing 

 
6 
 

 
6 
3 
+ 

IX Dhr. K., Palestijn 
 individueel 
 raadkamers****) 
 echte beslissing 

 
9 
2 
 

 
3 
1 
+ 

V**) Dhr. S. uit Sri Lanka 
 individueel 
 raadkamers 
 echte beslissing 

 
3 
1 
+ 

 
9 
2 

X Mw. A. uit Irak 
 individueel 
 raadkamers 
 echte beslissing 

 
7 
3 
+ 

 
5 
1 

 
*) AC wil zeggen: beslissing tot afdoening van het asielverzoek in het aanmeldcentrum als ‘kennelijk ongegrond’; OC betekent:  
 beslissing tot doorzending van de asielzoeker naar een opvangcentrum voor nader onderzoek van zijn aanvraag 
**) In zaken I, V en VI beoordelen sommige panelleden de asielaanvraag op het moment van het onderzoek, terwijl anderen zich  
 richten op de situatie ten tijde van de asielaanvraag. Deze keuze werd veelal niet expliciet verwoord. 
***) Een rechtsbijstandverlener was onverwacht verhinderd, waardoor twee raadkamers zijn samengevoegd. In totaal waren er zeven  
 raadkamers: één van vijf leden en zes van drie leden. 
****) Eén raadkamer heeft zich hier onthouden van een beslissing. 
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Het panel was samengesteld uit acht rechters, acht IND-ambtenaren en acht 
rechtsbijstandverleners. De helft daarvan was werkzaam of betrokken bij het 
aanmeldcentrum Schiphol; de andere helft bij de twee andere aanmeldcentra. 
Eerst hebben de panelleden individueel de dossiers bestudeerd. Vervolgens 
heeft men in tripartite groepjes, analoog aan de meervoudige kamer van de 
rechtbank ‘raadkamers’ genoemd, een gezamenlijke beslissing genomen. De 
dossiers bevatten alle relevante stukken, zoals de rapporten van gehoor, maar 
uiteraard niet de stukken betreffende de uitkomst van de procedure. De panelle-
den hadden de keuze uit twee opties: de aanvraag binnen de versnelde procedu-
re afdoen als ‘kennelijk ongegrond’, of de asielzoeker doorzenden naar een op-
vangcentrum voor nader onderzoek van zijn asielaanvraag. 

In tabel 1 is weergegeven wat de panelleden individueel en in groepsver-
band hebben besloten en wat de beslissing in werkelijkheid was. Men zou 
kunnen verwachten dat over zaken in een aanmeldcentrum niet veel discussie 
bestaat. Alleen de apert kansloze zaken kunnen daar immers worden afgedaan. 
De beslissingsalternatieven zijn erg beperkt. Uit het onderzoek van Van Duyne 
& Verwoerd (1985) onder strafrechters bleek dat rechters het meestal wel eens 
zijn over de vraag of de verdachte schuldig is of niet, maar dat zij onderling 
verschillen bij het bepalen van de strafmaat. Analoog hieraan zou men kunnen 
verwachten dat asielrechtspecialisten het sneller eens worden over de vraag of 
de asielaanvraag evident kansloos is, dan over de vraag welke beslissing moet 
worden genomen indien dat niet het geval is. De bevindingen in tabel 1 wijzen 
echter in een andere richting. Slechts over één zaak (zaak II) waren de panel-
leden het onderling eens en stemde hun ordeel overeen met de werkelijke be-
slissing. In de andere zaken is de variatie opvallend groot. In drie zaken (zaak 
V, VI en VII) wijkt de in werkelijkheid genomen beslissing bovendien ten na-
dele van de asielzoeker af van het oordeel van de meerderheid van het panel. 
Twee van deze zaken zal ik zo dadelijk bespreken. Of de voorgelegde zaken 
daadwerkelijk kansloos zijn, kan aan de hand van het panelonderzoek niet be-
antwoord worden. Aan de panelleden is immers niet gevraagd een beslissing 
ten gronde te nemen, maar slechts te beoordelen of sprake is van een ‘kennelijk 
ongegrond’ verzoek. Apert kansloos zijn zij in elk geval niet voor iedereen. De 
variatie in beslissingen is daarvoor te groot. Het gegeven dat het hier slechts 
tien zaken betreft doet hier niet aan af; indien immers in tien zaken de variatie 
al groot is, zal deze bij een groter aantal zaken eerder groter dan kleiner zijn. 

De beslissingen van panelleden die werken in het aanmeldcentrum Schip-
hol, weken niet wezenlijk af van de beslissingen van de andere panelleden. Wel 
traden zowel tussen als binnen de drie vertegenwoordigde beroepsgroepen ver-
schillen op. Dit is weergegeven in tabel 2. 



 

 
Tabel 2.  Uitkomsten per zaak, gerelateerd aan de functies van de panelleden 
 

 rechtsbijstandverleners rechters IND-medewerkers 
Zaak AC* OC* AC OC AC OC 
I 1 3 4 - 2 2 
II 4 - 4 - 4 - 
III 1 3 1 3 2 2 
IV 2 2 2 2 2 2 
V - 4 1 3 2 2 
VI - 4 1 3 3 1 
VII - 4 2 2 2 2 
VIII 2 2 4 - 2 2 
IX 2 2 3 1 4 - 
X 1 3 3 1 3 1 

 
* AC wil zeggen: beslissing tot afdoening van het asielverzoek in het aanmeldcentrum als ‘kennelijk ongegrond’;  
 OC betekent: beslissing tot doorzending van de asielzoeker naar een opvangcentrum voor nader onderzoek van zijn aanvraag. 
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Circa twee derde van de beslissingen van rechtsbijstandverleners betreft een 
verwijzing naar een opvangcentrum, één derde betreft een afwijzing in het aan-
meldcentrum als ‘kennelijk ongegrond’. Bij de IND-ambtenaren en de rechters 
is deze verhouding precies omgekeerd. Uit tabel 2 blijkt bovendien dat rechts-
bijstandverleners vaker tot hetzelfde oordeel komen, terwijl uitgerekend IND-
ambtenaren onderling het meest verschillen. Uit het onderzoek komt naar vo-
ren dat panelleden – of ze nu afkomstig zijn uit de advocatuur, de rechterlijke 
macht of de IND – feiten die ten grondslag liggen aan het asielverzoek soms 
volstrekt verschillend interpreteren. Ook komt het voor dat de informatie die 
de asielzoeker zelf naar voren brengt tegenstrijdigheden bevat, waarmee panel-
leden verschillend omgaan.  

In de sociaal-psychologie is veel onderzoek verricht naar beslissingspro-
cessen en de structurele fouten die daarbij kunnen optreden, fouten die ieder-
een onbewust en te goeder trouw maakt (Nisbett & Ross, 1980). Ik zal hier de 
term ‘denkroutine’ of ‘routine’ gebruiken, omdat de term ‘fout’ verwarrend 
kan zijn. Een zaak kan immers vanuit juridisch oogpunt correct worden behan-
deld, terwijl in de denkwijze of de onderbouwing bijvoorbeeld oorzaak en 
gevolg kunnen worden verwisseld, kansen verkeerd kunnen worden ingeschat 
of strijdige informatie genegeerd kan worden (Crombag, Van Koppen & Wa-
genaar 1992, Crombag & Cohen 1991, Van Duyne & Verwoerd 1985). In 
asielzaken is vooral dit laatste, het omgaan met strijdige informatie, een pro-
bleem, te meer omdat het beslissen op asielverzoeken een vorm van ‘open 
probleem oplossen’ vereist. De problemen zijn open, in die zin dat de beslisser 
niet goed kan vaststellen of hij de juiste beslissing heeft genomen (Van Duyne, 
1983). Aan de hand van de volgende twee zaken, van een Nigeriaan en een 
Liberiaanse, zal verduidelijkt worden welke denkroutines zich voordoen en 
hoe deze van invloed kunnen zijn op de behandeling van de zaak. 

Zaak VII 

De heer E. is van Nigeriaanse afkomst en is geboren in 1966. Zijn asielverzoek 
komt er in essentie op neer dat hij bescherming in Nederland zoekt, omdat hij 
met de doodstraf wordt bedreigd. In zijn woonplaats heeft E. namelijk samen 
met twee anderen brand gesticht op de markt uit protest tegen de organisatie 
die de markt runde. E. is op Schiphol aangehouden, omdat hij op een vals 
Portugees paspoort reisde. Hij was op weg naar Rome. Het dossier bevat een 
kort verslag van een overleg dat de IND-medewerker met de rechtsbijstandver-
lener van E. heeft gevoerd. E. heeft gevraagd om in de Igbo-taal te worden 
gehoord. Een Igbo-tolk is echter pas in de namiddag beschikbaar. Kennelijk 
kan daar niet op worden gewacht, want de IND-medewerker stelt voor het 
gehoor in het Engels te laten plaatsvinden, waarbij bij aanvang van het gehoor 
zal worden beoordeeld of E. het Engels voldoende beheerst. Afgesproken 
wordt dat een medewerkster van Vluchtelingenwerk het gehoor zal bijwonen 
en samen met de gehoorambtenaar van de IND in de gaten zal houden of de 
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communicatie goed verloopt. Deze medewerkster is na afloop niet te spreken 
over de wijze waarop het gehoor is verlopen. Zij heeft, blijkens het verslag van 
het nader gehoor, de gehoorambtenaar erop gewezen dat hij ongeduldig te 
werk was gegaan en E. niet altijd zou hebben laten uitpraten. ‘Het leek soms 
meer op een verhoor dan op een gehoor’, zou zij hebben gezegd, volgens het 
verslag dat de ambtenaar van de IND heeft opgemaakt. De rechtsbijstandverle-
ner heeft nog enkele aanvullingen en correcties op het gehoor en dient een 
zwaarwegend advies in. Terugzending naar Nigeria is zijns inziens in strijd 
met artikel 3 EVRM (‘niemand mag worden onderworpen aan folteringen of 
aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen’). 

Hoe beoordelen de panelleden deze zaak? De meerderheid van de panelle-
den is van mening dat E. naar een opvangcentrum moet worden doorgezonden 
waar zijn asielverzoek kan worden onderzocht. Niet zozeer omdat zijn asielre-
laas daar aanleiding toe geeft (dat is volgens vrijwel alle deskundigen ‘zwak’), 
maar omdat terugzending naar het land van herkomst mogelijk een schending 
van artikel 3 EVRM oplevert. Er zijn twee scenario’s. Een aantal panelleden 
twijfelt aan de geloofwaardigheid van de asielzoeker en betwist dat E. bij de 
brand op de markt betrokken is geweest. Zij denken dat E. een handelaar is, die 
dit verhaal vooraf verzonnen heeft voor het geval hij aangehouden zou wor-
den. Zij wijzen erop dat E. ook zelf heeft gezegd zakenman te zijn en boven-
dien 89 visitekaartjes op zak heeft. Andere panelleden gaan ervan uit dat E. 
wel bij de brand betrokken is geweest en vinden dat zijn asielverzoek nader 
onderzocht moet worden met het oog op artikel 3 EVRM. 

Deze zaak wordt besproken in één van de ‘raadkamers’, waar één IND-me-
dewerker, één rechter en één rechtshulpverlener tot een gezamenlijke beslis-
sing moeten komen (unanimiteit was overigens niet vereist). Daar blijkt hoe-
zeer het op een reconstructie van de zaak aankomt. De IND-medewerker en de 
rechtsbijstandverlener zijn in deze raadkamer van mening dat de asielzoeker 
het voordeel van de twijfel moet worden gegund, omdat er te veel vragen open 
blijven en zij de indruk hebben dat de man nog niet alles naar voren heeft ge-
bracht. De rechter in de raadkamer is van mening dat nader onderzoek niets 
meer zal opleveren en legt aan de anderen uit hoe hij normaal gesproken in dit 
soort zaken te werk gaat: 
 

‘Ik heb eerder aanleiding om zijn relaas zo te verstaan dat ik het meer in de richting 
van criminele activiteiten label. (..) Ik weet een aantal dingen niet, maar als ik er 
voor mijzelf van overtuigd ben dat datgene wat ik al weet tot de conclusie leidt dat 
er geen grond is voor vluchtelingschap, dan ga ik alleen voor mijzelf nog na of er 
dingen zijn die niet uit de verf zijn gekomen. Nou, dat heb ik hier ook sterk de in-
druk. Ik denk dat mijnheer het achterste van zijn tong niet heeft laten zien. En wat 
voor mij dan van belang is om een link te leggen van: wat zou dat kunnen zijn? En: 
kan dàt eventueel het beeld wat ik nu van hem heb in een voor hem gunstige zin 
nog doen wankelen?’ 
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In de gedachtegang blijven zoveel factoren onbekend, dat de invulling van het 
asielrelaas grotendeels bij de beslisser ligt. Van Duyne (1983) onderzocht het 
beslissingsgedrag van officieren van justitie en kwam tot de conclusie dat zij 
met gemak snel en stellig beslissingen namen, terwijl zij over maar weinig in-
formatie beschikten. In deze asielzaak is dat ook het geval. In de discussie over 
deze zaak proberen de IND-ambtenaar en de rechtsbijstandverlener de rechter 
ervan te overtuigen dat artikel 3 EVRM in het geding is. De rechter lijkt aan 
die mogelijkheid niet te denken en gaat er ook niet op in als de andere twee 
panelleden de mogelijkheid te berde brengen. Hij blijft wijzen op tegenstrijdig-
heden of ongeloofwaardige verklaringen, die niet relevant zijn voor de toepas-
selijkheid van artikel 3. Een fragment uit de discussie: 
 

IND: Ik had gekozen voor doorzending naar een opvangcentrum, niet zozeer omdat 
ik het geloof, maar meer vanwege de afweging wat geschikt is voor een AC en wat 
geschikt is voor een opvangcentrum. (..) Het verhaal wijkt af van het gemiddelde 
Nigeriaanse verhaal. Er lijkt sprake te zijn van een commuun delict. Artikel 3 
EVRM is hier van toepassing, vanwege zijn bewering dat hem de doodstraf te 
wachten staat. In een opvangcentrum kun je in de kranten nagaan of de brandstich-
ting echt heeft plaatsgevonden. 
Advocaat: Dat vind ik ook. Het is absoluut geen vluchtelingverhaal, maar wel een 
artikel 3 EVRM-verhaal en dat moet je nagaan. 
Rechter: Zullen we even kijken bij het reisverhaal op pagina zes van het nader ge-
hoor. Daar wordt gevraagd: ‘U heeft een ticket naar Rome bij u. Was u van plan 
naar Rome te gaan?’ ‘Nee, ik wilde naar Nederland’ (..). Het is toch onlogisch als je 
in Nederland asiel wilt vragen, om je bagage naar Rome te laten doorboeken?  

 
De rechter volgt een denkroutine: hij kan de informatie van de rechtsbijstand-
verlener en de IND-medewerker in eerste instantie niet in zijn denkkader plaat-
sen en zoekt daarom naar informatie die zijn stellingname bevestigt dat de aan-
vraag in het aanmeldcentrum kan worden afgedaan. Hij beoordeelt vooral de 
merites van de asielaanvraag, terwijl hij er niet bij stil lijkt te staan dat de asiel-
zoeker al op basis van een beroep op het EVRM niet kan worden terugge-
zonden om op Nigeriaanse wijze ‘berecht’ te worden, al is zijn asielverhaal 
nog zo zwak. Crombag, De Wijkerslooth & Cohen (1977) wijzen erop dat een 
rechter bij het maken van beslissingen vaak al in een vroeg stadium een oplos-
sing voor ogen heeft, die hij achteraf controleert. “De rechter lijkt regressief te 
redeneren: hij bouwt zijn beslissing niet stap voor stap op, maar bedenkt een 
verantwoording bij een intuïtie over de wijze waarop het geding zo ongeveer 
moet aflopen.” (p.13) De rechter zal niet in alle gevallen onmiddellijk een 
eindoplossing of een definitieve uitslag voor ogen hebben, maar bedenkt eerst 
een tussenoplossing die hij later uitbouwt tot een eindbeslissing. De controle 
achteraf of de informatie in de beslissing past, wordt bemoeilijkt door een an-
dere denkroutine, namelijk de neiging om ondersteunende informatie meer 
gewicht toe te kennen dan strijdige informatie (‘confirmation bias’). Door het 
regressief redeneren staat een beslisser mogelijk niet open voor strijdige infor-
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matie. Als mensen eenmaal een idee of een theorie hebben, dan zijn zij geneigd 
daaraan vast te houden. “People seem to persist in adhering to their theories to 
a point that far exceeds any normatively justifiable criterion of ‘conservatism’” 
(Nisbett & Ross 1980: 169). Van Duyne & Verwoerd (1985) vonden eveneens 
dat de overtuiging van de rechter een grote rol speelt bij het oplossen van open 
problemen. Rechters gaan vooral op zoek naar ondersteunende informatie, 
terwijl informatie die niet in hun ‘denkschema’ past, buiten beschouwing 
wordt gelaten. 
 
In bovenbeschreven asielzaak blijft de ambtenaar van de IND erop hameren 
dat de betrokkenheid van de asielzoeker bij de brand betrekkelijk eenvoudig 
kan worden nagegaan in kranten, op televisie of via een ambtsbericht van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij overtuigt daarmee uiteindelijk de rech-
ter en zij besluiten de asielzoeker in een opvangcentrum te plaatsen. In werke-
lijkheid is het verzoek in het aanmeldcentrum als ‘kennelijk ongegrond’ afge-
wezen. Bij de rechtbank is een verzoek om een voorlopige voorziening inge-
diend. De uitkomst van deze procedure mag E. in een opvangcentrum afwach-
ten. Het verzoek wordt echter afgewezen, de onderbouwing met vijf krantenbe-
richten waarin verslag wordt gedaan van de brand ten spijt. Een paar dagen na 
deze uitspraak is deze asielzoeker ‘met onbekende bestemming’ uit het op-
vangcentrum vertrokken. 

Zaak VIII 

Mevrouw J. is van Liberiaanse afkomst en is geboren in 1975. De besluitvor-
ming in haar zaak laat zich nog het beste toelichten door enkele fragmenten uit 
het gehoor over te nemen, waarin zij verslag doet van haar reis naar Nederland. 
Het verslag van gehoor bevat tal van typefouten, die hier ook zijn weergege-
ven: 
 

‘Ik ben gelopen [bedoeld wordt: geholpen, ND] door een Barmhatige Samaritaan 
uit Groot Brittannië. Hij heeft mij geholpen ik weet niet hoe. Hij heeft mij naar Ne-
derland begeleid. Ik heb hem op geen enkele wijze betaald voor zijn werk. Ik heb 
van hem een Liberiaans paspoort gehad dat ik van hem kreeg toen ik in een mij on-
bekende land en plaats een vliegtuig binnen ging. Het Liberiaans paspoort dat groen 
van kleur was. Op de voorzijde, de kaft, staat aan de onderzijde Republic of Libe-
ria. Ook staat er nog ergens een nummer vermeld maar ik weet niet waar. 
Gehoorambtenaar: Weet u wat het Logo van Liberia is? 
Ja dat is een plaatje van een man die Rubber tapt en een boot. 
(..) 
Reverend Father Amos, de eerder genoemde Barmhartie Samaritaan uit Londen, 
heeft alles voor mij geregeld. Waarom? Omdat hij mij wil helpen natuurlijk. Hij 
bracht mij aan boort van een groot passagiers schip. Ik had geen documenten bij 
me. De naam van dat schip kan ik mij niet herinneren. Onder welke vlag het schip 
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voer? Dat weet ik niet. Tezamen zijn we in acht dagen naar een mij onbekend land 
gevaren. Ik weet echt niet waar wij hebben aangelegd. (..) Samen met Reverend Fa-
ther Amos ben ik met een mij onbekende maatschappij naar Nederland gevlogen. 
Of het een rechtstreekse vlucht was? Nee! Waar ik ben geland? Of het directe 
vlucht was bedoelt u? Dat weet ik niet. 
Gehoorambtenaar: U weet toch wel of u ergens bent geland? 
Nee ik ben nergens geland de vlucht was dus direct. 
Na aankomst in Nederland kon ik Reverend Father Amos niet meer vinden. Hij had 
mijn paspoort. De politie heeft mij toen meegenomen en gevraagd waar mijn pas-
poort was. Ik heb heb gezegd dat Reverend Father Amos mijn papsoort had. Ik heb 
toen asiel aangevraagd.’ 

 
Uit dit verslag blijkt dat niet alle vragen van de gehoorambtenaar expliciet zijn 
opgenomen. Passages als ‘Of het een rechtstreekse vlucht was? Nee!’ en ‘De 
naam van het schip kan ik mij niet herinneren’ wijzen hierop. Een dergelijke 
wijze van verslaglegging is niet neutraal en tast de geloofwaardigheid van de 
asielzoekster aan. Uit de wijze van verslaglegging blijkt al welke kant de be-
slissing volgens de gehoorambtenaar uit zou moeten gaan. Beslissingen op 
asielverzoeken worden door andere ambtenaren genomen dan de ambtenaren 
die de gehoren afnemen; de beslisambtenaren moeten zich dus behelpen met 
een dergelijk suggestief verslag van gehoor.  

De vraag ‘Weet u wat het logo van Liberia is?’ wordt gesteld om te kunnen 
nagaan of J. inderdaad van Liberiaanse afkomst is. Deze vraag maakt deel uit 
van wat in de praktijk wel het ‘Liberia-examen’ wordt genoemd. Volgens de 
IND deden eind 1996 veel ‘pseudo-Liberianen’ Nederland aan: merendeels 
jongeren die stelden uit Liberia afkomstig te zijn, maar volgens de IND in wer-
kelijkheid uit landen als Ghana en Nigeria komen. ‘Pseudo-Liberianen’ wor-
den, net als andere asielzoekers waarbij men twijfelt aan de nationaliteit, on-
derworpen aan een nationaliteitenonderzoek. Asielzoekers wordt dan bijvoor-
beeld verzocht het volkslied ten gehore te brengen of zij worden ondervraagd 
over hun woonsituatie, de geografische en politieke situatie, gewoontes in hun 
land, televisiestations en nationale gerechten. De antwoorden op deze vragen 
houdt de IND geheim om reisagenten niet in de kaart te spelen. De IND vreest 
dat reisagenten asielzoekers op de vragen gaan voorbereiden. 

Juist bij de beoordeling van een ‘Liberia-examen’ moeten beslissers waken 
voor een denkroutine die zo-even al ter sprake kwam: de ‘confirmation bias’. 
Wat betekent het bijvoorbeeld als de asielzoeker een aantal vragen van het exa-
men ‘goed’ en een aantal vragen ‘fout’ beantwoordt? Uit observaties op de 
centra en bij de rechtbank Haarlem blijkt dat de ambtenaar doorgaans geneigd 
is om vast te houden aan de idee dat de asielzoeker een ‘pseudo’ is. Men tracht 
deze vooronderstelling te verifiëren in plaats van te falsifiëren. De goede ant-
woorden, die afbreuk doen aan de idee dat de asielzoeker zijn juiste identiteit 
verzwijgt, negeert men of deze verklaart men door te suggereren dat de asiel-
zoeker deze antwoorden heeft ingestudeerd met behulp van reisagenten. Daar-
mee diskwalificeert de IND zijn eigen toetsinstrument. Het lijkt erop dat asiel-
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zoekers het niet ‘goed’ kunnen doen. Geven zij een verkeerd antwoord, dan is 
dat een bevestiging van het idee dat zij inderdaad niet uit Liberia afkomstig 
zijn en geven zij een goed antwoord, dan wordt gesteld dat de informatie zo 
zeer van algemene aard is dat iedereen dit zich eigen heeft kunnen maken. 
Rechtsbijstandverleners hebben doorgaans vooral oog voor de goed beant-
woorde vragen. Deze eenzijdige blik is vanuit hun positie beter te begrijpen, 
omdat zij uit hoofde van hun beroep geacht worden de belangen van hun cliënt 
te behartigen, terwijl IND-ambtenaren geacht worden objectief hun werk te 
doen. 

Bij de bespreking van bovenstaande zaak, net als bij de hiervoor besproken 
zaak van de Nigeriaan, lagen de rollen echter omgekeerd. De rechter en de ad-
vocaat in een raadkamer waren van mening dat de aanvraag in het aanmeldcen-
trum als ‘kennelijk ongegrond’ kon worden afgedaan, terwijl de IND-ambte-
naar vond dat er in het nader gehoor te weinig controlevragen waren gesteld 
om de aanvraag in het aanmeldcentrum te kunnen beoordelen. Ter illustratie 
volgt hier een fragment uit de discussie. De rechter licht met een vermoeide 
intonatie en een wegwerpgebaar aan de twee andere panelleden zijn beslissing 
toe. 
 

Rechter: ‘We komen hier het bekende verhaal van de onbekende weldoener weer 
tegen. In dit geval heet hij Father Amos en is hij afkomstig uit Groot-Brittannië. Ik 
heb ook al een variant gezien, waarin hij afkomstig was uit Israël. Kenmerkend 
voor onbekende weldoeners lijkt mij dat ze niet paspoort en tickets gaan innemen. 
Als je zo’n weldoener bent, dan laat je iemand gewoon in het bezit van dat paspoort 
en dat ticket. Ook lijkt het mij dan niet voor de hand liggen dat je meereist naar 
Lagos. Als het je om het welzijn van betrokkene te doen is, dan breng je die in vei-
ligheid en dan blijf je verder achter in het land waar je was om door te gaan met de 
besognes waarvoor je in dat land was. Deze persoon reist dus wel mee. Ja, verder 
de bekende checkpoints in Liberiaanse zaken. Ik heb de standaardantwoorden van 
het Liberia-examen er niet bij genomen, maar ik neem aan dat er wel een aantal 
punten zijn, zoals huisnummers, schrijfwijze van data en dergelijke waarop me-
vrouw door de mand valt. Ik zie er dus eerlijk gezegd niets in.’ 
IND: ‘Nou, dat is dan grappig, want ik had OC beslist.’ 
Advocaat: ‘Leuk!’ 
IND: ‘Eerst even over die weldoener. Inderdaad, dat lezen we heel veel. Maar de 
indruk die ik er altijd bij heb is dat die dames geronseld worden voor prostitutie. In 
dat licht is het weer niet zo gek dat haar paspoort wordt ingenomen en al die andere 
punten die je net noemde. In zoverre zie ik dat niet als een contra-indicatie.’ 
Rechter: Je bedoelt het kan ook een Liberiaanse dame zijn die geronseld wordt voor 
de prostitutie? 
IND: ‘Bijvoorbeeld. En ja, over die tegenstrijdige verklaringen over die dood van 
die ouders en weet ik allemaal, dacht ik van ja – welwillend – van het zou kunnen 
dat zij verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt en daardoor het wat door elkaar 
gooit. Maar het belangrijkste eigenlijk vond ik dat er weinig vragen waren gesteld. 
In de intake zijn checkvragen gesteld, maar een deel klopt. Daar kun je dan ook niet 
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zomaar aan voorbij gaan. Een deel klopt ook niet. Eerlijk gezegd geloof ik ook niet 
dat het een Liberiaanse is, maar ik vind dat er in het nader gehoor te weinig vragen 
zijn gesteld om haar AC af te kunnen doen.’ (...) 
Rechter: ‘Ik ben het wel met je eens dat die onbekende weldoener, dat verhaal, dat 
sluit niet uit dat zij uit Liberia afkomstig is.’ 
IND: ‘Ja, dat is gewoon iets wat heel vaak gebeurt. Ik zie dat niet als een contra-in-
dicatie.’ 
Rechter: ‘Voor de nationaliteit in ieder geval niet.’ 

 
Dit fragment onthult het routinematige ‘categoriseren’ tijdens het beslissings-
proces. Het categoriseren in ‘normale’ en ‘afwijkende’ zaken is een bekend 
verschijnsel in de literatuur over beslissingsprocessen bij ‘social control 
agents’. Gilboy (1991:583) stuitte bij ambtenaren van de Immigratiedienst op 
een internationaal vliegveld in de Verenigde Staten op verschillende catego-
rieën ‘high-risk’ en ‘low-risk’ reizigers. Het ‘au-pair-type’ bijvoorbeeld, wordt 
bij inspectie vaak uit de rij gepikt voor nadere controle teneinde illegale arbeid 
bij welgestelde families tegen te gaan. Zakenlieden van bekende grote bedrij-
ven mogen daarentegen meestal snel doorlopen. ‘It sounds like prejudice, but 
it’s just experience talking’, aldus een immigratiebeambte. Het categoriseren 
hangt, volgens Gilboy (1991: 578-579), sterk samen met organisatiefactoren: 
de druk om steeds een grote hoeveelheid zaken in korte tijd weg te werken, het 
arbeidsintensieve karakter van het werk en de soms tekortschietende of verou-
derde informatie in het computersysteem. 

Soms zegt de indeling in een bepaalde categorie meer over andere zaken 
dan over de zaak in kwestie. Kenmerken van categorieën worden dan ten on-
rechte toegeschreven aan voorvallen of personen van het specifieke geval. In 
de termen van Nisbett & Ross (p. 33): ‘(..) the category and the concept under-
lying it form an important basis for inference. That is, once the criteria for ap-
plying the concept have been met, the concept user readily assigns a number of 
additional characteristics to the entity.’ Een dergelijke denkroutine komt ook in 
het bovenbeschreven fragment voor. In dit geval werd bij de rechter door de 
gegevens ‘Liberiaanse’ ‘jonge vrouw’ ‘onbarmhartige Samaritaan’ de catego-
rie ‘pseudo’ geactiveerd. Vervolgens heeft hij automatisch aangenomen dat zij 
vragen over haar land niet adequaat zou kunnen beantwoorden, hetgeen zij 
echter deels wel kon. 

In het bovenstaande geval moet de rechter zijn beeld over Liberiaanse 
asielzoeksters en onbekende weldoeners aanpassen. Als J. inderdaad een Libe-
riaanse prostituee blijkt te zijn, kan zij namelijk niet zonder meer worden uit-
gezet. Liberianen hadden in Nederland tot maart 1998 recht op een voorwaar-
delijke vergunning tot verblijf (vvtv). In werkelijkheid is het verzoek van J. in 
het aanmeldcentrum als ‘kennelijk ongegrond’ afgedaan. De rechtsbijstandver-
lener die deze zaak in behandeling had, heeft geen aanleiding gezien correcties 
of aanvullingen op het gehoor te geven of om een zwaarwegend advies uit te 
brengen. Pro forma is een verzoek om een voorlopige voorziening tegen de 
uitzetting ingediend bij de rechtbank, maar dit is ingetrokken na een second 
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opinion door een andere rechtsbijstandverlener. Een maand later is door de 
Liberiaanse vertegenwoordiging in Brussel een zgn. non-Liberian verklaring 
afgegeven en zijn kopieën van een Nigeriaans paspoort gevonden met haar 
naam en foto. Alles wijst er dus op dat zij inderdaad vragen over Liberia uit 
haar hoofd heeft geleerd om te profiteren van het vvtv-beleid in Nederland. Zij 
is drie maanden na haar asielaanvraag uitgezet naar Nigeria. 

‘Werkelijkheid’ en ‘reconstructie’ 

Wat laat de besluitvorming in het panel nu zien over de besluitvorming zoals 
die dagelijks in een aanmeldcentrum plaatsvindt en omgekeerd? Zoals gezegd 
is in het panelonderzoek geen poging gedaan een zo waarheidsgetrouwe setting 
te creëren, waarbinnen asielzaken worden behandeld. De situatie in werkelijk-
heid is niet zo eenvoudig na te bootsen. IND-medewerkers kunnen in werke-
lijkheid altijd besluiten de asielzoeker nog een keer te horen, zij kunnen de 
asielzoeker een medisch onderzoek laten ondergaan, specifieke landeninforma-
tie opvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken etc. Wel nemen ook zij 
meestal de beslissing op basis van de stukken uit het dossier. 

Een voor de hand liggend, maar buitengewoon belangrijk punt waarop de 
‘werkelijke situatie’ afwijkt van de reconstructie van het beslissingsproces in 
het panel, is dat het in de praktijk natuurlijk de IND-medewerker is die de be-
slissing neemt, dat is óók binnen het overlegmodel het geval. Zijn positie is 
daarom veel machtiger dan die van de rechtshulpverlener. De asielzoeker en 
zijn rechtshulpverlener kijken van begin af aan tegen een achterstand aan. 
Asielzoekers in een aanmeldcentrum hebben de schijn tegen zich. Door het feit 
dat de IND hen in de verkorte procedure plaatst, krijgt hun asielverzoek het 
predikaat ‘kansloos’ mee. Door de opzet van de procedure wordt een tendens 
gezet. Dit is enigszins vergelijkbaar met de rol van het dossier in strafzaken. 
Ook daarin komt een bepaald beeld over de verdachte naar voren, dat de be-
oordeling van de rechter sterk kan benvloeden. In een onderzoek van Schüne-
mann & Bandilla (1989) werd aan 35 rechters dezelfde strafzaak voorgelegd. 
De omstandigheden waaronder dit gebeurde varieerden: een groep had vooraf 
inzage in het dossier, een andere groep niet; een groep had tijdens de zitting de 
leiding van het onderzoek, een andere groep niet. Het bleek dat rechters die 
vooraf het dossier hadden bestudeerd en tijdens de zitting de leiding van het 
onderzoek hadden, allen tot een veroordeling hadden besloten. Van de rechters 
die geen kennis van het dossier hadden genomen, kwam in dezelfde zaak 
slechts 27% van de rechters tot een veroordeling. 

Zowel in het panelonderzoek als in werkelijkheid verschillen rechtshulp-
verleners en IND-ambtenaren onderling het meest van mening en zijn rechters 
het vaker met IND-ambtenaren eens dan met rechtshulpverleners. De twee 
besproken zaken laten echter zien dat het soms ook anders kan: daar week 
immers juist de rechter in zijn oordeel af. Het is opvallend dat in het panelon-
derzoek IND-ambtenaren juist het meest onderling verschillen. In ‘werkelijk-
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heid’ zijn deze verschillen minder zichtbaar, omdat bij de IND gewerkt wordt 
met een systeem van ‘resumptie’: relatief ervaren beslisambtenaren accorderen 
de beslissingen van minder ervaren ambtenaren. De buitenwacht ziet alleen de 
geaccordeerde beslissing. Denkroutines doen zich bij alle beslissers voor. In 
bovenstaande zaken waren het rechters, maar in andere zaken vertrouwden ook 
IND-ambtenaren en rechtsbijstandverleners regelmatig – bewust of onbewust – 
op de beschreven denkroutines: het regressief redeneren, het generaliseren bij 
het indelen in categorieën en het negeren van strijdige informatie. Dergelijke 
routines deden zich in het panel ook in de behandeling van andere dan de hier 
beschreven zaken voor (zie ook Doornbos & De Groot-van Leeuwen 1998b: 
238-242). 

Wat de variatie in beslissingen betreft, doet het er in het panel niet toe of de 
beslissing genomen is door iemand die bekend is met ‘Schipholzaken’ of door 
iemand die daar niet mee bekend is. Gezien de voorgeschiedenis en de context 
van het aanmeldcentrum Schiphol, zou men verwachten dat de antagonistische 
houding van de betrokkenen op Schiphol ook in de variatie van uitkomsten 
zichtbaar zou worden. Dat is niet het geval. Het lijkt erop dat situationele fac-
toren (het feit dat op Schiphol vrijwel direct tot uitzetting kan worden overge-
gaan), alsmede het soort zaken (van Sri Lankanen, Nigerianen, Palestijnen etc.) 
een belangrijker rol spelen in de verschillen tussen de drie aanmeldcentra dan 
de persoonlijke verhoudingen tussen rechtsbijstandverleners en ambtenaren 
van de IND. 

Wat ten slotte zowel in het panelonderzoek als in de observaties op het 
aanmeldcentrum Schiphol naar voren komt (en er is geen aanleiding te veron-
derstellen dat de andere aanmeldcentra op dit punt afwijken), is dat het asielre-
laas van sommige asielzoekers in het aanmeldcentrum in vergaande mate een 
constructie van de werkelijkheid is. De Canadese onderzoeker Barsky heeft 
ook op het constructivistische karakter van de asielprocedure gewezen. De 
asielprocedure is zo ingericht dat een asielzoeker van begin af aan zijn asielre-
laas moet toespitsen op de criteria van het Vluchtelingenverdrag. De asielzoe-
ker moet een ‘productive other’, een evenbeeld van zichzelf, maar dan uitslui-
tend in zijn rol als vluchteling, creëren om in aanmerking te komen voor poli-
tiek asiel. Om succesvol een ‘productive other’ te creëren zal de asielzoeker 
moeten aantonen persoonlijk te vrezen voor vervolging. Hij dient zijn relaas zo 
op te bouwen dat het chronologisch klopt en hij moet het kunnen onderbouwen 
met feiten, namen, data en plaatsen (Barsky 1994). Indien zij hier niet of on-
voldoende in slagen, vormen beslissers zich op basis van het verslag van het 
gehoor zelf een beeld van de persoon van de asielzoeker. Meer nog dan de 
inhoud van het asielrelaas, staat in het aanmeldcentrum de geloofwaardigheid 
van de asielzoeker centraal. Regelmatig twijfelt men aan de gestelde identiteit 
of nationaliteit van de asielzoeker, of plaatst men vraagtekens bij diens lezing 
van de feiten. In het geval de asielzoeker zijn identiteit niet prijsgeeft, heeft 
ook het asielrelaas vaak een hoog fictief gehalte. De inhoud heeft dan soms 
niets meer te maken met de werkelijke gang van zaken. Beslissers zijn genood-
zaakt zelf op zoek te gaan naar het verhaal ‘achter’ de naar voren gebrachte 
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feiten. Dit interpretatieproces is problematisch, niet alleen vanwege de denk-
routines die zich daarbij voordoen, maar ook omdat asielzoekers soms door 
reisagenten onder druk worden gezet bepaalde aspecten van bijvoorbeeld de 
reisroute te verzwijgen of te verdraaien. Het ‘ware’ verhaal komt dan vaak niet 
boven tafel, waardoor het kan voorkomen dat afwijzingen zijn gebaseerd op 
fictieve gebeurtenissen of feiten, die in de beschikking als ‘onaannemelijk’ 
worden aangemerkt. 
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André J. Hoekema 

Amerikaanse toestanden in het claimgedrag? 

Inleidende opmerkingen 

Dreigen er in een land als Nederland “Amerikaanse toestanden” als het gaat 
om het willen verhalen van schade op veroorzakers, op hun verzekeraars of op 
de sociale verzekering/zekerheid? Claimt men in ons land alles wat maar los en 
vast zit voor elk nadeel dat maar in de verste verte als een juridisch compensa-
bele schade te construeren zou zijn? Gaat men altijd maar door tot het uiterste? 
Worden er bij dit claimen hogere eisen van schadeloosstelling gesteld dan 
voorheen? Zo gesteld zitten deze beweringen in het zelfde schuitje als die van 
het kaliber “de misdaad neemt hand over hand toe”. Maar het kan wel eens van 
belang zijn te proberen de beweringen fijn te snijden tot aspecten waarover met 
goed wetenschappelijk geweten iets te zeggen is. Dat heb ik met bovenstaande 
stellingen voor ogen geprobeerd.1  

Om te beginnen is claimen een verzamelwoord voor allerhande acties. Wie 
met veel getrompetter van advocaten hoge eisen van smartengeld stelt is op een 
andere manier aan de gang dan wie zich bij de WAO instanties meldt. Dus 
waar hebben we het over als er van mogelijke Amerikaanse toestanden wordt 
gesproken? Zeker, men denkt dan aan buitenmatige en agressieve strijd, aan 
mensen die bijkans ongefundeerd het onderste uit de kan willen halen. Maar 
over welke zaken hebben we het dan? Onder andere wat betreft beroepsziekten 
en letselschaden nadert het complex van privaatrechtelijke en publiekrechtelij-
ke regulering van de eventuele compensatie voor zulke schades de toestand dat 
zulke slachtoffers bijna als vanzelf, “automatisch” een vorm van compensatie 
krijgen, al zal dat zelden een complete zijn. De rekening gaat naar een dragend 
collectief. Wanneer er op een bepaald maatschappelijk gebied zo’n tendentie 
naar een vrijwel altijd gewaarborgde schadeloosstelling bestaat, krijgt dat de 
vorm van een collectief omslagstelsel, met nog allerhande verschillende vari-
anten, vaak publiekrechtelijk (sociale verzekering, publieke fondsen) soms pri-
vaatrechtelijk (risicoaansprakelijkheid met verplichte verzekering). In zulk een 
stelsel past het privaatrechtelijke aansprakelijkheidsrecht niet, althans niet in 
zijn good old schuld-vorm. Bij dit laatste denk ik aan het recht van de onrecht-
matige daad waarin als in juridisch opzicht funderende begrippen, de begrip-

                                                           
1 De nu volgende tekst is een (fikse) bewerking van een inleiding gehouden voor 

letselschadejuristen, rechtsbijstandverzekeraars, medewerkers van verzekeringson-
dernemingen, consumentenorganisaties enz., bijeen op een studiedag Beroepsziek-
ten en letselschades, veranderend claimgedrag en aansprakelijkheid, 9 juni 1998.  
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pen schuld en onrechtmatigheid (en causaliteit) voorkomen. Wordt dit privaat-
rechtelijke begrippen- en denkkader feitelijk uitgeschakeld2, dan vermindert in 
de maatschappelijke praktijk het aantal verwijtgeladen claims dat op veroorza-
kers resp. hun verzekeraar is gericht. Bij dit soort verwijtgeladen claims gaat 
het steevast om delicate beoordelingsvragen als die naar verwijt, naar fout, 
naar causaliteit en voorzienbaarheid. Dat soort neemt af . Maar een ander soort 
claims neemt toe: claims in de zin van goeddeels onbetwiste of onbetwistbare 
aanvragen voor uitkering van een schadevergoeding of compensatie bij private 
en/of publieke verzekeraars, eventueel om puur technische redenen nog wel 
via een veroorzaker. Deze soort claims is juist over het algemeen niet een te-
ken van onmatigheid, van “Amerikaanse toestanden”, van een strijdcultuur.  

Ik moet dus eerst iets over claimen zeggen (1) en presenteer dan cijfers (2). 
Daarna ga ik in op de instituties van buitenrechtelijke afdoening van schades 
en de betekenis daarvan voor claimgedrag (3) om tenslotte uit te komen op de 
pièce de résistance: de net genoemde markante samenspraak of tegenspraak 
van instituties van individuele schadeverschuiving op basis van aansprakelijk-
stelling versus de instituties van collectieve omslag van gerealiseerde maat-
schappelijke risico’s (4).  

1. Claims 

Wat maatschappelijke aspecten van veranderend claimgedrag betreft betreden 
we het complexe terrein van de verschillende sociale factoren en motieven die 
van invloed zijn op de manier waarop mensen met ervaren nadeel (perceived 
injury) omgaan. In de rechtssociologie heeft men in de VS drie fasen daarin 
onderscheiden: naming, blaming and claiming.3 Mensen definiëren soms (lang 
niet altijd) iets dat hen overkomt als ongewenst, als nadelig, als leed (dat is 
naming), wijzen soms naar de veroorzakende fout van een ander (blaming) en 
gaan soms (zelden, overigens) over tot aansprakelijkstelling en eisen schade-
loosstelling, claiming.4  

Onder claimen versta ik het aanspreken5, aansprakelijk stellen, van iemand 
of een organisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor een schade, en 
                                                           
2 Ik denk nu ook aan drastische risicoaansprakelijkheid waarin allerhande verweren 

zijn uitgeschakeld, zoals het verweer van “overmacht”; wel blijft de eis van on-
rechtmatig handelen bestaan, in zoverre neemt dit type een tussenpositie in. Over 
deze tendenties binnen het civiele en het overige recht in de richting van wat Van 
Manen en ik “de legaliteit van risicocollectivering” noemen handelt: N.F. van Ma-
nen en R.H. Stutterheim (red.), Wie draagt de schade, De allocatie van risico’s in 
het recht, PSI (UvA)/Ars Aequi libri: Nijmegen 1998.  

3 W.L.F. Felstiner, R.L. Abel and A Sarat, The emergence and transformation of dis-
putes: naming, blaiming, claiming..., in Law and Society Review 15 (1981) 631-654 

4 Zie hierover een goed overzicht door G. Verkruisen in J. Griffiths (red.), De sociale 
werking van recht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1996 (3e druk), 682-697. 

5 Dit is gewone taal, niet de specifiek theoretische betekenis die R. Pieterman aan 
deze term wil meegeven.  
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op die grond compensatie eisen. Dit houdt een beroep op rechtsnormen in, 
waarmee een beroep op een derde als scheidsrechter al opdoemt. Een aan-
spraak wordt uit de morele en sociale sfeer gehaald en wordt gejuridiseerd. We 
moeten nu niet meteen aan de rechter of de advocatuur denken. Wie meent dat 
het ziekenhuis jegens hem een fout maakte en een bozig gesprek start met de 
directie, heeft, zij het vaag en vermoedelijk foutief, een beeld van het medische 
aansprakelijkheidsrecht in zijn hoofd en mompelt voor zich heen: “en ze zijn 
toch verzekerd...”. Hoewel dit gesprek niet tot verdere stappen hoeft te leiden, 
zouden we goed doen om ook deze aanspraken hoewel er dus nog geen tastba-
re derde mee gemoeid is, tot claimgedrag te rekenen. Intussen zijn gegevens 
daarover erg schaars.6  

Praktisch beperk ik me tot claims uit onrechtmatige daad, buitencontractu-
ele zaken. Een mooie afscheiding is dat niet. Bij bedrijfsongevallen en be-
roepsziekten moet ook naar de contractuele regeling van 7:658 BW (de materie 
van het oude 1638x) gekeken worden.  

Maar claimen heeft ook een heel andere betekenis, nl. bij een particuliere 
verzekeraar of bij de instanties der sociale zekerheid aankloppen op grond van 
je recht of vermeende recht op een uitkering of andere prestatie (buiten het 
geval dat de private verzekeraar indirect wordt aangesproken via een verwijt-
claim op een veroorzaker). Ik onderken de belangen die de beide soorten ver-
zekeraars hebben bij het beheersbaar houden van dit soort verzekeringsclaims. 
De publieke verzekeringssector bij voorbeeld is herzien onder meer omdat de 
claims de collectieve sector te zwaar belastten. Maar aansprakelijkstellingen op 
fout-basis enerzijds en claimen bij de verzekeraar anderzijds, komen naar mijn 
inzicht voort uit sterk verschillende maatschappelijke processen en zijn geor-
dend in heel verschillende instituties die dus ook verschillende motieven bij 
mensen voortbrengen. Ik kom daarop onder punt 4 terug. Het is wel zo dat 
meer civiel aansprakelijk stellen – dus claimen in die zin – natuurlijk door-
werkt in meer claims bij verzekeraars die aansprakelijkheid dekken. Dat is o.a. 
bij beroepsziekten sterk aan de orde.  

2. Cijfers 

De interpretatie van cijfers is lastig. Cijfers over hoeveelheden civiele proces-
sen (erg ruw gegroepeerd helaas, in de statistiek de rubriek “handel”7) zijn nog 
erger, wat moet je ermee? Dit aantal neemt tussen ’91 en ’97 bepaald niet 
zwaar toe8, maar so what? Wat zegt dat over tendenties in claimgedrag? Eerst 
                                                           
6 Behalve bijv voor medische kwesties dank zij een studie van G. Verkruisen, Dis-

satisfied patients: their experiences, interpretations and actions, Groningen (diss. 
RUG) 1993. 

7 Met dank aan het WODC van het Min. v Justitie, managementsrapportage arr. 
rechtbanken 1998. Instroom 1991 70.064, 1997: 73.952 

8 Ook niet indien genomen per 100.000 van de bevolking, zie Kerncijfers, in Kwar-
taalbericht Rechtsbescherming en Veiligheid, CBS 97/2: 5 



26 André J. Hoekema 

moeten natuurlijk allerhande rubrieken worden uitgesplitst maar dat is nog 
geen routine, helaas.  

Je zou dan moeten weten hoeveel potentiële conflicthaarden op een bepaald 
maatschappelijk gebied bestaan, bijv. hoe vaak vinden bepaalde ernstige ver-
keersongevallen plaats, hoe vaak zit er een oneffenheid in de relatie met een 
medicus. Dan moet er geturfd worden welk percentage daarvan in ons land – 
en eventueel in andere landen – uitmondt in een dusdanig conflict dat een 
rechter er aan te pas komt. Dit is het zgn. base line probleem. Het bederft bijna 
al het cijferwerk. We weten alleen dat genoemd percentage formele geschillen 
in termen van onderliggende verstoorde maatschappelijke verhoudingen voor 
bijv. verkeersongevallen en medische oneffenheden, uitzonderlijk laag is, veel 
minder dan 1 procent, en dat dit in een vergelijkbaar buitenland, Rijnland-
Westfalen, veel hoger is.9 De resultaten van deze vergelijking gaan op over de 
hele linie van aansprakelijkheidsrecht en andere rechtsgebieden, behalve voor 
echtscheidingszaken. Zulk ‘base line’ onderzoek moest je op vele gebieden en 
voor vele jaren hebben, maar dat is er niet. Het is echter erg onwaarschijnlijk 
dat deze tendentie de laatste jaren sterk veranderd zou zijn.  
 
Nederlanders zeggen: redelijke mensen procederen niet, dat is onbeschaafd. 

Maar ze gaan wel naar het informele circuit der bemiddelaars, geschillen-
commissies en zo vele andere. Als ik hier zeg “ze” dan zou ik vooral moeten 
zeggen: de verzekeringsmaatschappijen, de advocaten, en met informeel circuit 
bedoel ik dan de wereld van het schikken en onderhandelen. In dat circuit wor-
den de meeste claims behandeld en afgedaan. Er zijn aanwijzingen dat dit cir-
cuit nog steeds belangrijker wordt. Cijfers van al die aparte voorgerechtelijke 
instanties c.q. netwerken van onderhandelingen zijn bij mijn weten nog niet 
door iemand grondig bij elkaar gebracht, wat ook des te lastiger is omdat je 
weer de ‘base line’ moet opzoeken. Wat zegt mij het gegeven dat in 1987 de 
toen bestaande geschillencommissies voor consumentenzaken dik 4000 klach-
ten kregen en in 1995, toen er bovendien veel meer bij waren gekomen, 
7300?10  

Intussen vind ik zeer aannemelijk dat we deze infrastructuur van buitenge-
rechtelijke afdoening sterk zullen zien groeien in de toekomst en dat het aantal 
zaken dat daar wordt opgelost zal toenemen. Dat moet haast wel de werkdruk 
van de rechter doen verminderen, mutatis mutandis, mede omdat de adversiële 
civiele procedure van aansprakelijkheidsstelling steeds verder buiten beeld 
raakt.  

                                                           
9 Erhard Blankenburg, The infrastructure for avoiding litigation: comparing cultures 

of legal behavior in the Netherlands and West Germany, In Law and Society Review 
28 (1994) 4: 789-808  

10 Ik ontleen deze cijfers aan de jaarverslagen van de overkoepelende Stichting ge-
schillencommissies voor consumentenzaken (voorheen: consumentenklachten), Su-
rinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag, 070 3105310.. 
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Maar dat vermindert niet de claims bij verzekeraars. Hoe staat het daarmee? 
Uit de publicaties Verzekerd van Cijfers11 is te halen dat geen belangrijke toe-
name van de claimfrequentie (aantal claims per 100 verzekeringen) is opgetre-
den in portefeuilles als aansprakelijkheid particulier, aansprakelijkheid bedrij-
ven en aansprakelijkheid personenauto’s. Wel nam het gemiddelde geclaimde 
bedrag bij bepaalde portefeuilles flink toe. Ook Bolt en Spier12 vermelden voor 
enkele specifieke portefeuilles een belangrijke toename van aantal claims en 
zeker van gemiddelde claimomvang. Maar ook hier kampen we met het base 
line probleem. Wat zegt mij een toename in claimfrequentie of zelfs bedrag als 
ik niet weet hoe zich in de onderliggende sociale verhouding de zaken ontwik-
kelen? Neemt de verkeersdichtheid sterk toe dan is de kans op storingen mis-
schien groter. Het reservoir potentiële conflicten groeit. Drijft de concurrentie 
farmaceutische ondernemingen tot eerder dan anders op de markt brengen van 
geneesmiddelen, allicht dat dan de “pool” van potentiële claims inzake schade 
door het ondeugdelijke product groeit. Dat heeft in dit geval niets met eventu-
eel groeiende strijdlust of overdreven mondigheid der mensen of van de advo-
catuur te maken. 

Bij elkaar leveren de cijfers, mede gelet op mijn reserves, niet een beeld op 
van zulke toename van claims onder zulke omstandigheden dat het gewettigd 
is te denken: mensen doen maar wat, bij van alles wat lopen ze naar advocaat 
of verzekeraar. Ook de niet zuinige rechtshulpvoorziening in ons land heeft 
onder de gerechtigden niet geleid tot iets dat maar in de buurt komt van een 
claimexplosie 13 Op bepaalde portefeuilles is er zeker een claimexplosie, maar 
die is niet toe te rekenen aan losgeslagen burgers. 

Maar op vitale punten is het cijfermateriaal e.d. zo schaars dat er nog maar 
weinig steekhoudends te beweren, dat moet ik er wel bij zeggen. De eerste in-
druk is echter dat er geen aanwijzingen zijn voor een opmerkelijke claimexplo-
sie in kwantitatieve zin.  

Maar dan nu “in sociale zin”.  

3. Buitengerechtelijke afdoening 

Mijn eerste punt is dat ons land een sterke institutionele kanalisering van reeds 
gejuridiseerde conflicten naar buitengerechtelijke instanties en netwerken kent. 
Dit is een algemeen in ons land voorkomende cultuur van het vermijden van 
ongebonden, ongeremde strijd. We zien dit vooral heel sterk in de sfeer van al-

                                                           
11 Verbond van Verzekeraars, 1993, 1994 en 1997 
12 A.T.Bolt en J. Spier, De uitdijende aansprakelijheid uit onrechtmatige daad, Pread-

viezen NJV 1996, Handelingen NJV 126 (1996)-I, W.E.J. Zwolle: Tjeenk Willink. 
13 Zie o.a. C.G. van der Wulp, J van der Schaaf, en A Klijn, Rechtsproblemen en 

dan...? Het beroep op rechtsbijstand als mogelijke oplossing van problemen, in 
Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid, CBS 97/2: 13-24. 

 Zie ook A. Klijn: Vraag en aanbod op de markt voor rechtshulp, in J.Griffiths (red.), 
De sociale werking van recht, Nijmegen: Ars Aequi libri 1996: 191-254.  
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lerhande contractuele relaties. Geschillencommissies in consumentenzaken, ar-
bitrage, afdoening van kleine incasso’s, arbeidsontslag, huuradviescommissies. 
Aansprakelijkheden lenen zich wat minder voor vaste proto-juridische instan-
ties tussen klager en veronderstelde aansprakelijke. Ik had geen gelegenheid 
om uit te zoeken of bijv. in de medische wereld een informele praktijk van 
afwikkeling van aanspraken bestaat al of niet met de zegen van de verzekeraar. 
Dat is zeker bij een aantal ondernemingen, misschien bij vele, het geval, waar 
eigen schadecommissies e.d. uit een oogpunt van goed sociaal beleid, al of niet 
actief of meer afwachtend, schadegevallen met letsel regelen (bovenop dat wat 
sociale zekerheid vergoedt), vaak op basis van gefixeerde bedragen, een en 
ander in de schaduw van wat naar men meent de smartengeldbedragen in de 
jurisprudentie te zijn. (Zo gaat het bijv. bij Hoogovens.14) In elk geval zijn de 
verzekeraars bijna altijd de grote spelers in het spel van aansprakelijkheid, 
vaak aan de kant van beide partijen, en deze verzekeraars hebben een zeer 
sterke neiging om de zaken in onderling overleg af te doen. Procederen is, 
kwantitatief gezien, zeer zeldzaam.  

De voorportalen van de rechter, zoals de advocaten, de bureaus voor 
rechtshulp, de vakbondsjuristen, zijn ook helemaal geen procedeerders. Zij 
schikken, onderhandelen, bemiddelen – allemaal nog verschillende activiteiten 
– en dat vult een groot deel van hun tijd, voor zover ze überhaupt met conflic-
ten bezig zijn en niet met stroomlijnen van het rechtsverkeer.15 

Blankenburg heeft zich altijd verwonderd over de door hem correct becij-
ferde uitermate kleine percentages rechtszaken die er voortkomen uit de toch 
heel talrijke ontsporingen, conflicten, schades, op een bepaald maatschappelij-
ke gebied, zoals het verkeer. Verkeersongevallen? Nemen we in een jaar de 
hoeveelheid daarvan als uitgangspunt dan komt het in Nederland in 0,2 % tot 
een rechtszaak16, maar in het naburige goed vergelijkbare Rijnland-Westfalen 
veel meer. Wij kennen op 100.000 inwoners slechts 45 advocaten, in R-W 95, 
enzovoorts. Zijn verklaring lijkt mij juist: we willen een strijdcultuur juist te-
gengaan en officieel procederen vermijden, en dat wordt maatschappelijk van-
zelfsprekend gemaakt door een steeds groter bestand aan buitengerechtelijke 
fora, nu ook met wegen voor alternative dispute resolution (adr) aangevuld.  

De neiging tot het vermijden van de officiële rechtsgangen is dus in ons 
land zeer sterk en een menigte van institutionele voorzieningen drijft mensen 
in die richting. Men weet niet beter en men handelt naar het adagium dat rede-
lijke mensen niet tot het uiterste doorboksen. Dit helpt verzekeraars maar een 
beetje wat betreft de stroom claims op hen, maar wat betreft het claimen in die 

                                                           
14 Pim Fischer, Waarom verhalen werknemers na een bedrijfsongeval de geleden 

schade niet op hun werkgever?, in Recht der Werkelijkheid 14 (1993) 1: 25-51. 
15 Klijn c.s. hebben een heroische poging gedaan om te becijferen of de advocatuur 

steeds vaker bemiddelt. Zij meenden te kunnen concluderen van ja. (A.Klijn, J.G.C. 
Kester, F.W.M. Huls, Advocatuur in Nederland, In Justitiële Verkenningen 18 
(1992) 6: 10-44) 

16 De gegevens stammen van een tijd terug (jaren ’80) maar de markante tendentie 
blijft hetzelfde. Zie Blankenburg, a.w. 
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andere zin, het aansprakelijk stellen, betekent dit dat in ons land gezien dit 
patroon van schikken en plooien geen sterke strijdcultuur bestaat. Waar zo’n 
cultuur niet bestaat, kunnen aansprakelijkstellingen wanneer zij sterk toene-
men, in elk geval niet goed verklaard worden uit een veronderstelde mentaliteit 
om het onderste uit de kan te willen halen. De algemene houding die mensen 
aannemen jegens aansprakelijk stellen lijkt te zijn: een fatsoenlijk mens doet 
dat maar liever niet. 

Deze terughoudendheid wordt in ons land bovendien sterk gevoed door een 
ander institutioneel kenmerk, de instituties van risicocollectivering.  

4. Collectivering van risico’s 

Bij een sociologische beschouwing van gedrag, zoals claimgedrag, zal aller-
eerst gekeken moeten worden naar de institutionele kaders die er in een sa-
menleving bestaan op het betreffende punt, dus in dit geval op het punt van af-
handeling van schadekwesties. Instituties kunnen we zien als netwerken van 
maatschappelijke gedragspatronen met een sociaalnormatieve lading. Het ene 
type instituties dat van belang is, is dat van het afwikkelen van een schade tus-
sen een benadeelde partij en een individuele aansprakelijke veroorzaker. In de-
ze institutionele samenhang vindt een vorm van ruilen plaats (zie hieronder). 
Het civiele aansprakelijkheidsrecht functioneert ten dele nog (en ten dele niet 
meer) als mede-vormgever van die institutie. Daarnaast is van belang de insti-
tutie van het verdelen van de gevolgen van het intreden van tot maatschappelij-
ke risico’s gestempelde gebeurtenissen over categorieën mensen en/of organi-
saties. Dat zijn collectieve schadeomslagstelsels, waar collectieve verdeling 
centraal staat. Het publieke verzekeringsrecht geeft daar ten dele vorm aan, 
maar ook het privaatrechtelijke aansprakelijkheidsrecht ontwikkelt zich nu tot 
element in zo’n omslagstelsel (verkeersaansprakelijkheid, bedrijfsaansprake-
lijkheid voor ongevallen en beroepsziekten o.a.) Deze beide typen van institu-
ties moeten bestudeerd worden om te zien of zij zich overeind houden dan wel 
verbrokkelen of veranderen, om te zien of claimgedrag verandert. 

Aansprakelijkstellen is naar mijn mening iets anders, in sociaal opzicht, dan 
een prestatie komen claimen van een verzekeraar, publiek of privaat, heb ik 
beweerd. Dat heeft te maken met het markante verschil in instellingen die 
gebaseerd zijn op uitruilen van individuele prestaties, zoals geld voor leed, 
versus instellingen die een verdelingstaak hebben. Bij zo’n verdelingstaak 
wordt individueel leed losgemaakt uit de verhouding met de concrete ander die 
wellicht de schade veroorzaakte, en wordt het als probleem van collectieve 
verdeling over maatschappelijke groepen gezien. De compensatie wordt omge-
slagen over wie het het beste dragen kunnen. Instituties gebaseerd op het uit-
ruilen van individuele prestaties ordenen onderling gedrag in bepaalde sectoren 
van het maatschappelijk leven op basis van markt- en transactiebeginselen. Die 
veronderstellen strategisch handelende individuen en creëren de bijbehorende 
motieven. Instituties van verdeling veronderstellen mensen die uit vrije wil of 
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gedwongen met elkaars leed solidair zijn, men kan dat sociale binding noe-
men17. Het is een morele binding die gebaseerd is op wederkerig vertrouwen 
tussen mensen ook al zijn ze vreemden voor elkaar. Op zijn beurt wordt door 
een daad van zulke verdeling dat vertrouwen weer gewekt. Ook hier vindt 
ordening plaats maar niet op uitruilbasis (quid pro quo, do ut des) maar op 
basis van een wederkerig vertrouwen dat je je laat leiden door een besef van 
lotsverbondenheid. Deze onderscheiden ordeningsmechanismen – ik denk nu 
vooral aan “markt” en “sociale binding” – sluiten elkaar bepaald niet uit. 
Marktverkeer veronderstelt een reeks van buitencontractuele sociale voor-
waarden waarvan verschillende van morele aard, wil de markt zijn taak vervul-
len. Een markt gedijt dus alleen op basis van de presentie van elementen van 
sociale binding. Daarnaast is de markt als mechanisme van gedragsafstemming 
altijd slechts ééntje temidden van andere van zulke mechanismen waaronder 
ook bijv. hiërarchie, al kan de mate waarin men politiek gesproken meent met 
de markt de zaken van publiek belang te kunnen of moeten regelen, sterk vari-
eren. Er werkt hier geen wetmatigheid zoals die waarmee de jurist Pitlo be-
roemd is geworden. Altijd als de slinger te veel naar rechts uitslaat, gaat hij via 
het midden weer terug naar links, en zo vervolgens. Ik kan echter de ogen niet 
sluiten voor de duidelijke reactie die er is opgetreden tegen een vèr doorge-
voerde risicocollectivering. Zwaar collectief omslaan van schades in een be-
paald deel van het maatschappelijk verkeer doet diegenen te hoop lopen die te 
winnen hebben bij een accentverschuiving naar persoonlijke verantwoordelijk-
heid resp. activieert diegenen die uit sociaal-politieke motieven een meer indi-
vidualistisch bestel voorstaan.18 Te zwaar gecollectiveerde sociale zekerheid of 
andere prestaties zoals opleiding, steun, die georganiseerd is los van de vraag 

                                                           
17 D.J. Wolfson onderkent in Risico in de veranderende rechtsstaat (Justitiële Verken-

ningen 24 (1998) 2: 20-31) recht, transactie en sociale binding als fundamentele or-
deningsmechanismen in het maatschappelijk leven. Langs iets anders lijnen onder-
scheiden Van Manen en ik als afstemmingsmechanismen van publiek en privaat 
handelen: markt en warenruil, dwang en hiërarchie, en ten derde diverse vormen 
van netwerken. In dit laatste speelt sociale binding een hoofdrol. (A.J. Hoekema, 
N.F. van Manen, G.M.A. van der Heijden, I.C. van der Vlies en B. de Vroom, Inte-
graal Bestuur, De behoorlijkheid, effectiviteit en legitimiteit van onderhandelend 
bestuur, Amsterdam University Press 1998). 

18 Vgl. de trammelant met het wetsontwerp verkeersongevallen dat onder de vorige 
minister sterk gecollectiveerd afrekenen van schade door auto’s toegebracht aan 
fietsers en voetgangers voorzag, en dat nu door de nieuwe minister ietwat wordt te-
ruggedraaid omdat anders de verantwoordelijkheid van de fietsers te veel zou wor-
den uitgehold en de automobilist te veel tot boeman zou worden gestempeld.  

 Over de wisselende verhoudingen tussen het privaatrechtelijk individueel getinte en 
de meer collectief opgezette rechtswegen om compensatie voor beroepsgebonden 
schade te krijgen, niet alleen op het dogmatische vlak maar vooral ook in de prak-
tijk van schadeafwikkeling, handelt het proefschrift van Harriët Vinke (Werkne-
merscompensatie bij beroepsgebonden schade, SDU Uitg.: Den Haag, 1997). De 
tendentie tot herschikking van verantwoordelijkheden en “decollectivering” in het 
sociale verzekeringsrecht wordt thans door Pieter Fluit op het Hugo Sinzheimerin-
stituut bestudeerd.  
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of de ontvanger daarmee loyaal en naar de geest omgaat, doet een belangrijk 
aantal mensen verlangen naar herstel van een stukje ruilverkeer, van het type: 
wie als ontvanger van overheidsprestaties, zelf niet volgens de afspraken pres-
teert, verliest een deel van zijn recht. Deze gedachtenlijn wordt door Wolfson 
(a.w.) onderstreept. Hier mogen argumenten van de topzwaarte van collectieve 
lasten spelen maar ook argumenten van morele aard.  

In algemene zin is aansprakelijkheidsrecht zolang het nog niet tot een qua-
si, echte of zelfs absolute risicoaansprakelijkheid is geworden, te plaatsen in de 
hoek van het strategische marktverkeer. Je moet volgens het oude maar nog 
geldende model met een individuele ander in de slag en jouw winst is zijn ver-
lies. Dat animeert de situatie in termen van een hard conflict te zien. Ik weet, 
vele, zeer vele aansprakelijkstellingen lopen conflictloos af en hier doen vooral 
de schaderegelaars der verzekeraars onderling glorieus werk. Maar zo con-
flictloos gaat het niet wanneer er nieuwe vormen van onheil ontdekt worden 
die tot nieuwe vormen van schade worden getransformeerd (schade is een 
maatschappelijk begrip dat steeds sociaal-politiek geherdefinieerd, en als regel: 
verruimd wordt). Vooral denk ik nu aan onheilen die voortkomen uit complexe 
en onbekende causaliteitsketens, en dan ook nog financieel ingrijpend zijn, het-
zij vanwege de omvang van de schade zelf, hetzij vanwege massaliteit van 
slachtoffers. Fout, causaliteit, voorzienbaarheid van schade, het is allemaal bit-
ter omstreden. Beroepsziekten zijn juist hiervan een voorbeeld. Hier moet je 
inderdaad strijdvaardig zijn en een zeer lange adem hebben en dat is voor het 
individuele slachtoffer ondraaglijk en onmogelijk. Het aansprakelijkheidsrecht, 
dat weet ieder, functioneert hier niet goed. Dat er toch geprocedeerd wordt 
komt door het gegeven dat de meeste strijders in deze arena verzekeraars on-
derling zijn en die kunnen er voor kiezen om op enkele principiële onderdelen 
tien jaar te procederen. Hier is een strijdcultuur waar te nemen, maar al wel ge-
temperd door organisatorische overwegingen.  
 
We stelden al vast dat mensen deze strijd over het algemeen niet graag aan-
gaan. Aansprakelijk stellen eist verwijten articuleren, fouten aanwijzen en daar 
zwaar op gaan hangen, twisten over complexe causaliteit en over wat de ander 
en wat jezelf kon of moest voorzien en wat niet, en zo’n twist is ondanks alle 
instrumentele en ontmoraliserende tendenties in het aansprakelijkheidsrecht 
nog steeds beladen met een morele verwijtcultuur. Mensen stellen anderen niet 
gauw aansprakelijk. Werknemers van Hoogovens aan wie een ongeval is over-
komen laten zich compenseren door de sociale zekerheid en willen er niet aan, 
om de werkgever aansprakelijk te stellen voor niet gedekte schade.19 Medische 
fouten leiden blijkens onderzoek van Verkruisen (zie noot 6) in uiterst zeldza-
me gevallen tot een tuchtuitspraak. Het aantal claims wegens medische aan-
sprakelijkheid is verder uiterst klein op wat er totaal aan een base line van na-
righeid te vermoeden is. Niettemin kan dat kleine aantal nog wel voor een flink 
prop in aanspraken op medici en dus op verzekeraars leiden.  

                                                           
19 Zie Fischer, a.w. 
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Aansprakelijk stellen is oorlog, maar mensen doen daar niet graag aan mee. 
Daarentegen is het claimen binnen een gecollectiveerd omslagstelsel iets 

heel anders. Op politiek vlak is individueel leed in algemeen maatschappelijke 
risico’s omgezet, het wordt als gevolg van noodlot gedefinieerd, een noodlottig 
toeval, en er is besloten omwille van verdelende rechtvaardigheid deze risico’s 
uit te smeren over een bepaalde daartoe aangewezen club met sterke schou-
ders. Neem het claimen van een WAO uitkering. Wanneer de medische pro-
blematiek niet tegenzit, is dat een relatief eenzinnige hoewel bureaucratische 
handeling voor het loket, waarbij mensen je best even helpen. Formulier inge-
vuld, uitkering op je rekening gestort. Een karikatuur, ja, vooral voor wie ge-
regeld de studie van Marseille herleest over Kafka in Groningen20, maar het 
helpt om te suggereren dat het ene claimgedrag in sociaal opzicht het andere 
niet is.  

Ik geef toe, ik schets nu het meest gecollectiveerde type omslagstelsel. 
Maar ik wil alleen maar aangeven dat in geval van een collectief verdelings-
stelsel niet de sfeer hangt van “jij of ik”, en daar gaan we eens om vechten. De 
individuele verhouding van slachtoffer tot een eventuele verantwoordelijke, en 
de bijhangende vragen van verwijtbaarheid althans onzorgvuldigheid van han-
delen en van causaliteit en voorzienbaarheid van schade zijn uit het zicht ver-
dwenen. Dat haalt de angel uit de schaderegelingskwestie. Het beleidsdoel van 
zulke collectieve stelsels is juist vaak dat mensen er maximaal van profiteren, 
en er wordt zorg uitgesproken als blijkt dat men uit onwetendheid e.d. niet aan 
die vorm van claimen toekomt. Wie wil weten of in Nederland een strijdcul-
tuur aan het groeien is, en mensen maar raak claimen, en bewijzen zoekt o.m. 
in allerhande toenames van allerhande claims, zou deze claims op de sociale 
verzekering niet moeten meetellen. Daar is geen strijd om wie er wint. Het gaat 
om een (quasi) ambtelijke uitvoering van een stelsel van omslag van schades. 
Er was wel strijd, politieke strijd, bijv. welk individueel nadeel in aanmerking 
komt om maatschappelijk noodlot te heten dat solidair verevend moet worden, 
en welke organisaties of categorieën mensen dat moeten (mee)betalen. Maar is 
het stelsel er eenmaal, dan heeft de individuele schadelijder het gemakkelijk.  

Dit neemt helemaal niet weg dat de vraag wie dat collectieve stelsel betaalt 
een maatschappelijk en bedrijfseconomisch belangrijke en politiek hete vraag 
is.  

Zo’n collectief omslagstelsel trekt natuurlijk wel vele claims aan en dat kan 
zeker ook wel ontsporen of althans een bestaand stelsel van particuliere verze-
keringen ontwrichten. Maar het is wel zo dat aansprakelijkheidstellingen de 
deur uit zijn. Ik bedoel natuurlijk die aansprakelijkstellingen die met het vuur-
werk van kwesties van fout, verwijt, onzorgvuldigheid, causaliteit en voorzien-
baarheid gepaard gaan.  

                                                           
20 A.T. Marseille, Voorspelbaarheid van bestuurshandelen: een onderzoek naar 

rechtsregels en beslissingen over het volgen van scholing met behoud van uitkering, 
Kluwer: Deventer 1993. Zie mijn recensie van dit boek (“Kafka in Groningen”) in 
RdW 15 # 1, 79-88. 
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Minder beladen zijn die aansprakelijkstellingen die op het eerste, juridische ge-
zicht, van dezelfde soort zijn, maar die bij nader inzien totaal anders van ka-
rakter zijn: in vele vormen van verkeersongevallen en wat betreft bedrijfsonge-
vallen (ex 7: 658) hebben de aansprakelijkstellingen zo langzamerhand alleen 
maar de betekenis om toegang te krijgen tot een (brokkelig, en niet aus einem 
Guss ingericht) collectief omslagstelsel. Deze claims zijn alleen binnenkomers 
in zo’n collectief omslagstelsel. We moeten dus door de juridische verschij-
ningsvorm van de schaderegeling heen kijken. Wanneer een zwakke verkeers-
deelnemer een automobilist aansprakelijk stelt – en dat was zeker zo als het vo-
rige jaren aanhangige wetsontwerp verkeersongevallen (Tweede Kamer 1997-
1998, 25.759) wet zou zijn geworden – treedt het slachtoffer in feite een sys-
teem binnen dat sterk gecollectiveerde trekken begint te vertonen. Is er bij spe-
cifieke groepen slachtoffers schade, dan staat de aansprakelijkheid nagenoeg 
vast soms ook als het slachtoffer zo stom was als wat, en het is de verzekeraar 
die de zaak verder regelt en dan van tijd tot tijd zorgelijk kijkt naar deze speci-
fieke aansprakelijkheidsportefeuille en de WAM premie verhoogt. Afgedwon-
gen solidariteit is dit en het wordt soms wat mopperig afgekat als te soft, te 
collectief, al te goed is buurmans gek, laat ieder maar voor zijn eigen risico’s 
en levensstijl opkomen, enz. Afgedwongen solidariteit tussen autorijders die 
met behulp van het verzekeringssysteem voor elkanders lasten opkomen, en 
daarvoor premies betalen. Het is de vraag tot hoever het draagvlak van zulke 
systemen strekt, en dat hangt weer samen met de vraag wie de pot met geld 
vult. De automobilisten merken dat in de WAM-premies zoals bij bedrijfsaan-
sprakelijkheid de consument het merkt in de prijzen van producten. Tot hoe 
lang, voor welke naaste en voor welk soort schades zijn mensen bereid mee te 
betalen?  

Maar wat je ook van systemen van afgedwongen solidariteit kunt zeggen, 
claimen is er simpel, snel en bijna zeker. Dat geldt nog meer omdat het de 
eigen verzekeraar is die de zaken met de andere verzekeraar afwikkelt (en al of 
niet van jouw rechtens gestempelde zieligheid profiteert); de formele claimer 
zit rustig te wachten.  

In ons land willen we dit zo, en blijven we dit zo willen, telkens als zich 
nieuwe massa’s leed aandienen die ten nauwste verbonden zijn met maatschap-
pelijk handelen dat op zich normaal en goed gevonden wordt. Neem de pro-
blematiek van de asbestslachtoffers en de voorstellen van De Ruiter.21 De Rui-
ter, man van het midden, vermijdt weliswaar de uitersten van ofwel de kwestie 
laten regelen door het individuele aansprakelijkheidsrecht (wat voortgaande 
ellende en sociale onrust zou betekenen) ofwel door de inrichting van een 
fonds dat, hoe ook gevuld (ernstig strijdpunt), via een loket slachtoffers moet 
compenseren. Er wordt enerzijds een gecollectiveerde route voor bepaalde 

                                                           
21 J. de Ruiter, Asbestslachtoffers, Advies in opdracht van de stssecr van SoZaWe, 

maart 1997, VUGA: Den Haag. Zie ook de beschouwing van Swuste, Burdorf, Fes-
ten-Hoff en Huls over dit rapport, in NJB 76 (1997) 27 juni. Over de commissie De 
Ruiter schrijven in dit nummer van RdW Huls en Opstelten.  
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asbestslachtoffers aangeboden, en hulp en steun aan slachtoffers georganiseerd 
maar daarnaast blijft de privaatrechtelijke route bestaan. Een oer-Nederlandse 
combinatie van enerzijds ruilprocessen op een transactiebasis en aan de andere 
kant verdelingsprocessen die op sociale binding stoelen. Claims die er toch al 
waren en zullen blijven komen, nu de rechtspraak de slachtoffers meer hoop 
biedt, worden ten dele omgeleid naar een instituut dat buiten de individuele 
aansprakelijkstelling om werkt.  

We mogen wel stellen dat bij dit soort massaschade waar opeens maat-
schappelijk noodlot toeslaat en de rekening voor een bepaald hoog niveau van 
maatschappelijke ontwikkeling aan toevallige dezen of genen wordt gepresen-
teerd, de individuele aansprakelijkheidsroute averechts werkt. Averechts voor-
al in de zin van ondermijnen van het vertrouwen onder de mensen dat, waar de 
samenleving bepaald gedrag vroeg, dezelfde samenleving te zijner tijd bij in-
tredend ongekend onheil de risico’s verevent. Afgedwongen solidariteit kan 
dat heten, die steunt op een besef van verbondenheid, op sociale binding, dat 
wil zeggen op wederzijds vertrouwen dat er op termijn verevend zal worden. 
We kunnen hier van wederkerigheid spreken, in de zin van een beginsel dat 
uitdrukt dat men weet en verwacht dat een niet contractueel afgepaalde en 
verplichte maar een – in die zin – onverplichte inzet voor de samenleving (voor 
de gemeenschap) te zijner tijd door die zelfde samenleving verevend zal wor-
den. Dit is een moreel bindmiddel van groot gewicht voor een samenleving. 
Mensen hoeven zich dat niet elke dag voor ogen te hebben, maar in hun parti-
ciperen in een omslagstelsel (via belastingen, prijzen, premies enz.) gedragen 
zij zich alsof zij in die wederkerigheid geloven, en dat is genoeg voor maat-
schappelijke stabiliteit.22 

Dit vertrouwen is met andere woorden maatschappelijk hoogst noodzake-
lijk om mensen ertoe te brengen voort te leven in zo’n complexe samenleving 
en te blijven doen wat van ze verwacht wordt. De Ruiter heeft dat vertrou-
wenspunt ongetwijfeld voor ogen gehad toen hij argumenteerde dat de over-
heid een stevige ook financiële inbreng in het stelsel moest hebben om daar-
mee ruiterlijk haar eigen verantwoordelijkheid te erkennen.  

Wat er zij van de rechtvaardigheid die zo’n omslagstelsel zou gebieden, de 
eisen van de maatschappelijke cohesie zijn een veel krachtiger aandrijfkracht.  

Dit soort voorzieningen heeft m.i. een dempend effect niet zozeer op de 
hoeveelheid claims die vermoedelijk juist groter wordt, conform de bedoeling 
van het stelsel, maar op de sfeer waarin de zaken behandeld worden. Men 
hoeft niet meer te denken en te handelen in de geest van een all out war die 
gekenmerkt zou worden door spectaculaire eisen geformuleerd door advocaten 
die bij wijze van spreken op basis van contingency fees werken. Strijdcultuur? 
Welnee, zegt De Ruiter, daar moeten we niet aan. Onderhandelen, consensus, 
zo gaan redelijke mensen ernstige problemen oplossen, althans, zo wordt het 
voorgeschreven, sociaal gesproken, door de instituties van verdelen van (de 

                                                           
22  Ik heb over ‘wederkerigheid’ veel geleerd van Dorien Pessers, die binnenkort een 

dissertatie over dit begrip zal verdedigen. 
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gevolgen van) schade en door die van schikken en plooien. Dit sluit dan weer 
naadloos aan bij de culturele dwang die uitgaat van de zo talrijke instituties 
van buitengerechtelijke afdoening.  
 
Ik maak nog een kleine kanttekening bij een lastig probleem. Je zou zeggen: in 
een hoogmodern land worden steeds meer producten, diensten en publieke 
goederen geproduceerd door organisaties. De samenleving wordt een organisa-
tie van organisaties. Dat bevordert een mentaliteit van oog om oog, tand om 
tand, een calculerende mentaliteit ook. Immers, burgers zien organisaties als 
amoreel, en soms nogal immoreel. Die organisaties mag je, ja, moet je terug-
pakken. Dat zou de neiging om te claimen, aansprakelijk te stellen enz. sterk 
doen toenemen, zo’n algehele berekende houding in het maatschappelijk ver-
keer.  

Maar de zaken gaan bij ons toch niet zo. Een institutioneel gevormde pol-
dermoraal van overleg en bemiddelen, en van solidair verevenen, dempt de 
claimneiging sterk (naast natuurlijk ook wel het uitrekenen van kosten en baten 
en dan terugschrikken voor het grote gevecht). Die poldermoraal zit in al die 
op overleg gerichte buitengerechtelijke instanties en ook in de ziel van advoca-
ten en rechters zelf.  

Conclusie 

Uit deze kleine verkenning van het institutionele landschap van de behandeling 
van schadeclaims, inclusief enig cijfermateriaal, trek ik de conclusie dat de ter 
zake dienende instituties voor vele soorten van schades nog steeds doorontwik-
keld worden naar stelsels van collectieve omslag van risico’s over een bepaal-
de (risico)gemeenschap vertonen. Enige herschikking in het sociale zeker-
heidsstelsel neemt die tendentie niet weg. Ik denk bijv. aan 7: 658 BW dat in 
de jurisprudentie verder en verder wordt omgevormd tot risicoaansprakelijk-
heid (al is deze niet absoluut). Nolens volens worden particuliere verzekeraars 
bij zulke de facto functionerende stelsels betrokken zoals in het al genoemde 
geval van een deel van de verkeersaansprakelijkheid. Dat betekent dat er geen 
“strijdcultuur” geïnstitutionaliseerd wordt, integendeel, een cultuur van schik-
ken en plooien. 

Dat verhoogt zonder twijfel de last op de verzekeraar, dat wel, maar die ge-
stegen last, hoezeer bedrijfseconomisch een probleem, kan niet gezien worden 
als gevolg van “Amerikaanse toestanden”, maar als gevolg van, zouden de 
Amerikanen zeggen, Hollandse23 toestanden.  
 

                                                           
23 Ons land heet Nederland, zonder twijfel. Buitenlanders weten dat meestal niet.  
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In polderprocessie naar een Mesothelioom-instituut 

Inleiding 
 
In april 1997 adviseerde voormalig minister De Ruiter (1997) tot de oprichting 
van een instituut als oplossing voor de dubbele lijdensweg van asbestslachtof-
fers. In een eerdere publicatie (Swuste c.s. 1997) vroegen we ons af of daarmee 
de weg naar een instituut van barmhartigheid was ingeslagen. In dit artikel be-
handelen we de vervolgstappen die gezet zijn in de twee jaar na het rapport van 
De Ruiter.  

Wij analyseren het werk aan het Asbestinstituut als een voorbeeld van on-
derhandelend bestuur (Stout & Hoekema 1994), het verschijnsel dat de over-
heid niet meer door eenzijdige verticale maatregelen de maatschappij bestuurt, 
maar door middel van onderhandelingen met belanghebbenden publiek beleid 
ontwikkelt. De vraag of onderhandelend bestuur iets nieuws is beantwoorden 
Hoekema c.s. (1998) bevestigend in het afsluitende boek van het interdiscipli-
naire onderzoeksproject, dat aanvankelijk horizontaal bestuur heette en uitein-
delijk tot Integraal Bestuur werd gedoopt.  

De op probleemoplossing gerichte netwerken verschillen in een aantal re-
levante opzichten van de meer vertrouwde sectorale corporatistische netwerken 
(De Vroom 1994; Mayntz 1999). In de eerste plaats opereren de deelnemers 
niet vanuit een vaste en voorspelbare belangenposities. Verder zijn partijen 
bereid om hun eigen belangen te relativeren ten behoeve van de oplossing van 
het probleem waarvoor het netwerk zich geplaatst ziet. In de derde plaats is de 
uitkomst niet gericht op belangenruil, maar op de creatie van een win-win-situ-
atie. Na een proces van gezamenlijke probleemherziening komt een package 
deal tot stand. Dit nieuwe type besluitvorming beperkt zich niet tot het old 
boys network uit de sector, maar staat ook open voor nieuwe deelnemers. 

1. Voorgeschiedenis 

Asbest is de verzamelnaam voor een groep mineralen die gekenmerkt wordt 
door een bepaalde vezelstructuur. Vanwege eigenschappen als onbrandbaar-
heid en hittebestendigheid – en omdat het goedkoop was – is asbest op grote 
schaal commercieel toegepast. In de loop van de tijd ontstond er echter in de 
medische wereld consensus over ziektebeeld en diagnostiek van aan asbest 

                                                           
1  Met dank aan Paul Swuste, Kineke Festen en Chantal Moelands voor commentaar. 
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gerelateerde ziekten (1929 over asbestose, longkanker in 1951 en mesotholio-
om in 1964). Vanaf 1969 staat asbest in Nederland in de publieke belangstel-
ling, o.a. vanwege slachtoffers op scheepswerf de Schelde in Vlissingen. In 
Nederland werd asbest eerst in 1977 gereguleerd in het Asbestbesluit, terwijl 
het beroepsmatig verwerken ervan pas in 1993 verboden werd. Naar schatting 
overlijden per jaar tussen de 300 en 350 mannen aan deze beroepsziekte. 

Er werden regelmatig kritische Kamervragen gesteld over asbestslachtof-
fers, maar de Socialistische Partij (SP) is de politieke partij die asbest op de 
politieke agenda plaatste als een issue van de gewone man. In februari 1995 
biedt het wetenschappelijk bureau van de SP het rapport over de ‘dubbele lij-
densweg‘ van asbestslachtoffers aan. Dit beeld slaat zowel op de lange laten-
tietijd van de ziektebeelden als op de lange duur van de juridische procedures. 
De opstellers van het rapport pleiten voor een asbestfonds, waaruit de slachtof-
fers kunnen putten. Omdat er geen consensus ontstond over de grondslagen 
van een dergelijk fonds, werd vervolgens De Ruiter gevraagd om – in samen-
spraak met belanghebbenden – andere oplossingen te beproeven. Tegelijkertijd 
vond een onderzoek plaats naar de omvang van de problematiek. Burdorf c.s. 
(1997) voorspellen de komende 35 jaar ongeveer 40.000 asbestgerelateerde 
ziekten onder mannen. Mesothelioom en asbestgerelateerde longkanker maken 
ieder 48.6%, asbestose 1% van de gevallen uit. 

De Ruiter stelde als remedie tegen de dubbele lijdensweg niet een fonds 
voor, maar een Instituut met de volgende vier loketten: 
- eerste lijnsopvang en advies voor slachtoffers; 
- bundeling van expertise bij het beoordelen van claims 
- alternatieve geschillenbeslechting bij verschil van mening over de claim  
- een door de overheid te financieren loket voor onverhaalbare vorderingen 

(wegens verjaring of insolventie van werkgever) 
 
Op 10 juli 1997 kreeg E. Heerma, die kort tevoren als CDA fractievoorzitter 
was teruggetreden, het verzoek om als kwartiermaker op te treden en binnen 
vier maanden een blauwdruk te ontwerpen voor organisatie, werkwijze en fi-
nanciering van het Instituut. Heerma ging zeer voortvarend te werk, maar 
moest zich wegens ziekte al snel terugtrekken. Hij werd in december 1997 
opgevolgd door B. Asscher voormalig President van de Rechtbank Amster-
dam. 

Op 16 september 1998 kwam een onderhandelaarsakkoord tot stand, dat op 
23 november 1998 werd gevolgd door de plechtige ondertekening van het 
Convenant Instituut Asbestslachtoffers. In maart 1999 stelde Staatssecretaris 
van Sociale zaken Hoogervorst aan slachtoffers met een niet verhaalbare vor-
dering een tegemoetkoming van f 25.000 in het vooruitzicht. Ook kondigde hij 
een wettelijke regeling aan van de verjaring van asbestclaims, althans voor 
toekomstige gevallen.2 

                                                           
2  Kamerstukken II 1998/99, 25 834, nr. 7. 
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In dit artikel brengen we verslag uit van de onderhandelingen die leidden tot 
het Convenant en analyseren we een aantal van de problemen waarmee het 
Instituut in oprichting worstelt. Wij baseren ons niet alleen op het begrippenap-
paraat van onderhandelend bestuur, maar ook op interviews met leden van de 
Kerngroep3, het platform dat werd opgericht om de ideeën van De Ruiter uit te 
werken. Zij komen hierna regelmatig aan het woord. Wij spraken met hen in 
de zomer van 1998, de onderhandelingsfase vlak voor de ondertekening van 
het Convenant. 

2. De opbouw van het onderhandelingsnetwerk 

De overheid was niet van plan om als enige de asbestproblematiek op te los-
sen. De Ruiter had aangedrongen op betrokkenheid van belangengroepen, 
omdat hij bij hen de bereidheid had geconstateerd om naar constructieve op-
lossingen te zoeken. 

In het navolgende bespreken we de uitgangspositie van de verschillende 
participanten, de manier waarop hun mandaat was geregeld alsmede hun mo-
tieven om mee te doen. 

 ‘De’ overheid: drie departementen 

Er was een duidelijk politiek commitment van de overheid. Het kabinet schaar-
de zich op 7 juni 1997 onmiddellijk achter de voorstellen van De Ruiter en 
stelde f 5 miljoen beschikbaar voor de zg. onverhaalbare vorderingen. De amb-
telijke leden van de kerngroep beschikten derhalve over een duidelijk politiek 
mandaat. 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) 

Het politieke primaat lag voor wat betreft de rijksoverheid bij het ministerie 
van SoZaWe. Hoe zag de ambtelijke vertegenwoordiger Van Vliet de rol van 
zijn departement? 
 

Aan de bronkant hebben we natuurlijk al een hele boel gedaan. Blootstel-
ling aan asbest komt nauwelijks meer voor. Als het gebeurt, wordt er op 
toegezien door de Arbeidsinspectie. Door de lange latentietijd van mesothe-

                                                           
3  Er is gesproken met Mr B. Asscher, kwartiermaker, Mr M. van der Woude, ambte-

lijk secretaris (SoZaWe), Drs L. van Vliet (SoZaWe), Mr E. Bauw (Justitie), Drs W. 
Bunnik, (Defensie), Drs. J.J.H. Koning (VNO/NCW), Mr E. Pompen (Verbond van 
Verzekeraars), Mr R.F. Ruers (Comité Asbestslachtoffers), Drs M. Wilders (FNV) 
en Drs A. Woltmeijer (CNV). 
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lioom vonden wij dat er een ad hoc regeling moest komen, gericht op het 
dichten van de gaten in het burgerlijk recht. 

 
Het departement was ook verantwoordelijk voor de regulering van asbest, uit-
mondend in een totaal verbod in 1993. Staatssecretaris Linschoten wilde eigen-
lijk niets van een fonds weten, maar hij werd teruggefloten door de Tweede 
Kamer. Toen hij over een grote betrokkenheid aan het nadenken was, moest hij 
opstappen vanwege de CTSV affaire. Zijn opvolger De Grave benaderde De 
Ruiter, en stelde ook geld beschikbaar voor een kwartiermaker en een vrijge-
stelde secretaris, alsmede een startsubsidie voor het Instituut. Het Ministerie 
wilde lering trekken uit het fiasco van het Silicosefonds. In de woorden van 
Bob Ruers, die namens het Comité Asbestslachtoffers participeerde in de 
Kerngroep:  
 

Die Silicoseregeling was qua organisatie een ramp geworden Mevrouw Ter 
Veld had 4 miljoen ter beschikking gesteld en er is inmiddels 40 miljoen 
betaald. Het was een open eind regeling die nog steeds niet op orde is. We 
gaan het nu goed met protocollen van deskundigen op poten zetten.  

 
SoZaWe zag zichzelf vooral als gangmaker en als procesregisseur. Het depar-
tement had geleerd van het Silicosefonds, en participeert slechts in de opzet en 
de financiering van het vierde loket van het Instituut, de tegemoetkoming aan 
slachtoffers met onverhaalbare vorderingen.  

Ministerie van Defensie 

Het departement van Defensie was de belangrijkste laedens in de sfeer van de 
overheid, met als treurig dieptepunt de Cannerberg affaire4, eindigend in een 
openbare schuldbekentenis van de verantwoordelijke Staatssecretaris. Hij zeg-
de toe alles te betalen en geen beroep op verjaring te zullen doen en vroeg par-
ticuliere werkgevers hetzelfde te doen. Drs Bunnik (Directeur Generaal Perso-
neel van Defensie) nam namens alle overheidswerkgevers (SVO) deel aan het 
overleg.  
 

Wij waren na het advies van De Ruiter buitengewoon geïnteresseerd in de 
hele asbestproblematiek, temeer daar wij bij de Cannerberg daar natuurlijk 
hard tegenaan gelopen zijn. Wij wilden als Defensie liever niet alle proce-
dures in eigen huis afwikkelen. Ik heb daarom geadviseerd dat we – anders 
dan De Ruiter voorstelde – gewoon mee moesten doen. 

 

                                                           
4  Een berg met problemen. Onderzoek besluitvorming asbestproblematiek Canner-

berg, Kamerstukken TK 25 323 en 25 834. 
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Het kabinet volgt zijn advies op. Waarom geeft de overheid het verjaringsver-
weer op? Bunnik:  
 

Je houdt het toch niet, de hele publieke opinie komt over je heen en dan 
moet je het alsnog doen. Je scoort er mee als je het nu politiek weggeeft, zo 
werkt het nu eenmaal in dit land. Anders moet je via de media en kamervra-
gen hortend en stotend tot de conclusie komen dat je het moet loslaten en 
dat is nu eenmaal minder fraai. Je moet dan je gevoel maar een beetje een 
rol laten spelen. 

 
Het Departement had kennelijk een slecht geweten. Als reactie op de jarenlan-
ge geheimhouding rond de Cannerberg , maar ook op de problemen rond de 
marinewerf in Den Helder, beloofde Defensie publiekelijk beterschap en in de 
Kerngroep trad Bunnik op als een actief pleitbezorger voor de slachtoffers.  

Ministerie van Justitie 

De Ruiter was zowel minister van Justitie als van Defensie geweest. Justitie 
werd er door hem bij betrokken vanwege de verjaringsregeling uit het BW. 
Bovendien had hij een commissie voorgezeten die geadviseerd had over alter-
natieve scheidingbemiddeling. Op Justitie bestaat veel belangstelling voor 
Alternative Dispute Resolution (ADR).5 De verjaring werd door de Kerngroep 
al snel buiten het overleg geplaatst en omdat Asscher geen voorstander was 
van ADR, bleef de inbreng van Justitie bij de totstandkoming van het Conve-
nant marginaal.  

Verzekeraars 

Het Nederlands Verbond van Verzekeraars had volgens hun vertegenwoordi-
ger Pompen de volgende motieven om mee te doen: 
 

Wij worden stevig geconfronteerd met claims van slachtoffers en hebben 
daar als werkgeversaansprakelijkheidsverzekeraar een flinke betrokkenheid 
in. Anderzijds vonden we dat we ook iets aan ons imago moeten doen en 
maatschappelijk betrokken optreden. Op grond van die studie van Faure en 
Hartlief (1995) hadden we goede argumenten tegen een fonds. Maar ja, een 
fonds afwijzen dat kan iedereen, maar je moet wel aangeven hoe het dan 
wel moet. En toen hebben wij een asbestkamer en alternatieve geschillen-
beslechting voorgesteld. 

 

                                                           
5 Conflictbemiddeling, het Eindrapport van het Platform ADR. December 1998, Mi-

nisterie van Justitie. 
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Hoe was de mandaatkwestie bij de verzekeraars geregeld? 
 

Ik heb met de twintig meest betrokken aansprakelijkheidsverzekeraars 
nauw contact. Je kan er van uitgaan dat ik in die onderhandelingen geen 
poot kan verzetten zonder dat ik de daarvoor toestemming heb van mijn 
achterban. Nou werkt dat niet helemaal zo, maar je hebt natuurlijk goed 
contact, om te weten wat je mandaat is en wat de marges zijn tot hoever je 
kan gaan. Formeel zal het denk ik in een ledenvergadering worden beslo-
ten. 

Werkgevers 

Zonder de betrokkenheid van de werkgevers werkt het poldermodel niet, maar 
zij waren nogal kopschuw gemaakt door de relatie die De Ruiter had gelegd 
met andere beroepsziekten. Hij had de problematiek gedefinieerd als een natio-
nale nalatenschap, als een collectieve verantwoordelijkheid. Deze erfenis werd 
door de werkgevers niet in dank aanvaard. Koning (VNO): 
 

Werken met asbest bleek pas achteraf schadelijk te zijn. Anders zou je op-
losmiddelen ook een nationale nalatenschap kunnen noemen, of rugklach-
ten in de bouw. Ik kan niets met zo’n term. Of we vangen de problemen op 
in gezondheidswetten en uitkeringen, maar in de afgelopen tien jaar is in de 
sociale zekerheid precies het omgekeerde gebeurd. We willen af van col-
lectieve potten waarop iedereen ongelimiteerd een beroep kan doen. Je kan 
niet enerzijds sociale zekerheid afbreken en een beroep doen op individuele 
verantwoordelijkheid en aan de andere kant zo maar een nieuw fonds creë-
ren waar iedereen ruim uit kan pakken. 
Als je dat rapport mag geloven, staat ons nog een hele golf van slachtoffers 
te wachten. Dat betekent dat we bij alle beslissingen die wij nu over asbest 
nemen, ook iedere keer moeten kijken naar de consequenties voor de toe-
komst, OPS, RSI etc.. 
Wij deden mee omdat het een groot maatschappelijk probleem is met poli-
tieke implicaties en met grote financiële gevolgen. Maar ook het gewone 
menselijke aspect speelde een rol.  

 
Kwartiermaker Asscher had wel begrip voor hun benarde positie: 
 

Werkgevers zijn als de dood voor een uitwaaierend effect naar alle mogelij-
ke andere aandoeningen, zoals een muisarm. Uiteindelijk kan je met een 
beetje fantasie alle aandoeningen terugbrengen tot een beroep. Als je be-
roepsziekte niet goed definieert, heb je de kans dat in de rechtspraak een 
verkoudheid tot een beroepsziekte wordt gepromoveerd. Je moet dat begrip 
dus goed afgrendelen. 
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Koning had problemen met zijn mandaat. Het VNO behartigt de belangen van 
het (grote) georganiseerde bedrijfsleven, maar kan de leden niet binden: 
 

Onze achterban is sowieso niet homogeen op dat punt. Er zijn voorstanders 
die verwachten dat ze goedkoper af zijn door zo’n Instituut, en er zijn voor-
standers die sociaal willen overkomen naar hun ex-werknemers. Maar er 
zijn ook tegenstanders die voor veel lagere bedragen schikken dan waar-
over wij praten en je hebt tegenstanders die zeggen dat we alle mogelijke 
kwalijke gevolgen over ons afroepen met zo’n Instituut. 

 
Het VNO deed mee omdat men zich zeer goed bewust was van de politieke im-
plicaties. Men had er een groot belang bij dat de overheid de spelregels (via de 
verjaring) niet veranderde. Ook ten aanzien van de beroepsziekten zat het 
VNO in een lastig parket 
 

Je zit met een zeker spanningsveld. Aan de ene kant moet je juist meer we-
ten van oorzaak en gevolg om een adequaat preventiebeleid in de onderne-
mingen te kunnen voeren. Van de andere kant geef je slachtoffers, naar ma-
te je meer weet van oorzaak en gevolg weer argumenten in de hand om te 
claimen. Onze ambivalentie is dat we zowel willen meewerken als terug-
houdend willen zijn. 

Vakverenigingen 

De rechtskundige diensten van de FNV en het CNV hadden veel werk gemaakt 
van de asbestproblematiek als onderdeel van hun juridische ledenservice. De 
gunstige jurisprudentie van de Hoge Raad was een winstpunt dat na een lang-
durige en kostbare strijd binnen was gehaald. Een Asbestinstituut is een voor-
ziening voor alle slachtoffers, ongeacht hun lidmaatschap van de bond. In de 
woorden van Woltmeijer (CNV): 
 

Deelname was voor ons eerlijk gezegd nog niet zo eenvoudig, vanwege on-
ze eigen rechtskundige dienst. De doorslag gaf echter dat wij onszelf ook 
zien als voorvechters voor mensen die buiten hun schuld op de werkplek 
zijn blootgesteld  

Comité Asbestslachtoffers 

Het aan de SP gerelateerde Comité Asbestslachtoffers had asbest ‘op de poli-
tieke kaart gezet’. Het Comité ziet de mobilisering van slachtoffers als onder-
deel van haar politieke strijd. Het Comité werd in de Kerngroep vertegenwoor-
digd door Mr Bob Ruers, een Utrechtse advocaat die al jarenlang een promi-
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nente rol speelt bij het uitlokken van de voor slachtoffers zo gunstige jurispru-
dentie (en inmiddels lid van de Eerste Kamer voor de SP is).  
Van tijd tot tijd koppelden Ruers en Wilders (FNV) terug naar het Comité, dat 
hun achterban vormde. Daarnaast kennen de vakverenigingen hun eigen over-
legstructuren. 

Qua samenstelling zag de Kerngroep er goed uit. Alle betrokken belangen 
waren vertegenwoordigd en geen enkele ‘zwakke derde’ is op voorhand bui-
tengesloten. Ook een nieuwkomer als Ruers kon aanschuiven aan de onder-
handelingstafel. Een van de kwetsbare kanten van onderhandelend bestuur, het 
ontbreken van niet vertegenwoordigde belangen, deed zich hier niet voor. 

Onderhandelend bestuur is een vorm van ‘alternatieve representatie’(Van 
der Burg, in Von Benda Beckmann & A.J. Hoekema (1987) om bindende be-
sluitvorming tot stand te brengen over een onderwerp van overheidsbeleid, 
vandaar dat de mandaatkwestie belangrijk is. Slechts de werkgevers hadden 
problemen met de terugkoppeling naar de achterban. 

3. Het onderhandelingsproces 

Ten tijde van het afronden van het rapport van De Ruiter waren er voorbespre-
kingen geweest om te zien of een convenant mogelijk was. Wilders (FNV): 
 

Van tevoren is in bilaterale gesprekken gewoon afgetast om te zien of het 
in potentie haalbaar was om dit overleg überhaupt te starten. 

 
Aanvankelijk verliepen de onderhandelingen in opperbeste harmonie, men 
heeft zelfs twee dagen gezamenlijk ‘op de hei’ doorgebracht. Heerma was er al 
bijna uit, maar na diens vertrek verdween het momentum, met name bij de 
werkgevers. Toen Asscher begon, lag er al wel een (tweede concept van een) 
convenant. Van Vliet:  
 

Ik had eigenlijk gedacht dat we binnen een maand of vijf klaar zouden zijn. 
Je moet het ijzer smeden als het heet is, en dat was het ten tijde van De Rui-
ter. Maar op het punt van de werkgeversaansprakelijkheid blijkt het ijzer 
niet heet genoeg. 

 
Er waren twee belangrijke issues, de reikwijdte van het Instituut en de hoogte 
van het smartengeld. 

Kring van gerechtigden 

Over de reikwijdte van het Instituut werd door de onderhandelaars verschillend 
gedacht. Heerma wilde van begin af aan het Instituut beperken tot mesotheli-
oom en dat is uiteindelijk ook in het Convenant vastgelegd. Het Instituut zal 
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zich beperken tot de hulpverlening aan mesothelioomslachtoffers, omdat hier 
sprake is van zg. monocausaliteit. De oorzaak van deze ziekte is altijd bloot-
stelling aan asbest.  

Een tweede beperking is dat de blootstelling heeft plaatsgevonden in de ar-
beidssfeer, en er een werkgever is die aansprakelijk gesteld kan worden. Ter 
afwering van een beroep door oude gevallen, bepaalt het Convenant dat het 
slachtoffer op 6 juni 1997 nog in leven moet zijn geweest. Dat is de datum 
waarop de regering erkende dat er een oplossing zou komen. Alle andere as-
bestslachtoffers zullen door het Instituut naar (rechts)hulpverleners worden 
verwezen, zolang het Instituut nog niet over een ruimere bevoegdheid beschikt.  

Financiële aspecten 

Een van de moeizaamste punten van onderhandeling was de bepaling van de 
hoogte van het smartengeld. Na een proces van loven en bieden – waarbij met 
een schuin oog naar de rechtspraktijk werd gekeken – kwam men uit op 
f 90.000 per geval. Koning: 
 

Zo’n discussie over de hoogte van het smartengeld is een schikking die je 
met elkaar afspreekt. Je doet alle twee water bij de wijn juist om te voorko-
men dat de zaak bij de Kantonrechter terecht komt. Het Instituut moet daar-
om het vertrouwen van alle betrokkenen hebben en houden. Als het een ge-
zaghebbend instituut wordt waar je snel en deskundig op juridisch en me-
disch gebied wordt geholpen. Als we op die manier de lijdensweg kunnen 
verkorten dan mogen we trots zijn op wat we bereikt hebben. Maar het is 
en blijft een compromis tussen verschillende belanghebbenden en het zal 
nooit voldoen aan het ideaalbeeld dat elke partij voor zich heeft. 

 
Voor de overheidswerkgevers was dit een verbetering. De bedragen voor smar-
tengeld lagen voor Defensie tussen de f 90.000 en f 130.000.Maar voor som-
mige particuliere werkgevers werd er in de praktijk geschikt voor f 30.000, zo 
bleek uit de interviews. Behalve het smartengeld werden ook vaste bedragen (f 
5000) voor materiele schade ex 6:107 en overlijdensschade ex 6:108 over-
eengekomen, behoudens tegenbewijs voor het meerdere.  

Positiebepaling 

Zuiver vanuit een belangenperspectief geredeneerd hadden debiteuren en cre-
diteuren van asbestclaims ieder hun eigen blok, de belangenbehartigers van de 
slachtoffers, resp. de Deep Pockets die moesten betalen. Maar het past niet in 
het poldermodel om elkaar als tegenstanders af te schilderen. Koning (VNO) 
maakt de vergelijking met politieke partijen: 
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Het woord tegenstrevers vind ik geen goede term. In ieder geval niet in een 
overleg waarbij je verwoede pogingen doet om er samen uit te komen. Ik 
trek de parallel met de verkiezingen. Dan zijn partijen ook tegenstrevers, 
die bij de formatie ineens coalitiepartners zijn geworden. 

 
De vakbondvertegenwoordigers zijn het gewend om op deze manier zaken te 
doen. Dit gold veel minder voor Ruers van de SP, een partij die het poldermo-
del afwijst. Ambtelijk secretaris van der Woude over diens inwijding in de 
overlegcultuur:  
 

Vroeger was Ruers heel lastig hoor, en ook wel eens het proces verstorend. 
Dat komt omdat hij niet in het poldermodel zat, maar langzamerhand is hij 
wel een polderjongen geworden. Zijn positie is anders dan die van Koning 
en Wilders, die elkaar bijna dagelijks bij de SER zien en spreken. 

 
 En kwartiermaker Asscher: 
 

Ruers heeft zeer uitgesproken standpunten. Hij is zeer gedreven, soms iets 
te gedreven, maar dat is wel goed omdat sommige andere mensen mis-
schien iets te terughoudend zijn.  

 
Verder is Ruers er door de voorzitter een keer op aangesproken dat hij het 
overleg schade toebracht als hij interviews zou afgeven waarin hij zich be-
klaagde over de gang van zaken. Het poldermodel gedijt nu eenmaal het beste 
in een zekere geslotenheid, waar winnaars en verliezers met opgeheven hoofd 
de onderhandelingstafel kunnen verlaten.  

Bruggenbouwers 

De ambtelijke vertegenwoordiger namen een tussenpositie in. Bunnik, de vice-
voorzitter van de Kerngroep, was zowel belanghebbende als bemiddelaar. Hij 
hoorde enerzijds tot de werkgeversgroep, maar anderzijds beschikte hij over 
een sterk politiek mandaat om iets te doen voor de positie van slachtoffers. Als 
politicus in de schaduw kon hij nogal eens bruggen bouwen tussen het debi-
teuren- en het crediteurenblok. Dit type synthetisch denkende ambtenaar is van 
groot belang voor het welslagen van onderhandelend bestuur (Huls 1998, 
hoofdstuk 6).  

Uiteraard behoorde het ook tot de taak van de neutrale kwartiermakers om 
tegenstellingen te overbruggen. Zij zetten tevens hun eigen accenten en geven 
zo een eigen dynamiek aan het proces. Heerma had van begin af aan zijn op-
dracht beperkt tot verhaalbare vorderingen en mesothelioom en Asscher zag 
het bijvoorbeeld als zijn taak om via een omweg druk op de ketel te houden, 
bij voorbeeld toen de werkgevers voor vertraging zorgden: 
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De Grave liet me vragen of ik een termijn kon noemen waarin dat conve-
nant zou worden afgesloten. Ik reageerde nogal terughoudend omdat ik zo 
De Grave, die de zaak nog graag in die kabinetsperiode afgerond zag, een 
beetje opjutte om nog eens met de werkgevers te gaan praten en hen aan te 
sporen. Als ik zou zeggen dat het best in orde komt, dan doet De Grave 
niets. 

 
Ook secretaris Van der Woude, die vrijwel geheel was vrijgesteld voor het 
werk aan het Instituut, probeerde van tijd tot tijd door informele bilateraaltjes 
te voorkomen dat de draadjes braken. Hij heeft het hele proces van begin af 
aan meegemaakt en is tot op de dag van vandaag bij de uitvoering betrokken. 

Verder ploeteren naar consensus 

Na de flitsende start verdween het heilig vuur een beetje en begon volgens 
Bunnik een moeizame fase: 
 

Dan vroeg ik me bij bepaalde bezwaren af of die nu tegen de protocollen of 
tegen het Instituut gingen. Ik werd er een beetje moe van. Willen ze nu wel 
of willen ze niet? Het is gewoon taai volhouden. Elk puntje moet opnieuw 
onderhandeld worden. 

 
Ook Wilbers (FNV) had daar moeite mee: 
 

Iedere keer komen de werkgevers weer met nieuw ontdekte voetangels. 
Aanvankelijk zeiden werkgevers en verzekeraars dat het ook in hun belang 
is om onnodig leed te vorkomen en snelle procedures te hebben. Maar als 
je iets gaat formuleren dat financiële consequenties heeft, dan wordt het 
debat ineens een stuk moeilijker. Dan blijkt dat de verschillende partijen 
iets heel anders voor ogen hebben met een fatsoenlijke regeling.  

 
Maar het Convenant is er uiteindelijk toch gekomen. Ruim een jaar is men met 
elkaar in gesprek geweest om de volgende bestuurlijke stap te zetten. Het voor-
stel biedt uitzicht op een gunstig alternatief voor de traditionele ‘mobilisering 
van het recht’ door asbestslachtoffers (Vinke & Wilthagen 1992). Partijen had-
den nogal uiteenlopende motieven om mee te doen, maar uiteindelijk waren al-
len in staat het eigen belang te overwinnen en de stap naar het Instituut te zet-
ten. In een sfeer van constructief overleg zijn de tegenstellingen overbrugd, 
grotendeels langs de lijnen die De Ruiter had gesuggereerd. 
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4. Het Convenant 

De structuur en de financiering van het Instituut 
 
Uit de Stichtingsakte van 10 maart 1999 blijkt dat het Instituut drie organen 
heeft: een bestuur van 5 personen, een Raad van Toezicht en Advies van 9 per-
sonen en de Directeur. In de Raad van Toezicht en Advies keren de Kern-
groepleden terug, minus de Kwartiermaker en de vertegenwoordigers van Jus-
titie en SoZaWe, en aangevuld met vertegenwoordiger uit het Midden- en 
Kleinbedrijf en het Middelbaar en Hoger Personeel. De overheid heeft alleen 
via het SVO (overheidswerkgevers) een zetel in de Raad. 

Uit de toelichtende stukken blijkt dat men streeft naar een staf van onge-
veer 10 personen, waaronder een medisch adviseur, voorlichters en dossierme-
dewerkers. De verwachting is dat zich in het begin ongeveer 2000 slachtoffers 
per jaar tot het Instituut zullen wenden. Daarvan zullen ongeveer 500 in be-
handeling worden genomen qua haalbaarheid en qua medische gegrondheid. 
De aanloopkosten van f 2, 5miljoen worden door SoZaWe voldaan, terwijl de 
begroting verder jaarlijks voorziet in een budget van f 1,75 miljoen. Deze kos-
ten worden gedekt door een bijdrage van de betrokken werkgever of verzeke-
raars van f 5000 per dossier. 

Voor het vierde loket, de onverhaalbare vorderingen wordt de Sociale Ver-
zekeringsbank verantwoordelijk. De kosten van de SVB worden beraamd op 
f 270.000 jaarlijks. Voor de aanloopkosten in verband met het stuwmeer brengt 
men f 320.000 in rekening, terwijl er qua aanloopkosten f 485.000 is beraamd. 
Men rekent erop dat ongeveer 125 slachtoffers per jaar van de Tegemoetko-
mingsregeling gebruik zullen maken.  

Thans (juni 1999) wordt gewerkt aan het opzetten van de uitvoeringsstruc-
tuur en het sluiten van contracten met instellingen waarmee gaat worden sa-
mengewerkt, o.a. op het gebied van professionele voorlichting en schadevast-
stelling. Daarna wordt een Directeur benoemd en als alles verder meezit, opent 
het Instituut begin 2000 zijn poorten. 

Beperkte reikwijdte 

Het Instituut krijgt een functie voor mesothelioomslachtoffers, ongeveer de 
helft van de doelgroep. Partijen hebben zich verbonden om binnen een jaar een 
beslissing te nemen over asbestose, longkanker en proportionele aansprakelijk-
heid. Voor Pompen is dit een principieel punt: 
 

We nemen het risico als verzekeraars voor zover we verplichtingen hebben, 
maar we gaan niet verder. Dat is gewoon duidelijk, misschien hard, maar 
daarover hebben we geen misverstand willen laten bestaan. Aanvaarding 
van de proportionele aansprakelijkheid zou een enorme precedentwerking 
hebben ten opzichte van andere situaties. Als de Hoge Raad het aanneemt, 
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dan ben je eraan gebonden, maar om het op voorhand weg te geven, gaat 
wat ver. 

 
Het geduld van andere slachtoffers van asbest wordt nog even op de proef ge-
steld. Op 29 maart 1999 verscheen een Rapport van de Gezondheidsraad over 
asbestose. Inmiddels is er voor longkanker een eerste rechterlijke uitspraak 
over kansaansprakelijkheid (roken en asbest) verschenen. Op basis van een 
rapport waarbij ook deskundigen van de Gezondheidsraad waren betrokken, 
kwam de Kantonrechter te Middelburg tot de conclusie dat kans dat de werk-
nemer als gevolg van asbest longkanker had gekregen op 26%.6 

Buiten de setting van het Instituut om gaat de rechtsstrijd via de rechter ge-
woon door. Ruers is al een proefproces begonnen tegen Defensie over angst-
claims van slachtoffers rond de Cannerberg.7 Maar ook de verzekeraars nemen 
hun maatregelen. Zij zetten hun polissen om van loss occurence naar claims 
made (Spier & Haazen 1996), om te voorkomen dat ze tot in lengte van dagen 
met sluipende schadeclaims worden geconfronteerd. 

Koning (VNO) is zich goed bewust van de beperkte reikwijdte van het In-
stituut: 
 

Wij hebben zelf welbewust bepaalde onderwerpen zoals de verjaring in de 
wachtkamer gezet, en anderen zullen proberen politieke druk uit te oefenen 
om nog meer binnen te halen in de sfeer van OPS of RSI. Daarom zijn wij 
voorzichtig, want een mooi onderhandelingsresultaat van vandaag, is mor-
gen al niet genoeg. Als de politiek denkt dat de discussie hiermee afgeslo-
ten is, wil ik hiertegen bij voorbaat waarschuwen. 

 
Ook Wilders (FNV) heeft er geen moeite mee om op belendende terreinen de 
werkgevers op de klassieke wijze te bestrijden via het aansprakelijkheidrecht. 
 

Wij zitten niet zo met die strijd om wat wel en wat niet een beroepsziekte 
is. Bij RSI, OPS e.d. moet je eerst via de normale gang via de rechter erg 
ver zijn met de jurisprudentie voordat je de stap naar zo’n instituutscon-
structie kan zetten. Je moet dus vechten voor een situatie die zich voor die 
omzetting leent.8 
Wij vinden die verharding van de arbeidsverhoudingen helemaal niet ple-
zierig, maar iedereen probeert zijn eigen straatje schoon te vegen. Dat is op 
gang gebracht door de privatisering van de sociale zekerheid. Het is als bij 
een dominospel. Als je een steen omgooit, dan gaat op een gegeven mo-
ment de hele keten om. Die verzakelijking gaat gewoon door. Op den duur 

                                                           
6  Ktg Middelburg 1 februari 1999, Letsel en Schade 1999 nr 1, p. 9-16. 
7  Limburgs Dagblad van 2 juni 1998, p. 1 en p. 11, zie ook Levine en Stolker (1999)  
8  In de Volkskrant van 6 mei 1999 kondigt FNV Bondgenoten een Bureau beroeps-

ziekten aan voor leden, dat gaat werken op basis van ‘no cure no pay’.  
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zullen we een scheiding krijgen tussen risque social en risque profession-
nel. 
Typisch poldermodel? Het is eigenlijk niet meer dan een bepaald gebruik 
en toch een beetje eigenbelang om bepaalde dingen te regelen. Het is eigen-
lijk eieren voor je geld kiezen. Verzekeraars weten dat het bij mesothelio-
om een gelopen race is. 

Protocollen 

Door middel van gestandaardiseerde (medisch-diagnostische en arbeidskundi-
ge) protocollen wordt de toegang tot het Instituut gereglementeerd. Aanvanke-
lijk dacht de kerngroep zelf met een protocol te komen, maar toen er verschil 
van mening ontstond, wachtte men hoopvol op het verlossende woord van de 
Gezondheidsraad die protocollen ontwikkelde voor de Tegemoetkomingsrege-
ling van de overheid. 

Voor de afbakening van de kring van gerechtigden is de inschakeling van 
experts noodzakelijk. Voor asbestslachtoffers geldt er een tweeledige toets, een 
medische en een arbeidskundige. Een medische diagnose is nodig om vast te 
stellen of er sprake is van een aan asbest gerelateerde aandoening, terwijl het 
voor het vaststellen van de vereiste blootstelling op de arbeidsplaats nodig is 
duidelijkheid te hebben over het arbeidsverleden van degenen die zich bij het 
Instituut aanmelden. 

Op 15 april 1998 verscheen het eerste advies Protocollen asbestziekten: 
maligne mesothelioom, opgesteld door de Commissie asbestprotocollen van de 
Gezondheidsraad, die bestond uit tien leden, merendeels medische hoogleraren 
(en Kerngroeplid Van Vliet als waarnemer). 

Op basis van de wetenschappelijke literatuur wordt een beschrijving gege-
ven van de relevante kenmerken van de ziekte en hoe deze medisch kunnen 
worden vastgesteld. Maligne mesothelioom is relatief eenvoudig vast te stellen. 
Bij twijfel adviseerde de Commissie tot inschakeling van het Nederlandse me-
sothelioompanel.  

Om vast te stellen of er sprake is geweest van blootstelling op de arbeids-
plaats had de Commissie als bijlage een niet limitatieve lijst van beroepen op-
gesteld waarvan bekend is uit de literatuur dat blootstelling aan asbest heeft 
kunnen plaatsvinden. Bij blijvende onzekerheid suggereerde de Commissie een 
forum van deskundigen in te stellen (longziekten, arbeidsgeneeskunde, klini-
sche pathologie en arbeidshygiëne), eventueel aangevuld met andere discipli-
nes. 

Omdat mesothelioom vrijwel alleen gesignaleerd is in relatie met asbest, 
geldt er geen maat voor de duur en de hoogte van de blootstelling. In de stuk-
ken dient aannemelijk te worden gemaakt dat de werknemer langer dan zes 
maanden werkzaam is geweest in de primaire of secundaire asbestindustrie, 
dan wel in een beroep van de lijst en dat deze werkzaamheden langer dan tien 
jaar geleden heeft plaatsgevonden. 
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Asscher was geen voorstander van een vast panel van deskundigen: 
 

Wij zijn niet enthousiast over het idee van de expertgroep dat de Gezond-
heidsraad heeft voorgesteld. Dat zou een enorme vertragende factor wor-
den. Ik heb daarom voorgesteld dat het bestuur zich kan laten bijstaan in 
bepaalde gevallen door deskundigen. Zo’n vaste expertgroep maakt het ge-
heel topzwaar. 

 
De in bijlage C van het Advies van de Gezondheidsraad opgenomen beroepen-
lijst leverde als het ware een indicatie op dat de werknemer aan asbest was 
blootgesteld. Dat was volgens Ruers echt iets nieuws: 
 

Die arbeidskundige benadering van de zaak is vrij revolutionair. We praten 
eigenlijk in het kader van het BW, je moet steeds causaliteit e.d. aantonen, 
met alle problemen die voortvloeien uit de jurisprudentie van de Hoge 
Raad. Dat probleem wordt in het advies gewoon omzeild door de beroepen-
lijst. Als jouw beroep daar op voorkomt, mag je aannemen dat de asbest-
aandoening beroepsgebonden is. De lijst is niet alleen erg lang, maar bo-
vendien incompleet. Als je dit doet, laat je de hele bewijsvoering omtrent 
de arbeid, arbeidsomstandigheden, verwijtbaarheid etc. los.  

 
Maar zoals zo vaak was de contrarevolutie niet ver weg. Koning van de werk-
gevers: 
 

Een van de kernproblemen is wat je met die lijst doet. Wij kennen in Ne-
derland geen onderscheid tussen gewone ziekten en beroepsziekten in de 
sociale zekerheid. In nadere landen hebben ze dat wel en daar werken ze 
met die lijsten. Maar in Nederland staan we altijd op het standpunt dat cau-
saliteit aangetoond moet worden. Wij hebben daarom grote aarzelingen bij 
zo’n lange lijst. 

 
De beroepenlijst heeft het uiteindelijk niet gered. Als bijlage bij het Convenant 
is een Protocol Arbeidsverleden opgenomen, waarin wordt aangekondigd dat 
het Instituut relevant arbeidsverleden nader zal uitwerken met inachtneming 
van geldende rechtspraak. De kwaliteitsborging van procedures en protocollen 
ter zake van medische causaliteit en arbeidsverleden, behoren thans tot de 
‘ontwikkeltaken’ van het Instituut. 

Het op synthese gerichte oordeel van verschillende deskundigen – zoals in 
het Rapport van de Gezondheidsraad – kan bij de gestandaardiseerde beoorde-
ling van zaken op het snijvlak van arbeid en gezondheid niet gemist worden 
(Bal 1998). Gezaghebbende consensusrapporten kunnen onder andere voorko-
men dat wetenschappelijke controverses in een antagonistische setting worden 
uitgevochten in de rechtszaal (Van Kampen en Nijboer 1997). 
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Geschilbeslechting 

Het Instituut werkt op basis van vrijwilligheid. Beide partijen moeten bereid 
zijn de zaak voor te leggen. Maar als zij daartoe besloten hebben, dan zijn zij 
ook gebonden aan de regels van het Instituut. 

Nadat Asscher er niet in was geslaagd om de Kantonrechters er toe te be-
wegen een gemeenschappelijk beleid te voeren, werd besloten tot de art. 43 
RO procedure. Als partijen gekozen hebben voor behandeling door het Insti-
tuut, en zij zich niet kunnen verenigen met het bemiddelingsvoorstel, zijn zij 
verplicht zich te wenden tot de kantonrechter die dan het laatste woord heeft, 
zonder hoger beroep, terwijl ook bij cassatie het oordeel van de Kantonrechter 
bindend is tussen partijen. Van Vliet is enthousiast: 
 

Het is natuurlijk redelijk uniek dat er bij personenschade afspraken worden 
gemaakt om een minnelijke schikking te treffen op een min of meer collec-
tieve wijze. Men heeft zich gecommitteerd om geen ellenlange procedures 
te starten maar met een arbitragemogelijkheid genoegen te nemen Dat is 
maatschappelijk gezien een gewenste wijze van geschilbeslechting. 

 
De gekozen oplossing lijkt ons het juiste midden tussen het wellicht voor dit 
terrein wat al te progressieve ADR, en de voor asbestslachtoffers te lange weg 
van de gewone civiele procedure.  

Apart loket voor niet-verhaalbare claims  

Het Instituut bemiddelt ook voor het vierde loket, de verjaarde claims en vor-
deringen op insolvent of onvindbaar werkgevers. Voor die gevallen heeft de 
overheid f 5 miljoen op jaarbasis gereserveerd. Voor de onverhaalbare vorde-
ringen erkende de overheid een verantwoordelijkheid. Staatssecretaris Hooger-
vorst dacht daarbij in maart 1999 aan een bedrag van f 25.000 voor immaterië-
le schade als een eenmalige tegemoetkoming aan een werknemer die op 6 juni 
1997 nog in leven was, die voldoet aan de eisen van het Instituut, maar die zijn 
schade niet kan verhalen wegens verjaring of faillissement. Maar uit de reac-
ties van de Tweede Kamer van eind april bleek al dat verschillende politieke 
partijen dat bedrag te laag vonden. Thans vindt politiek overleg plaats over 
verhoging van het bedrag, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat het tot f 90.000 
zal worden opgetrokken.  

De SVB is aangewezen voor de uitvoering. Haar taken zijn het marginaal 
toetsen van de adviezen van het Instituut. De SVB oppert in haar juridisch 
zwaar aangezette Uitvoeringstoets van 26 februari 1999 nogal wat bezwaren, 
vooral ten aanzien van de ‘routing’ van claims en de verschillende bestuurlijke 
verantwoordelijkheden. 
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Onderhandelend bestuur in de Nederlandse Risicomaatschappij 

Ter afsluiting van dit artikel geven wij een oordeel over hetgeen in deze ronde 
tot stand is gebracht, waarna we afronden met een beschouwing over enige 
relevante aspecten van onderhandelend bestuur. 

Een stapje voorwaarts naar een Asbest-Instituut 

Het Convenant is een belangrijk vervolgdocument op het Rapport van De Rui-
ter. Het geeft uitdrukking aan de goede wil van betrokkenen om tot een com-
promis te komen op dit onderdeel van de asbestproblematiek. Het Instituut is 
een typisch voorbeeld van een zeef die kan voorkomen dat zaken nodeloos aan 
de rechter worden voorgelegd. Als het Instituut van start gaat, kan het worden 
toegevoegd aan de lijst van Blankenburg (1994) met voorbeelden van de Ne-
derlandse informele rechtscultuur. 

Het Convenant is een volstrekt uniek en aansprekend Nederlands antwoord 
op de mogelijke komst van een claimcultuur (Hoekema 1999, Werkgroep 
claimcultuur 1999). Als de consensuele aanpak van het Instituut wordt uitge-
breid tot alle asbestzaken, heeft Nederland een prachtig instrument ontwikkeld 
om Amerikaanse toestanden (Brickman1992) tegen te gaan. De basis voor een 
integrale benadering is in ieder geval gelegd.  

Wel zien wij een zekere spanning tussen de verschillende loketten van het 
Instituut. De erkenningsfunctie van loket 1 noopt tot een uitnodigende opstel-
ling, terwijl de daadwerkelijke hulpverlening in de loketten 2 en 3 vooralsnog 
beperkt is. De oprichters spreken van een Asbest-instituut, maar dat getuigt 
vooralsnog van wishfull thinking. Voorlopig kan slechts de helft van de slacht-
offers er terecht Wij spreken daarom liever van een Mesothelioom-Instituut of 
een Asbestinstituut (i.o.). 

Ten slotte is het jammer dat er over het vierde loket nog zo veel onzeker-
heid bestaat. Wij verwachten nog een pittige discussie tussen Kabinet en Ka-
mer over de verjaring en de hoogte van het smartengeld bij onverhaalbare 
vorderingen. Nu de private partners er vrijwel uit zijn, maakt het een pijnlijke 
indruk dat de overheid – de procesregisseur – haar eigen huiswerk nog niet af 
heeft.  

Van (1999) betitelt het thans bereikte resultaat als een derde (bureaucrati-
sche) lijdensweg, vanwege het beperkte bereik en de resterende onduidelijk-
heid voor anderen dan mesothelioom-slachtoffers. Deze kwalificatie gaat ons 
te ver, maar niet ontkend kan worden dat de voortgang gedurende de afgelopen 
twee jaar uiterst behoedzaam is geweest en dat het uitgezette pad nog lang niet 
voor alle asbestslachtoffers begaanbaar is. 
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Hybride onderhandelend bestuur. 

Rond een gepolitiseerd issue als asbest hebben overheid en belanghebbenden 
een nieuw duurzaam netwerk tot stand gebracht dat gaat bouwen aan het Insti-
tuut. Er heeft een proces van gezamenlijke probleemdefinitie plaatsgevonden. 
Partijen die vanuit verschillende belangenconstellaties tegenover elkaar ston-
den, hebben elkaar gevonden en participeren ook in de toekomst in het Insti-
tuut. 

Omdat onderhandelend bestuur betrekking heeft op publieke belangen en 
publiek beleid, wordt het doorgaans geassocieerd met het bestuursrecht. Maar 
hier zien we een toepassing op het gebied van het privaatrecht. Het gekozen 
model, een voorbeeld van reflexief recht (Huls & Stout 1992), leent zich voor 
toepassing op andere delen van het aansprakelijkheids- en het contractenrecht 
(Betlem & Rodrigues 1999, nrs 3.27 –3.29). De vrees van verzekeraars voor 
precedentwerking is daarom niet onbegrijpelijk. Potentieel schadeplichtigen 
kijken met argusogen naar dit soort oplossingen, waarbij de overheid partijen 
bij elkaar brengt en een onderhandelingsproces op gang brengt, maar de kosten 
grotendeels legt bij de particuliere sector. Inmiddels hebben de slachtoffers van 
betonrot zich tot het Ministerie van VROM gewend, onder expliciete verwij-
zing naar asbest.9 

Opvallend bij de asbestcasus is verder dat partijen die men normaliter sterk 
en machtig noemt (verzekeraars en grote bedrijven) in dit overleg in een vra-
gende positie (van debiteur) verkeerden. Dit is een winstpunt van de nieuwe 
netwerken: traditionele machtsposities geven niet automatisch de doorslag. 
Kennelijk kunnen ook tussen particuliere wederpartijen verticale verhoudingen 
(voor een deel) worden gehorizontaliseerd. Toen het Convenant gepresenteerd 
werd, sprak de Voorzitter van het Verbond van Verzekeraars van een win – 
win – win situatie: “Zowel werkgevers, verzekeraars als slachtoffers weten 
straks precies waar ze aan toe zijn, en dat kan veel misverstanden voorko-
men”.10  

Ondanks dit enthousiasme is het moeilijk om van een volledig geslaagd 
voorbeeld van “Integraal Bestuur” te spreken. Daarvoor is het resultaat te poin-
tillistisch van aard en zitten er te veel losse eindjes aan het Convenant. Er zijn 
in deze casus weliswaar geen buitengesloten partijen, maar er zijn wel buiten-
gesloten belangen (verjaring, longkanker). Terwijl probleemgerichte netwer-
ken in de theorie goed scoren op het punt van probleemverbreding, is in deze 
ronde de definitie van De Ruiter op een aantal vitale punten juist versmald. Er 
is stellig winst geboekt in het verkorten van de lijdensweg, maar van integrale 
belangenafweging is (nog) geen sprake.  

                                                           
9  NRC 28 mei 1999, n.a.v. het boekje Betonschade aan vloeren van Kwaaitaal en 

Manta. Oorzaak, gevolg en herstel. 
10  Prof. E.J. Fischer, Bondig Dossier over Asbest, Verbond van Verzekeraars 23/9/98, 

p. 6. 
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Het lijkt op het eerste gezicht correct om de activiteiten in de Kerngroep te 
typeren als probleemgericht. Puur geredeneerd vanuit een belangenoriëntatie 
van de participanten zou het Convenant nooit zijn afgesloten. Maar het werk 
van de Kerngroep heeft daarnaast kenmerken van een corporatistische belan-
genruil, nl. op het punt van het smartengeld. Dit onderdeel is te vergelijken met 
reguliere CAO-onderhandelingen, een kwestie van loven en bieden. We heb-
ben derhalve te maken met een mengvorm van ‘nieuw’ en traditioneel onder-
handelend bestuur. Het Convenant heeft een hybride karakter, het is zowel een 
product van belangenruil als van gezamenlijke probleemoplossing. 

Ten slotte is traagheid kennelijk een prijs die men voor de creatie van dit 
soort duurzame netwerken moet betalen. Onderhandelend bestuur is naar zijn 
aard weinig formeel. Het behoort niet tot de mores om elkaar scherpe termij-
nen te stellen. Als het Instituut begin volgend jaar open gaat, is er vijf jaar 
verstreken sinds het verschijnen van het Rapport van de SP. De deelnemers 
aan deze polderprocessie schuifelen in kleine stapje voorwaarts: zij die in dit 
model geloven hebben geen haast. 
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Paul de Vries 

De wet van de jungle 
Rechtsbeginselen in diergedrag 

Recht en moraal worden over het algemeen beschouwd als verworvenheden 
van de mens. Recht is een product van de ratio, het resultaat van afspraken die 
rationele mensen maken over de samenleving waarin zij willen leven en de 
regels die daarin behoren te gelden. Recht verschaft procedurele en inhoudelij-
ke regels om de conflicten op te lossen die ontstaan wanneer de belangen van 
samenlevingsgenoten tegen elkaar indruisen. In het ideale geval zorgt recht 
voor rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid. Recht is een hoogstaande uiting 
van menselijke cultuur en vanzelfsprekend voorbehouden aan de mens. 

Leven zonder recht moet dan wel een amorele en wrede bedoening zijn, 
ongeveer zoals het er ‘in de natuur’ aan toegaat. In de natuur leven de dieren 
en onder hen geldt slechts het recht van de sterkste. Gedreven door hun instinct 
en overlevingsdrang, wedijveren de dieren met elkaar in hun struggle for life. 
Het genetisch materiaal van de dieren die het beste aan hun omgeving aange-
past zijn, die evolutionair het meest fit zijn, blijft behouden in nageslacht. Zou 
de mens nog leven onder de wet van de jungle dan was zijn leven inderdaad 
nasty, brutish and short. Hij is echter begiftigd met rede en in staat tot morele 
ontwikkeling. De mens heeft zijn brute natuur kunnen overwinnen en heeft 
zich losgemaakt uit de strijd om het naakte bestaan, en zichzelf daarbij verhe-
ven uit het dierenrijk. Enigszins dik aangezet is dit de manier waarop over het 
algemeen gedacht wordt over (de verschillen tussen) mensen en dieren, over 
moraal en evolutie. Wetenschappelijke theorieën die zich bezighouden met de 
grondslagen van recht en moraal hoeven zich dan ook niet bezig te houden met 
de samenlevingen van dieren en de evolutionaire oorsprong van de mens.  

Geschriften waarin op een andere manier gekeken wordt naar evolutie en 
dieren, vallen dan ook op. Bijvoorbeeld de publicaties van K. Langelaar in 
Themis en het Nederlands Juristenblad (Langelaar, 1996 en 1997). Langelaar 
betoogt dat de rechtswetenschap voor een beter begrip van de grondslag van 
recht te rade moet gaan bij de biologische wetenschappen. Hij baseert zich op 
het werk van Frans de Waal, een in de Verenigde Staten werkzame etholoog en 
primatoloog, die een ‘elementair rechtsbesef’ zou hebben waargenomen bij 
chimpansees. Heeft het dan toch enige zin om naar de dieren te kijken? Kun-
nen recht en moraal begrepen worden uit de evolutionaire achtergrond van de 
mens en andere dieren? 

In Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other 
Animals (1996) legt De Waal een brede verzameling observaties en voorbeel-
den bloot van morele beginselen in het gedrag van dieren, in het bijzonder pri-
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maten. Kan Langelaar zich op De Waal beroepen als hij betoogt dat de grond-
slag van recht verlegd moet worden naar de biologische wetenschappen? Hier 
zal nagegaan worden welke elementen uit de gedragsobservaties van De Waal 
als indicatie van een elementair dierlijk rechtsbesef kunnen gelden. De conse-
quenties voor ons rechtsbegrip van de constatering dat apen aan een vorm van 
recht doen, komen daarna aan de orde. De ethologie van De Waal waarop Lan-
gelaar zich baseert, gaat in de studie van diergedrag uit van een sociaal beha-
vioristisch model. Langelaar evenwel bekijkt de bevindingen van de ethologie 
vanuit een evolutiewetenschappelijk en sociobiologisch perspectief. Deze keu-
ze van perspectief bepaalt in belangrijke mate welke bevindingen voortvloeien 
uit de studie van mens- en diergemeenschappen. Er kan op vele manieren naar 
het dierenrijk gekeken worden. 

Beelden van het dierenrijk 

Wie haalt het nu in zijn hoofd om dieren moraal en recht toe te kennen? Dieren 
hebben toch geen verstand, zijn niet rationeel en handelen voornamelijk naar 
de dictaten van hun instinct? Dieren worden gezien als object, volgens Baud-
rillard vanwege hun zwijgen (Baudrillard 1977). De dieren spreken niet, al-
thans niet met mensen. Wij weten ons geen raad met hun zwijgen. Zoals vroe-
ger de Inquisitie ketters folterde om ze het Kwaad te doen bekennen, zo ziet 
Baudrillard nu de dieren in het laboratorium onderworpen worden aan folterin-
gen in naam van de wetenschap, niet om het Kwaad te bestrijden maar de Bes-
tialiteit. Dieren zijn de radicale tegenstelling van alles wat de mens is, zij beli-
chamen de onmenselijkheid. De rede kan niet omgaan met het zwijgen van de 
dieren, en heeft de dieren ‘verbannen’ naar het dierenrijk. De status van on-
menselijkheid heeft het dier gekregen met het voortschrijden van de rede en 
het humanisme. Een objectief dierenrijk bestaat pas sinds de mens zich als 
niet-dier is gaan zien. Nu gaapt er een kloof tussen mens en dier, waardoor wij 
dieren zonder problemen kunnen ontleden, pijnigen en zelfs de ruimte in kun-
nen schieten.1 Baudrillard legitimeert de object-status die het dier gekregen 
heeft niet, maar ziet die als het gevolg van hun hardnekkig zwijgen dat mensen 
niet kunnen doorbreken.2 

                                                           
1 Die kloof is volgens Baudrillard (1977) ontstaan na de domesticatie van dieren, 

zoals racisme pas na de slavernij komt. 
2 De rede is er al wel in geslaagd een stem te verlenen aan andere categorieën die 

haar dreigden te ontglippen: de gek, de wilde, het kind. De waanzin is onderge-
bracht in het onbewuste, een lager bewustzijn waaruit het soms aan de oppervlakte 
weet te komen, maar het de rede, die geen gekte in menselijke geesten verdraagt, 
niet meer kan bedreigen. Wilden en kinderen zijn ook toegelaten tot het ‘rijk van de 
zin’, de dreiging van hun stilzwijgen is bezworen, maar het dier laat zich niet van-
gen. Het blijft zwijgen (Baudrillard 1977). 
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Een subject-benadering van het dier wordt vurig bepleit door Noske (1992), 
die ten strijde trekt tegen de beelden van het dierenrijk zoals die nu bestaan. 
Het dier wordt volgens Noske ‘ontdierlijkt’, zijn gedrag wordt gezien als het 
resultaat van mechanismen. Noske benadrukt de continuïteit die bestaat tussen 
dier en mens en verzet zich tegen de object-status van dieren, die in de huidige 
sociale en natuurwetenschappen nog opgeld doet. In een visie waar dieren ob-
ject of machine zijn, kunnen ze zonder probleem onderworpen worden aan de 
door Baudrillard beschreven wetenschappelijke folteringen. Noske verwijt de 
biologische wetenschappen de natuur en het dierenrijk te reduceren tot die ele-
menten die kunnen worden beheerst en gemeten, en alleen oog te hebben voor 
materiële en mechanische verklaringen. Het ‘ontdierlijkte’ dierbeeld dat hierbij 
hoort, is door de sociale wetenschappen zonder meer overgenomen (Noske 
1992:111-121). Noske staat een zoö-antropologie of antropo-zoölogie voor, 
waarin de dieren als subject erkend worden en middels participerende observa-
tie bestudeerd worden (Noske 1992:216-217). 

De heersende beelden van het dierenrijk kleuren vanzelfsprekend de bevin-
dingen van de wetenschappers die dieren bestuderen. Zij bepalen hoeveel, of 
hoe weinig, de wetenschapper in diergedrag ziet of wil zien. 

Barensweeën in de studie van diergedrag 

De biologische onderzoekstraditie van het bestuderen van diergedrag was lan-
ge tijd die van het behaviorisme. Het behaviorisme leerde dat gedrag van die-
ren (en mensen) te conditioneren is. Dieren zijn reacties aan te leren, zoals de 
bekende Pavlov-reactie van de kwijlende hond,3 en aldus te programmeren. 
Dieren reageren met een respons op een stimulus uit de omgeving, maar de 
wijze waarop de reactie tot stand komt, is niet te bestuderen. De wetenschap 
stuit hier op een black box en kan daarom alleen het uitwendig zichtbare ge-
drag van het dier bestuderen. Gevoelens, motieven en gedachten bij dieren zijn 
niet kenbaar en daar dient ook niet over gespeculeerd te worden. Het behavio-
ristische model werd afdoende bevonden om de automatisch geachte reacties 
van dieren te verklaren, maar was voor het begrijpen van menselijk gedrag niet 
toereikend. Hiervoor werd het sociaal behaviorisme ontwikkeld. Mensen zitten 
ingewikkelder in elkaar dan dieren en reageren naar aanleiding van de beteke-
nis die zij in een bepaalde situatie aan bepaalde gebeurtenissen toekennen. Aan 
het gedrag van mensen als reactie op een gebeurtenis, is af te leiden wat de 
betekenis is van die gebeurtenis. Onderzoekers die de betekenis van diergedrag 
op dezelfde manier willen begrijpen, zullen die middels interpretatie moeten 

                                                           
3 De hond die gaat kwijlen zodra er een belletje rinkelt, omdat hem is aangeleerd dat 

daarop voedsel volgt. De hond zal echter het kwijlen afleren als er geen voedsel 
meer verstrekt wordt, en is dus niet voor immer geprogrammeerd als een slaaf van 
de bel-stimulus. 
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zien te achterhalen, wetende dat die interpretatie altijd subjectief zal zijn. De 
studies van De Waal zijn geënt op dit sociaal behavioristische model.4  

De Waal is cognitief etholoog, hij kijkt naar dieren als ‘knowing, wanting 
and calculating beings’ (De Waal 1996:3, 1989: 141). Zijn methode is een 
stuk vriendelijker dan de door Baudrillard genoemde folteringen bedoeld om 
het dierlijk zwijgen te doorbreken. De Waal is echter wel de inquisiteur die de 
dieren hun moraal wil laten bekennen. De cognitieve ethologie van De Waal 
verschilt in zoverre van de vroege ethologie die groot is geworden onder Lo-
renz en Tinbergen, dat daarin vooral de rol van instinct benadrukt werd, en De 
Waal de mentale activiteiten van dieren erkent.5 De Waal leest de betekenis 
van het door hem bij primaten waargenomen gedrag. Uit zijn observaties blijkt 
dat dieren net als mensen een keuze hebben hoe te reageren op een gebeurte-
nis, en dat hun reactie allesbehalve automatisch is. Met de veronderstelling dat 
dieren besef hebben van hun acties en van hun sociale omgeving en doelge-
richt handelen, kan meer begrip aan diergedrag ontleend worden. Zolang er-
voor wordt gewaakt dat menselijke motivaties en beoordelingen niet op de 
dieren geprojecteerd worden, is De Waals methode een zinvolle en vruchtbare 
manier om diergedrag te bestuderen. 

Net als Noske ziet De Waal de continuïteit tussen mens en dier onder ogen, 
en met Noske zal hij de subjectiviteit van het dier erkennen. De Waals benade-
ring roept dan ook onvermijdelijk weerstand op. Van dieronderzoekers wordt 
verwacht dat zij zich ‘neutraal’ uitdrukken, bepaalde woorden mogen niet ge-
bruikt worden om dieren en hun gedrag mee te beschrijven. De Waal bedient 
zich niet van gedehumaniseerd taalgebruik als hij het over dieren heeft.6 Hij 

                                                           
4 De manier waarop hij dieren bestudeert, doet naast het sociaal behaviorisme denken 

aan de interpretatieve sociologie. Zie voor dit alles Huppes-Cluysenaer 1994:81-82 
en 119-120, en Kocken & Van Rossum in Schreiner 1994:105-126. 

5 Zoals de gekken ons dwongen tot de hypothese van het onbewuste (Baudrillard 
1977, zie noot 2) kan ‘instinct’ opgevat worden als een ‘toevlucht’ om diergedrag 
mee af te doen. Gedragsuitingen altijd maar terugvoeren naar de dictaten van het in-
stinct, is een zwaktebod. Dat wist ook Huizinga al toen hij in 1938 in zijn Homo 
Ludens over spelende dieren schreef: “Elk spel beduidt iets. Noemen wij dit actief 
beginsel dat aan het spel zijn wezen geeft, geest, dan zeggen wij te veel, noemen 
wij het instinct, dan zeggen wij niets.” Huizinga haalt ook Frobenius aan, die het in-
stinct ‘een uitvinding van de hulpeloosheid’ noemt (Huizinga 1997:13,32). De Waal 
neemt een tweekoppige slang om de dichotomie ‘instinct’ of ‘verstand’ te belicha-
men. De kop ‘instinct’ vecht met de kop ‘verstand’ om de prooi die hetzelfde li-
chaam voedt, ongeacht de kop die hem verzwelgt. De tweekoppige slang beli-
chaamt de dichotomie nature of nurture, zie noot 31 (De Waal 1996:36-38). 

6 De Waal heeft er geen moeite mee om dieren allerlei positieve labels te geven. 
Typeringen als vriendschap, liefde, eerlijkheid en meelevendheid zijn echter taboe 
voor de meeste onderzoekers, die overigens wel negatieve woorden als vijandig, 
hebzuchtig of moorddadig in de mond nemen. De Waal schrijft dat zijn vakgenoten 
van hem verwachtten dat hij zijn beschrijvingen zo neutraal mogelijk zou houden, 
als in: “a reconciliation sealed with a kiss became a postconflict interaction invol-
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geeft de voorkeur aan gedurfde boven veilige interpretaties van diergedrag (De 
Waal 1998:32), en maakt veel gebruik van anekdotische observaties (De Waal 
1996:77-78) waarbij men kan twisten over de generaliseerbaarheid ervan.7 
Daarnaast heeft hij geen vrees voor antropomorfisme – het aan dieren toeken-
nen van uitsluitend menselijk geachte gevoelens en gedachten – om ‘tot de 
waarheid te komen’.8 Het beginsel van wetenschappelijke spaarzaamheid – dat 
stelt dat verschijnselen moeten worden verklaard op het laagst mogelijke, 
minst complexe niveau – en dat ‘the one great bulwark against all this liberal 
thinking’ is, is voor De Waal ook geen obstakel. Volgens hem vloeit er even-
goed uit voort dat wanneer bij soorten die zo verwant zijn als mensen en apen, 
het gedrag overeenkomt, het onderliggende proces daarvan ook vergelijkbaar 
moet zijn. Dat proces hoopt De Waal met zijn benadering te begrijpen: “Ad-
mittedly, the use of anthropomorphism and anecdotal evidence, along with 
reservations about the principle of parsimony, have created uncertainty and 
confusion - as well as lively debate. Yet these are only the delivery pains of a 
much-needed change in the study of animal behaviour.” (De Waal 1996:64). 

De cognitieve ethologie doet recht aan de complexiteit van dieren en hun 
gedrag. Als we dieren blijven zien als automaten, voortgedreven door instinct 
of door hun genen en hun mentale en cognitieve vermogens geringschat of ge-
negeerd blijven worden, hoeven we aan een zoektocht naar elementaire begin-
selen van recht en moraal bij dieren niet meer te beginnen. Dat gezegd hebben-
de, moeten de verschillen tussen mens en dier ook niet vergeten worden.  

De Waal erkent dat zijn interpretaties van het geobserveerde gedrag precies 
dat zijn: interpretaties. Er is geen manier om te achterhalen of de aan gedrag 
toegekende betekenis de juiste is. Hierin is de interpretatie van de betekenis 
van diergedrag nog moeilijker dan die van mensengedrag. Als De Waal ziet 
dat de jongen van twee chimpansees ruzie krijgen, een van de moeders een 
hooggeplaatst derde vrouwtje wakker maakt dat vervolgens haar arm zwaait 
naar de vechtende jongen en naar ze ‘blaft’, waarna de jongen uit elkaar stui-
ven en de rust weerkeert, interpreteert hij dit gedrag als volgt: hij weet dat 
conflicten tussen jonge dieren de neiging hebben over te slaan naar hun moe-
ders, het vrouwtje dat intervenieerde is van hoge rang en zeer invloedrijk, en 
zij werd blijkbaar wakker gemaakt om als arbiter te fungeren, wat zij meteen 

                                                           
ving mouth-to-mouth contact”. De Waal voelt er weinig voor om dergelijke onge-
fundeerde beperkingen op zijn taalgebruik in acht te nemen (De Waal 1996:18-19). 

7 De Waal benadrukt dat hij ook kwantitatieve gegevens heeft (De Waal 1996:3 en 
1989:6). 

8 De Waals antropomorfisme is een middel om tot begrip te komen, als ‘wetenschap-
pelijk intuïtie’, geen doel op zich (De Waal 1996:64). Overigens werd Darwin pre-
cies hetzelfde verweten – antropomorfisme en het gebruik van anekdotisch bewijs – 
toen hij zich in de vorige eeuw verdiepte in de emoties van dieren (Darwin 1998: 
xxix, xxxi). 
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doorhad en naar behoren deed.9 Intrigerend en overtuigend, maar het blijft een 
betekenisinterpretatie. Een chimpansee kan de betekenis van zijn gedrag niet 
desgevraagd toelichten. De dieren zwijgen immers en wij kunnen niet in hun 
hoofden kijken. De uiteindelijke autoriteit in het begrijpen van de betekenis 
van zijn gedrag, en van de reacties daarop, blijft daarom de chimpansee zelf. 

Elementaire beginselen van recht in primatengemeenschappen 

De studies van De Waal betreffen primaten. Het woord ‘primaat’ weerspiegelt 
dat apen het aan hun gelijkenis met mensen te danken hebben dat ze als ‘eer-
sten’ van het dierenrijk worden gezien. Het komt daarom goed uit dat juist in 
het gedrag van primaten (en dan voornamelijk chimpansees) elementaire be-
ginselen van moraal en recht herkenbaar zijn. 

De Waal (1996:1-5) wil laten zien dat de ontwikkeling van moraal verenig-
baar is met het evolutieproces. Dieren die morele beginselen in acht nemen, 
worden niet door natuurlijke selectie ten grave gedragen. In de evolutionaire 
arena worden niet alleen agressie en strijd beloond. De Waal zoekt de sociale 
moraal, de moraal die samenhangt met leven in sociale verbanden en samenle-
ven mogelijk maakt, en vindt die terug in de gedragingen van primaten. Meer 
precies: in het groepsleven van dieren, groepen waarin dieren geven en nemen, 
elkaar helpen en tot last zijn, samenwerken en concurreren. Zonder een sociale 
moraal is een dergelijke gemeenschap van dieren niet mogelijk. 

De Waals betoog is niet toegespitst op recht. We kunnen wel nagaan welke 
elementen van de sociale moraal,10 zoals die uit de observaties en conclusies 
van De Waal naar voren komen, in verband kunnen worden gebracht met 
recht. Hier wordt met het oog op Langelaars beroep op De Waal een selectie 
gemaakt van die elementen. Als Langelaar in zijn betoog om de basis van recht 
te zoeken in de evolutiebiologie gebruik maakt van het door De Waal waarge-
nomen ‘proto-rechtsbesef’ van chimpansees, begrijpt hij de door dat rechtsge-
voel ontstane ordening in de gemeenschap als een overlevingsfunctie in het 

                                                           
9 Voor dit voorbeeld en andere voorbeelden van waargenomen gedrag bij chimpan-

sees en de manier waarop De Waal daar betekenis aan geeft, zie De Waal 1998:32-
38. 

10 De Waal brengt de aan sociale moraal gerelateerde tendensen en capaciteiten die 
primaten kennen, onder in de volgende categorieën: sympathy-related traits (at-
tachment, succorance, emotional contagion (met dat laatste begrip wordt bedoeld 
dat apen elkaars gemoedstoestand overnemen), learned adjustment to and special 
treatment of the disabled and injured, ability to trade places mentally with others: 
cognitive empathy), norm-related characteristics (prescriptive social rules, inter-
nalization of rules and anticipation of punishment), reciprocity (a concept of giving, 
trading and revenge, moralistic agression against violators of reciprocity rules), 
getting along (peacemaking and avoidance of conflict, community concern and 
maintenance of good relationships, accommodation of conflicting interests through 
negotiation) (De Waal 1996:211).  
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evolutieproces (Langelaar 1996:294). Recht zal hier ook op gemeenschapsni-
veau gezocht worden en zal, net als de moraal die door De Waal opgevat wordt 
als een sociale moraal, opgevat worden in sociale zin. Met andere woorden, als 
recht dat hoort bij samenleven en dat herkenbaar is in het op elkaar afgestemde 
gedrag van individuen in die samenleving. 

Hieronder worden daarom die elementen van recht behandeld die gevon-
den zijn bij de gedragingen die door De Waal zijn bijeengebracht onder de 
noemer gemeenschapszin (community concern). Gemeenschapszin en het ge-
voel voor sociale regelmaat – sense of social regularity – dat chimpansees 
volgens De Waal kennen, worden door De Waal afgeleid uit zijn observaties 
van gedrag en de betekenis die hij daarin leest. De observaties die aan bod 
komen ondersteunen de aanname van een elementair rechtsbesef waar het gaat 
om de gedragsprotocollen voor conflictbeslechting, regels en straf, en wraak, 
wederkerigheid en egalitarisme in samenlevingen van primaten. Daaruit is op 
te maken waar het ‘recht bij de apen’ zit. 

Gemeenschapszin en gevoel voor sociale regelmaat 

De kern van de moraliteit in het gedrag van mensen en andere dieren, wordt 
gevormd door het ‘belang’ van het individu in de gemeenschap waarin hij 
leeft. De Waal noemt dit community concern (gemeenschapszin).11 Beginselen 
van moraal en recht in het gedrag van primaten zijn een uitvloeisel van die 
gemeenschapszin. De gedragingen van primaten dienen de gemeenschap waar 
de dieren van afhankelijk zijn, zonder dat nu gezegd is dat primaten doelbe-
wust het algemeen belang van hun gemeenschap nastreven. Menselijke moraal 
is expliciet gemaakt omdat de gemeenschapszin zich vertaald heeft in gemeen-
schappelijke waarden die groepscohesie bevorderen, en aan groepsondersteu-
nend en groepsondermijnend gedrag respectievelijk het predikaat ‘goed’ en 
‘slecht’ is gegeven (De Waal 1996:208).12 Dit neemt volgens De Waal niet 
weg dat ook apen verwachtingen koesteren aangaande de manier waarop ze 
behandeld worden in hun gemeenschap en hoe daarin verdelingen dienen 
plaats te vinden. De Waal noemt dit patroon van verwachtingen de sense of 
social regularity (gevoel voor sociale regelmaat) en beschouwt het als een 
voorloper van de menselijke sense of justice (gevoel voor rechtvaardigheid).13 

                                                           
11 “(...) the stake each individual has in promoting those characteristics of the commu-

nity or group that increase the benefits derived from living in it by that individual 
and its kin” (De Waal 1996:207-208). 

12 Volgens De Waal onderscheiden mensen zich vooral van dieren in de volgende, in 
noot 10 genoemde, morele kenmerken: empathie, het internaliseren van regels, ge-
meenschapszin en gevoel voor rechtvaardigheid (De Waal 1996:211).  

13 Hij definieert de sense of social regularity als “A set of expectations about the way 
in which oneself (or others) should be treated and how resources should be divided, 
a deviation from which expectations to one’s (or the other’s) disadvantage evokes a 
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Chimpansees verwachten bijvoorbeeld dat wederkerigheidsprincipes in acht 
worden genomen in de voedselverdeling en coalitievorming (De Waal 
1996:140-144, 97, en 1998: 207).14 Zo kent elke primatensoort een eigen vorm 
van social regularity. Het patroon van verwachtingen dat bijvoorbeeld resus-
apen, die in veel striktere en meer hiërarchische verbanden leven, ten aanzien 
van elkaar hebben, ziet er weer anders uit. Per soort bestaat aldus in de ge-
meenschap een modus vivendi waarin een individu weet wat hem te wachten 
staat (De Waal in Masters en Gruter 1992:243). Het gevoel voor sociale re-
gelmaat is uiteraard niet hetzelfde als het menselijke gevoel voor rechtvaardig-
heid.15 Onbekend is in hoeverre chimpansees aan het wel of niet tegemoetko-
men aan hun sociale verwachtingen noties van goed en kwaad verbinden, zoals 
mensen dat doen (De Waal in Masters en Gruter 1992:254). Duidelijk is wel 
dat er in de samenlevingen van chimpansees een ordening bestaat, niet onver-
gelijkbaar met een ordening door recht. Aanwijzingen daarvoor komen aan het 
licht in de gedragswaarnemingen bij chimpansees. 

Conflictbeslechting 

De Waal heeft het verzoeningsgedrag van diverse soorten primaten onderzocht 
(De Waal 1989). Bij elke soort constateert De Waal toenadering na een con-
flict en meer of minder expliciet gedrag waarmee vrede gesticht wordt. Ver-
zoeningen vinden soms plaats via de verwanten van de ruziënde partijen (De 
Waal 1996:204), worden wel ter kennis van de gehele gemeenschap gebracht 
(De Waal 1989:161-162),16 zijn soms op de toekomst georiënteerd waardoor 

                                                           
negative reaction, most commonly protest in subordinate individuals and punish-
ment in dominant individuals.” (De Waal in Masters en Gruter 1992:242). 

14 Chimpansees gaan strategische coalities met elkaar aan om hun positie te verbete-
ren. Vooral de alfa male, de leider van de groep moet bekwaam zijn in dergelijke 
sociale manipulaties. De Waal schat de sociale intelligentie van chimpansees zeer 
hoog in, hij classificeert ze net als mensen als ‘politieke dieren’ en laat zelfs de mo-
gelijkheid open dat ze hun gedrag van te voren plannen (De Waal 1998:38-39, 180-
187, 205-209). 

15 “Although this material does not warrant the conclusion that chimpanzees, or other 
nonhuman primates, have a concept of justice, it certainly suggests the presence of 
some of the emotions and capacities that we consider essential to this concept in our 
own species.” (De Waal in Masters en Gruter 1992:243). De Waal stelt dat de sense 
of social regularity bij primaten egocentrisch is, en voornamelijk de belangen van 
het individu en diens naaste familie op het oog heeft. 

16 Bij beermakaken is gesignaleerd dat zij de groep met een speciale kreet attenderen 
op een op handen zijnde verzoening. Blijkbaar hechten de dieren belang aan het op 
de hoogte zijn van de relaties tussen individuen. Bij chimpansees leidt een staakt-
het-vuren tussen strijdende partijen vaak tot opwinding en feestelijke taferelen (De 
Waal 1996:205 en 1998:133). 
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van een ‘bestand’ gesproken kan worden17 (De Waal 1996:253 nt. 35 en 
1998:106-107) en soms worden spanningen weggenomen door een gemeen-
schappelijke externe vijand op te zoeken waardoor de verdeelde gelederen zich 
kunnen sluiten.18  

Uit dit gedrag blijkt het diepgaande inzicht dat de dieren hebben in hun so-
ciale omgeving. De handelingen van primaten om de betrekkingen in de groep 
goed te houden, zijn het menselijk rechtsbesef niet vreemd. Recht wordt wel 
bij uitstek geschikt geacht om verzoening in een samenleving tot stand te bren-
gen. In chimpanseegroepen heeft De Waal waargenomen hoe chimpansees 
proberen strijdende partijen met elkaar te verzoenen (mediation), ook als die 
van ‘hogere rang’ zijn,19 en conflicten beslechten (arbitration) (De Waal 
1996:31-33, 205-206 en 1998:23, 34, 107-106). Bij de leider van de groep, de 
alfa-man die de zogenaamde control role vervult, gaat dit nog een stap verder. 
Van hem wordt verwacht dat hij conflicten in de groep beëindigt, zonder aan-
ziens des persoons. Hij laat zijn eigen sociale voorkeuren varen en treedt ob-
jectief en onpartijdig op. Het is een van de meest sprekende voorbeelden van 
gedrag waarin we elementair rechtsbesef kunnen lezen. De alfa man treedt op 
als orde- en regelhandhaver (De Waal 1996:130-131, 1998:117-118, 145-
146).20 

Regels en straf 

De regels die gelden in chimpanseesamenlevingen hebben betrekking op paren 
(in principe voorbehouden aan de dominante man), vechten (zo is het manne-
lijke chimpansees niet toegestaan hun scherpe hoektanden, die alleen zij heb-
ben, te gebruiken tegen de vrouwtjes), en de (uit het oogpunt van coalities) 
toegestane onderlinge omgang (De Waal in Masters en Gruter 1992:245, De 
Waal 1996:110-112 en 1998:158-159, 96-97 en 104, 139).21 Overtreding van 

                                                           
17 Zoals in het geval van twee chimpanseemannen die in een machtsstrijd verwikkeld 

waren, en zich in een grooming-sessie met elkaar verzoenden alvorens zij hun 
nachtverblijf ingingen. Blijkbaar zagen de apen in dat een niet bijgelegd conflict in 
het kleine nachtverblijf gemakkelijk kon escaleren. 

18 De chimpansees in de door De Waal bestudeerde gemeenschap in de dierentuin in 
Arnhem richtten, na een grootschalig conflict in de groep, eens hun aandacht op een 
‘bedreiging’ van buitenaf: de cheetahs in het naburige verblijf. Dat de katten op dat 
moment niet in zicht waren, maakte voor de eensgezinde woede van de apen geen 
verschil (De Waal 1989:267-268). 

19 Bijvoorbeeld door een grooming-sessie tussen de opponenten tot stand te brengen. 
Ook worden ruzie zoekende groepsgenoten die met stokken zwaaien of met stenen 
sjouwen door andere dieren ontwapend. 

20 De interventies van een alfa man die niet objectief en onpartijdig is, worden niet 
door de groep geaccepteerd. 

21 De Waal maakt onderscheid tussen descriptive rules (niet aangeleerde regels, zoals 
een moederdier dat haar jong beschermt) en prescriptive rules (die worden aange-
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deze regels wordt bestraft, meestal door dominante dieren (De Waal 1996:89 
en 1998:166),22 en het komt voor dat de dominante chimpansee door anderen 
attent wordt gemaakt op een regelovertreding in de groep (De Waal in Masters 
en Gruter 1992:245-246, De Waal 1998:141 en 169) en dat chimpansees ‘om 
toestemming vragen’ als ze een verboden handeling willen verrichten (De 
Waal 1996:91 en 1998:172-173). Hieruit blijkt dat de dieren zich bewust zijn 
van de regels. Jonge apen wordt bepaald gedrag aangeleerd – ze worden ‘geso-
cialiseerd’ door de volwassen dieren, maar het implementeren van regels bij 
apen hoeft niet doelbewust te geschieden. De Waal is er niet van overtuigd dat 
er gestraft wordt met het oogmerk een gedragsverandering teweeg te brengen. 
Ook is hij terughoudend in het veronderstellen van gevoelens van schuld en 
schaamte bij apen, maar het beginpunt daarvan kan liggen in het bij veel dieren 
voorkomende anticiperen van straf (De Waal 1996:111, 96). 

Wederkerigheid, wraak en egalitaire kenmerken 

Andere belangrijke regels in een chimpanseesamenleving zijn wederkerig-
heidsregels: allerlei ‘diensten’ worden wederkerig uitgewisseld, zoals het delen 
van voedsel, grooming, steun in conflicten (allianties) en seks (De Waal 
1996:154-156). Het belang van wederkerigheid in relaties tussen chimpansees 
is zodanig dat de Waal twee basisregels heeft kunnen formuleren die gelden in 
een chimpanseesamenleving: ‘voor wat, hoort wat’ en ‘oog om oog, tand om 
tand’ (De Waal 1998:202). Worden wederkerigheidsregels geschonden dan 
reageert de benadeelde met ‘moralistische agressie’, resulterend in wat De 
Waal noemt een revenge system (De Waal 1996:159 en De Waal in Masters en 
Gruter 1992: 253). Chimpansees nemen wraak op elkaar voor ondergaan on-
recht of andere onwelgevallige handelingen. In chimpanseesamenlevingen 
nemen lager gerangschikte individuen ook wraak op dominante dieren, bij-
voorbeeld door in een conflict de kant van de uitdager van de dominant te 
kiezen. Naast het delen van voedsel is dit een ander teken van een lossere hië-
rarchie in de chimpanseesamenleving dan in vele andere primatensamenlevin-
gen en van een minder belangrijke rol van dominantieverhoudingen. Dominan-
te chimpansees oefenen minder dwang uit op ondergeschikten, en hun positie 
is afhankelijk van de acties van de ondergeschikte individuen, reden voor De 
Waal om te stellen dat chimpanseesamenlevingen egalitaire kenmerken hebben 
(De Waal 1996:125-127, 144).  

                                                           
leerd en versterkt door de reacties van andere dieren binnen de groep) (De Waal in 
Masters en Gruter 1992:244). 

22 Waarin de bestraffer ook te ver kan gaan, naar het oordeel van de groep (De Waal 
1996:92). 
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Recht bij de apen 

Gelijke verhoudingen, een patroon van sociale verwachtingen, wederkerig-
heidsprincipes, een door groepsleden op gang gebrachte (soms openbare) ver-
zoening, regelhandhaving door een ‘autoriteit’, wraak en straf, ‘klikken’ en 
‘toestemming vragen’, het zijn allemaal indicaties van in een chimpanseesa-
menleving voorkomende elementaire kenmerken van wat wij rechtsbesef noe-
men. De Waal laat niet na te benadrukken dat het door hem beschreven gedrag 
en de daaraan verbonden interpretaties niet willen zeggen dat apen een visie 
hebben op hun samenleving en hoe die zou moeten functioneren, of er noties 
van goed en kwaad op nahouden, of handelen met het oog op het algemeen 
belang.23 Voor het erkennen van een dierlijk ‘proto-rechtsbesef’ is echter niet 
vereist dat ze die noties wel hebben. Uiteraard kennen chimpansees niet het 
recht zoals mensen dat kennen.24 Zij leven echter ook niet onder de wet van de 
jungle. Elementaire kenmerken van recht zijn terug te vinden in de samenle-
vingen van chimpansees. 

Filosofie, sociobiologie en zelfzuchtige genen 

Wat zegt een bij chimpansees ontluikend proto-rechtsbesef over recht? Lange-
laar (1996, 1997) weet het wel: de consequentie van De Waals bevindingen 
voor ons rechtsbegrip is dat de grondslag van recht moet worden gezocht in de 
biologische wetenschappen. De rechtstheorie wordt volgens Langelaar vertroe-
beld door de (rechts)filosofie, die met uiteenzettingen over het sociaal contract 
en het vermeende belang van de (uniek menselijke) rede een metafysisch rook-
gordijn heeft opgetrokken boven de ware grondslag van recht. Het belang van 
de natuurwetenschappen is in de (continentale) rechtsfilosofie uit het oog ver-
loren.25 Langelaar benadrukt het ontstaan van recht als evolutionaire aanpas-
sing en de gegrondheid ervan zowel in de neurale structuren van de hersenen 
als in het genoom (Langelaar 1996:293-296, 298-299, en 1997:1586). Zijn 
betoog is evolutionair en sociobiologisch gekleurd, en in die keuze van per-
spectief ligt een belangrijk verschil met de benadering van De Waal. 

                                                           
23 Hij verwerpt die mogelijkheid echter ook niet (De Waal in Masters en Gruter 

1992:254). 
24 De Waal waarschuwt ervoor dat niet het menselijke niveau van taal, politiek of 

cultuur als model moet worden genomen waaraan het equivalent daarvan in prima-
tensamenlevingen moet voldoen, om die benaming waardig te zijn: “We have a ten-
dency to compare animal behavior with the most dizzying accomplishments of our 
race, and to be smugly satisfied when a thousand monkeys with a thousand type-
writers do not come close to William Shakespeare.” (De Waal 1996:209-210). 

25 Anglo-Amerikaanse overdenkingen van recht en moraal zijn volgens Langelaar wel 
meer op de biologische wetenschappen georiënteerd, zie Langelaar 1996:287-291.  
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De sociobiologie waar Langelaar het oog op heeft vloeit voort uit de evolutie-
wetenschap. Sociobiologen bestuderen gedrag op het adaptieve voordeel in het 
evolutieproces en de genetische grondslagen van dat gedrag. De basis van 
recht is dan een erfelijk gedragsmechanisme, gegrond in de neurale structuren 
van de hersenen, dat de overlevingskansen vergroot. Het groepsleven wordt er-
door mogelijk gemaakt en gestroomlijnd. Als zodanig is recht ook herkenbaar 
in de gemeenschappen van chimpansees, waarvan wel gezegd wordt dat zij 
niet veel verschillen van de samenlevingen van de vroege mens. De in de bio-
logie gelegen grondslag van recht is na verloop van tijd ondergesneeuwd en 
aan het oog onttrokken door culturele afzettingen, waarin het belang van de 
rede benadrukt werd.  

Er is veel te zeggen voor het verband dat Langelaar aanhaalt tussen de 
rechtswetenschap en de biologische wetenschappen. Dit is in de continentale 
rechtstraditie nog steeds grotendeels onbetreden terrein.26 Langelaar heeft nog 
geen reacties op zijn stukken mogen lezen. Met name uit rechtsfilosofische 
hoek mag men toch een tegenzet verwachten. Misschien waart wat wel ge-
noemd wordt de Anti-Biologische Reactie van de (sociale) wetenschappen ook 
rond in de rechtswetenschap (Noske 1992:117, 132). 

Wie het sociobiologische paard van stal haalt, moet daarom oppassen. 
Wilson, met zijn in 1975 verschenen Sociobiology: The New Synthesis de 
grondlegger van de sociobiologie,27 werd verweten een reductionist, materialist 
en determinist te zijn. Wilson stelde dat ook cultuur, religie, ethiek, esthetiek, 
ritueel en moraal terug te herleiden zijn tot evolutionaire aanpassingen, een ge-
netische grondslag en bio-elektrische-prikkels in de relevante hersenhelft (Wil-
son 1980:284-289). Veel van het onwelvoeglijks dat Wilson werd toegevoegd 
was niet terecht; Wilson heeft aandacht gevraagd voor de genetische aspecten 
van gedrag zonder daarmee te willen zeggen dat de mens volledig gedetermi-
neerd wordt door zijn genen.28 Dat gedrag genetische componenten heeft, 
wordt inmiddels wel erkend. De mate waarin de genen van invloed zijn op ons 
gedrag, leidt nog wel tot veel discussie. 

Een richting in de sociobiologie die wel alle invloed aan de genen toe-
schrijft en die daarin veel verweer oproept, wordt door De Waal gene-centered 
sociobiology genoemd.29 Die tak van sociobiologie komt zelfs met de metafoor 

                                                           
26 In Europa bestaat niet zoiets als het Gruter Institute for Law and Behavioral Re-

search in de Verenigde Staten, dat onderzoek entameert naar de link tussen recht en 
evolutiebiologie. Zie ook Baerends in John Griffiths 1996:566-572. 

27 Door hemzelf omschreven als “(...) the systematic study of the biological basis of 
all social behavior.” (Wilson 1980:4). 

28 Noske merkt op dat veel critici het de sociobiologie kwalijk nemen hoe mensen, 
hun gedrag en hun samenlevingen beschreven worden, maar de theorie wel geschikt 
achten om de dierenwereld mee te verklaren (Noske 1992:131-135). 

29 Iets onvriendelijker; pop sociobiology. Het is deze variant van sociobiologie die 
volgens De Waal zowel in de niet-biologische wetenschappen als bij het ‘publiek’ 
het meest bekend is (De Waal 1996:18 en 220 nt. 12). 
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van het zelfzuchtige gen. In die metafoor sturen gepersonificeerde genen het 
evolutieproces, en worden altruïsme en onbaatzuchtigheid teruggebracht tot 
toch egoïsme en eigenbelang, zij het gediend op genetisch niveau. De Waal 
erkent de rol van eigenbelang in het evolutieproces,30 maar neemt die niet als 
uitgangspunt voor zijn studies. Langelaar zal net zo min het gen-determinisme 
het laatste woord over recht willen geven.31 Als Dawkins in zijn The Selfish 
Gene (1989) dieren en mensen de throwaway survival machines van de genen 
noemt, wordt de genendrager een gedepersonaliseerd werktuig van een zelfstu-
rend proces en wordt aan zijn emoties, ideeën en verwachtingen compleet 
voorbijgegaan.32 De motieven die het individu zelf zegt te hebben, komen niet 
aan bod of worden minder belangrijk geacht dan de veronderstelde motieven 
van de genen. Al handelt een mens onbaatzuchtig ter behartiging van ander-
mans belangen, dan nog wordt die handelwijze teruggevoerd tot een evolutio-
naire strategie van de genen.33 Het ‘egoïsme van de genen’ wordt dan het ego-
isme van het individu.34 In een dergelijke opvatting is de mens van nature ego-

                                                           
30 De Waal: “(...) genetic self-advancement at the expense of others (...) is the basic 

thrust of evolution.” (De Waal 1996:5) 
31 Langelaar (1988:270) verzet zich tegen sociobiologisch reductionisme. Rechtsge-

voel mag dan wel een genetische basis hebben en opgewekt worden door bio-elek-
trische prikkels in de fysiek van de hersenen, maar daar is het niet mee af te doen. 
Langelaar vergelijkt het erfelijk vermogen om moreel inzicht te verwerven met de 
ontwikkeling van taal (Langelaar 1996:293-294.) Ook De Waal (1996:36) vergelijkt 
het vermogen moraal te verwerven met het vermogen taal te leren. Mensen worden 
niet geboren met normen en regels in hun hoofd, maar met een ‘learning agenda’ 
om zich die eigen te maken. Welke regels ingevuld worden, hangt af van de ge-
meenschap waar het individu in opgroeit. De vraag of moraal dan een biologisch of 
cultureel fenomeen is, beschouwt hij als afgeleide van de in noot 5 genoemde di-
chotomieën. 

32 Veel van de controverse die de denkbeelden van Dawkins binnen en buiten de bio-
logische wetenschappen hebben aangewakkerd, is een gevolg van de metafoor die 
hij hanteert. Dawkins zou ongenuanceerder  en provocerender over zelfzuchtige ge-
nen schrijven dan hij bedoelt, zie Brown 1999:23-45. 

33 Altruïstisch gedrag wordt namelijk verondersteld wederkerig te zijn. Een goede 
daad betaalt zichzelf terug. Het heeft dus adaptief voordeel om te leven in een groep 
waarin wederkerig altruïsme bedreven wordt. Zie voor het beginpunt van de theorie 
van het wederkerig altruïsme, Trivers 1971. 

34 Veel schrijvers over zelfzuchtige genen erkennen wel dat de ‘motieven’ die de 
genen ‘hebben’ niet de motieven achter gedrag zijn zoals het individu die uitlegt, 
maar het onderscheid in perspectief – dat van de genen of dat van het individu in 
zijn sociale omgeving – wordt vaak niet gemaakt, waardoor alle gedrag egoïstisch 
wordt genoemd (De Waal, 1996:14-15, 220 nt. 12). Ridley (1996:20-22) schrijft dat 
‘selfish genes sometimes use selfless individuals’ en dat de zelfzuchtige gen-bena-
dering juist de redding is van altruïstisch gedrag: mensen en dieren kunnen zich op-
recht altruïstisch jegens elkaar gedragen omdat het in het leven blijkbaar vereiste ei-
genbelang gediend wordt op genetisch niveau. In de rest van zijn boek The Origins 
of Virtue is hij bezig met het uiteenzetten van genetisch eigenbelang als basis van 
samenwerken en samenleven. De sociale werkelijkheid van de genendragers komt 
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istisch, maar wel in staat het primaat van de genen ten dele aan te vechten. Zo 
sluipt de notie van moraal als tegenwicht van de natuurlijke ‘slechtheid’ van de 
mens weer naar voren, en De Waal meent nu juist dat ook voor moraal ruimte 
moet zijn in de evolutietheorie: “To give the human conscience a comfortable 
place within Darwin’s theory without reducing human feelings and motives to 
a complete travesty is one of the greatest challenges to biology today.” (De 
Waal 1996:117). 

Verschillende werkelijkheden 

Langelaar schuift aan bij Wilsons sociobiologie waar De Waal wegblijft. Hier-
mee wordt het verschil in perspectief tussen Langelaar en De Waal duidelijk: 
Langelaar beschrijft de ultimate causes van gedrag, De Waal houdt zich bezig 
met de proximate causes van gedrag.35  

De ultimate cause van recht waar Langelaar aan denkt, bestaat uit de rede-
nen waarom gedrag waarin recht en moraal een rol spelen, geselecteerd wordt 
in het evolutieproces. Langelaar toetst het rechtsbesef van chimpansees aan de 
criteria die de antropoloog Hoebel noemt om na te gaan of het recht ‘al’ een rol 
speelt in de samenlevingen van ‘primitieve’ volkeren (Langelaar 1996:295 nt. 
66 en 1997:1586).36 Hoebel (1968:289) ziet een ontwikkeling van de rechts-
stelsels van de primitieve mens naar het recht van de moderne mens. Hij heeft 
het over de “(...) crystallizing metamorphosis from primitive law to modern 
(...)” (Hoebel 1968:333). Als in een dergelijke opvatting de rechtsstelsels van 
primitieve culturen aangemerkt worden als een lagere trede op de evolutielad-
der van het recht, is dat een misvatting waar (rechts)antropologen geen genoe-
gen meer mee zullen nemen. Langelaar stapt op twee manieren van het werk 
van de Waal af; een stapje naar boven naar een evolutionaire schaal en een 
stapje naar beneden naar het genetische niveau. 

De Waals cognitieve ethologie houdt zich bezig met de proximate causes 
van gedrag waaruit ‘prototypes’ van moraal en recht blijken. Hij is geïnteres-
seerd in de gevoelens en verwachtingen van individuele dieren, de directe 
redenen die aanleiding geven tot gedrag (De Waal 1989:24-25, 1996:222 nt. 
27).37 Hoewel hij zegt een evolutionair perspectief aan te nemen38 en de op-

                                                           
daarin niet aan bod. Zie voor De Waals kritiek op de zelfzuchtige gen-benadering 
De Waal 1996:15-18, 220 nt. 11 en 12, 1996(2):785-786. 

35 Zie over proximate en ultimate factoren ook Baerends in Griffiths 1996:568. 
36  Hoebel schrijft over de essentiële componenten van recht, definieert wanneer een 

sociale norm een rechtsnorm is en noemt functies van recht in ‘primitieve’ samenle-
vingen (Hoebel 1968:23-28, 275-287). 

37 De Waal: “(...) I will take the perspective of the animals themselves in their day-to-
day social life: their proximate reality” (De Waal 1996:31). 

38 Zonder daarbij te impliceren dat het laatste woord over moraal door de biologie zou 
moeten worden gesproken. Ook filosofen, psychologen en antropologen hebben iets 
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komst van moraal verenigbaar acht met de evolutietheorie, en de ultimate fac-
toren van gedrag allerminst verwerpt, sluit hij zich in de uitwerking van zijn 
gedachten aan bij de alledaagse sociale werkelijkheid van dieren. Het is daar 
waar hij het gedrag observeert, en het is de alledaagse sociale betekenis van 
gedrag die hij probeert te interpreteren. Zou zijn perspectief sociobiologisch 
zijn, dan zou hij verstrikt raken in het eigenbelang dat op evolutionaire schaal 
en op genetisch niveau neergezet wordt als uiteindelijke fundering van gedrag. 
Het dienen van een genetisch belang of een evolutionair doel spookt niet door 
het hoofd van een chimpansee die vechtende groepsleden uit elkaar haalt. Voor 
een rechtsvergelijking tussen mens en aap is het daarom het meest interessant 
om aan te sluiten bij de proximate factoren van gedrag, bij de nabije, sociale 
werkelijkheid van primaten, bij wat er wel door de hoofden spookt. De Waals 
studies zijn een voorbeeld van een mens-dier vergelijking die niet sociobiolo-
gisch of evolutionair gekleurd is.39 
 
Langelaars suggestie om de grondslag van het recht te zoeken in de biologie, 
vloeit dus niet noodzakelijk voort uit de interpretaties van De Waal. Langelaar 
heeft het over het ‘genetisch repertoire’ van soorten en over ‘rechtsbiologie’, 
De Waal leest met een ethologische benadering van gedrag een sociale moraal 
in de ‘dagelijkse’ gedragingen van primaten. De op sociobiologische leest ge-
schoeide ‘rechtsbiologie’ van Langelaar ligt niet in het verlengde van de ge-
dragsstudies van De Waal. Langelaar ziet een ethologisch rechtsbegrip ‘opdoe-
men uit de evolutiewetenschap’ (Langelaar 1996:297) dat zuiverder is dan het 
rechtsbegrip aangereikt door de rechtsfilosofie. In bepaalde rechtskwesties 
moet dit ethologisch rechtsbegrip een scherper licht kunnen laten schijnen dan 
wanneer vastgehouden wordt aan de rechtsfilosofische gedachtespinsels over 
recht. In zijn NJB-artikel laat Langelaar zijn ethologische rechtsbegrip los op 
de vraag wat het hoofdbeginsel van het aansprakelijkheidsrecht is – moet ieder 
de eigen schade dragen of juist niet? (Langelaar 1997). Via de samenlevingen 
van chimpansees en het daarin levende rechtsbesef komt Langelaar bij de sa-
menlevingen van de vroege mens – het perspectief wordt evolutionair. De ge-
voelens van solidariteit die in vroeger tijden zijn neergeslagen in het genetisch 
materiaal, zijn ook tegenwoordig nog van invloed op het gedrag van mensen. 
Uit die solidariteit en ‘onderlinge lotsverbondenheid’ van mensen leidt Lange-
laar af dat geleden schade juist niet ten laste van de gelaedeerde moet komen, 

                                                           
over moraal te zeggen (De Waal 1996:39). De les van de biologie is dat ‘the evolu-
tionary process provided us with the ability and prerequisites for morality, as well 
as with a set of basic needs and desires that morality needs to take into account’ (De 
Waal 1996:224 nt. 37).  

39 Noske (1992:132-133) signaleert dat de tegenstanders van de sociobiologie veelal 
elke gedragsvergelijking tussen mens en dier vereenzelvigen met een sociobiolo-
gisch pleidooi. 
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maar van de gemeenschap. Het beginsel dat ieder de eigen schade dient te dra-
gen, is hierin een rechtsfilosofische vertekening.40 

In deze demonstratie van Langelaars rechtsbegrip blijkt de koppeling van 
een ethologie die gedragsparallellen bestudeert, aan een evolutionair perspec-
tief, te wringen. Ethologische bevindingen van het ‘rechtsgedrag’ van chim-
pansees kunnen niet zonder meer doorgetrokken worden naar het gedrag van 
mensen, alleen omdat beide soorten een vergelijkbare evolutionaire geschiede-
nis kennen. Het ethologisch rechtsbegrip overtuigt daarom hier niet.41 De ten-
densen tot wederzijdse hulp, samenwerking en medeleven zijn dan wel terug te 
vinden bij mensen en dieren, maar dit wil niet zeggen dat een cultureel verwor-
ven notie als het beginsel dat ieder voor de geleden schade opdraait, ‘daarbo-
venop’ geen wortel kan schieten. Het evolutionair-adaptieve voordeel van sa-
menlevingen waarin de leden gevoelens van solidariteit kennen, is evident, 
maar die gevoelens bepalen niet volledig de ‘dagelijkse’ sociale omgang tussen 
mensen of dieren. Een ander voorbeeld: primaten kennen uitgebreide gedragin-
gen om conflicten te beslechten, en de tendens tot verzoenen is diep verankerd 
in de menselijke natuur. Evengoed kan cultuur met die tendens zodanig aan de 
haal gaan, dat de cultureel voorgeschreven ideaal-reactie op een conflict kan 
bestaan uit het toekeren van de andere wang, maar ook uit het wreken van de 
geschonden eer. 

Besluit 

Is het zwijgen van de dieren te doorbreken? Studies als die van De Waal tonen 
wel aan dat de status van het dier aan heroverweging toe is. De kloof tussen 
mens en dier blijkt telkens smaller dan verwacht te zijn. Nu we de dieren be-
trapt hebben op hun vorm van rechtsbesef, is ons rechtsbegrip ook aan her-
overweging toe. De menselijke rede blijkt toch niet zo belangrijk te zijn voor 
recht, of we moeten stellen dat chimpansees de rede ook kennen. Zinvoller is 
het mijns inziens om het recht op te vatten als een breed sociaal fenomeen, dat 
onlosmakelijk verbonden is met het leven in sociale groepen. Dat wil natuur-

                                                           
40 Volgens Langelaar ontstaan doordat de Hoge Raad begin deze eeuw bewust een 

zuinig schuldbegrip heeft aangehangen, om de opkomende laissez faire-economie, 
die een ruimhartige toekenning van aansprakelijkheid niet kon gebruiken, vrij baan 
te geven. De rechtsfilosofie deed mee onder het, in de woorden van Langelaar, ‘be-
driegelijk ethisch cachet’ van de neo-kantiaanse rechtsfilosofie (Langelaar 1997: 
1583). Het rechtsgevoel zou echter dichter staan bij een beginsel ‘de gemeenschap 
draagt de schade’. Het ethologisch rechtsbegrip sluit daar bij aan. 

41 Wat Langelaar voor ogen heeft, wordt duidelijk als hij de rechtsfilosofische vraag 
naar de bindende kracht van de overeenkomst, via de menselijke neiging om afspra-
ken na te komen verbindt aan het ‘proto-rechtsbesef’ van chimpansees (Langelaar 
1996:300 en 1998:269). Het pacta sunt servanda is vergelijkbaar met de wederke-
righeidsregels waar chimpansees belang aan hechten. 
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lijk niet zeggen dat alle sociaal levende dieren hun vorm van recht hebben, 
maar wel dat recht zijn bestaan ontleent aan het samenleven. 

Met Langelaar kunnen we stellen dat de rechtsfilosofie terrein zal moeten 
prijsgeven aan de sociobiologische wetenschappen. De bekende chimpansee-
onderzoeker Jane Goodall geeft een voorbeeld van de manier waarop dat nieu-
we onderzoeksterrein zou kunnen worden ingericht. Haar voorstel om met een 
rechtskijk nieuwe lessen te trekken uit de bestudering van chimpansees en hun 
gemeenschappen is interessanter dan ooit, nu we weten dat er onder de dieren 
een gereguleerde sociale orde heerst (Goodall 1982:353-360): 
 

“There is order in a chimpanzee society – an order which is maintained 
without ‘laws’ in the human sense of the term. Because so many chimpan-
zee behavior patterns are so similar to some of our own, we may see codes 
of behavior similar to those which have led to laws that are enforced in or-
der to try to maintain ‘law and order’ in human society. A better under-
standing of evolutionary factors that have molded human social behavior 
might suggest why some human laws are widely accepted, while others are 
more difficult to enforce. This is a fruitful field for future research, but it 
can only be meaningfully undertaken when a trained legal mind along with 
a student of chimpanzee behavior co-operate to tackle the problem invol-
ved.” 

 
Het in kaart brengen van de evolutionaire factoren die tot recht leiden is leer-
zaam, ook al slaan zij niet altijd en niet volledig om naar het sociale gedrag in 
onze nabije werkelijkheid. Recht, als ieder menselijk of dierlijk gedrag, kan 
gedeeltelijk begrepen worden uit, Goodall zegt het al, evolutionaire factoren 
die de vorming van gedrag hebben beïnvloed. Gedrag van chimpansees dat 
lijkt op het gedrag van mensen dat, zoals Goodall het zich voorstelde, tot wet-
ten heeft geleid, is in het materiaal van De Waal overtuigend terug te vinden. 
Het onderzoeksteam dat Goodall voor zich ziet, zal echter niet alleen naar de 
ultimate factoren van ‘rechtsgedrag’ moeten kijken, maar ook naar de proxima-
te.  

Bovendien, nu blijkt dat chimpanseegroepen hun eigen order kennen, is het 
goed voorstelbaar dat er culturele verschillen in de regels en handhaving daar-
van in verschillende chimpanseegroepen bestaan, net als dat bij mensengroe-
pen het geval is. De waarneming daarvan zal de status van de chimpansee 
alleen maar verder opvijzelen. Ook de vraag of chimpansees gevoelens van 
schuld en schaamte kennen, kan verder onderzocht worden. Voor het menselijk 
rechtsgevoel zijn schaamte en schuldgevoel essentiële elementen. Wie weet 
moeten we ooit erkennen dat ook chimpansees onderscheiden tussen goed en 
kwaad, en dat ze, De Waal wil die mogelijkheid niet verwerpen, een visie 
hebben op hun samenleving en hoe die zou moeten functioneren. Bijzonder 
interessant is de vraag, in hoeverre de beginselen van moraal en recht in chim-
panseesamenlevingen een pendant hebben in de gemeenschappen van andere 
intelligente, sociaal levende dieren, zoals olifanten, walvissen en dolfijnen. 
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Vergeleken met de chimpansees lijkt de evolutionaire geschiedenis van deze 
dieren minder op die van de mens, waarmee de waarneming van gedragingen 
waaruit proto-moraal of proto-recht blijkt, des te verbluffender zal zijn. Dit zou 
het recht nog sterker verankeren in de gemeenschap, en de kloof tussen mens 
en dier alleen maar verder vernauwen. Wellicht kan de door Noske beoogde 
zoö-antropologie goede diensten bewijzen in de vereiste studies van dierge-
drag. Naar onderzoek in al deze genoemde richtingen die ons begrip van recht 
verdiepen ben ik zonder meer geïnteresseerd.42 
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Ruud Strijp  

Op zoek naar recht: huwelijk en echtscheiding 
bij Marokkaanse migrantenvrouwen in België 

Marie-Claire Foblets (red.), Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschil-
len: wat zijn passende juridische oplossingen?, Antwerpen/Apeldoorn: MAK-
LU, 1998, 476 pag., ISBN 90 6215 611 8 
 
Het is al weer enige jaren geleden dat ik tijdens een bezoek aan een Noord-Ma-
rokkaans dorp door twee jongemannen op een quasi-nonchalante, maar geens-
zins vrijblijvende manier werd gevraagd of ik in Nederland soms vrouwen 
kende die met hen zouden willen trouwen. Tot hun teleurstelling luidde mijn 
antwoord ontkennend. Bovendien probeerde ik hen tegelijkertijd duidelijk te 
maken dat dergelijke huwelijken dikwijls nogal problematisch zijn. Dit was 
voor hen echter geen nieuws. Het weerhield hen er desondanks niet van om mij 
nog enkele keren dringend te verzoeken na mijn terugkeer in Nederland nog 
eens goed naar een mogelijke echtgenote voor hen uit te kijken. Ze verzeker-
den mij dat zij alles voor hun toekomstige partner over zouden hebben. Ze 
zeiden zelfs zonder morren het huishouden te zullen doen, mochten ze in te-
genstelling tot hun echtgenote geen werk kunnen vinden. Ze zouden tot alles 
bereid te zijn, als ze Marokko maar konden verlaten. 

Of beide mannen er ooit in geslaagd zijn een vrouw in Europa te huwen, is 
mij niet bekend. Wat ik wel weet, is dat ik zelf nooit naar potentiële huwelijks-
kandidaten voor hen op zoek ben gegaan. Niet alleen omdat ik er geen kende, 
maar vooral ook omdat ik inmiddels te zeer bekend was met het persoonlijke 
leed waarmee deze huwelijken nogal eens gepaard gaan. Daaraan wenste ik 
mijn handen niet te branden. Het lezen van de lijvige studie Marokkaanse mi-
grantenvrouwen in gezinsgeschillen: wat zijn passende juridische oplossin-
gen?, waarin onder meer deze problemen van huwelijken tussen Marokkaanse 
partners in Europa en Marokko aan de orde komen, heeft de juistheid van mijn 
toenmalige beslissing alleen maar bevestigd. Sterker nog, de problemen blijken 
in de praktijk vaak nog veel gecompliceerder dan ik tot dusverre veronderstel-
de. 
 
Het hier besproken boek, gepubliceerd onder redactie van Marie-Claire Fo-
blets, is het resultaat van een in 1997 verricht interuniversitair en multidiscipli-
nair onderzoek naar de juridische gezinssituatie van Marokkaanse migranten-
vrouwen in België. Het onderzoek geschiedde in opdracht van de Dienst We-
tenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden van de Eerste Mi-
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nister. De opzet was om door middel van een grondige verkenning van de re-
cente Belgische rechtspraak en het voeren van gesprekken met zowel juristen 
als vrouwen en mannen van Marokkaanse herkomst een zo volledig mogelijk 
beeld te schetsen van de juridische gezinssituatie van Marokkaanse vrouwen in 
België. In een latere fase zouden bovendien enige (beleids)voorstellen moeten 
worden geformuleerd om de positie van deze vrouwen in het eigen gezin, in 
ieder geval in België, te verstevigen.  

Doordat huwelijk en echtscheiding centraal bleken te staan in de interviews 
met de voor het onderzoek benaderde Marokkaanse vrouwen, is de analyse op 
deze twee onderwerpen toegespitst. Waar nodig wordt echter ook ingegaan op 
andere aspecten van de gezinsverhoudingen van Marokkaanse migrantenvrou-
wen. De studie beoogt, “althans voor wat betreft het domein van het personen- 
en familierecht, de lacune in het onderzoek naar de karakteristieken van de 
rechtspositie van de Marokkaanse migrantenvrouw in België aan te vullen. Wij 
onderzoeken hoe naar Belgisch intern én internationaal privaatrecht (cursive-
ring in origineel, r.s.) de gezinspositie van de Marokkaanse migrantenvrouw is 
geregeld. Wij trekken in het bijzonder na of zich in deze regeling een ontwik-
keling – al dan niet in het voordeel van de Marokkaanse migrantenvrouw – 
aftekent en hoe deze ontwikkeling is te verklaren” (p. 28). Even verderop 
wordt het doel van de studie nogmaals in de volgende bewoordingen geformu-
leerd: “Enerzijds wil de studie bijdragen aan de internationaal privaatrechtelij-
ke discussie over de passende aanknopingsfactor in grensoverschrijdende ge-
zinsrelaties in een hedendaagse samenlevingscontext, gekenmerkt door demo-
cratisering van de mobiliteit, toename van het aantal multipatriden, gestabili-
seerde aanwezigheid van niet-westerse rechtsstelsels en de groeiende vraag om 
eerbiediging in rechte van nieuwe minderheidsculturen. Anderzijds wil de 
studie ook, vanuit een multidisciplinair gezichtspunt, inzicht verschaffen in de 
werking van een nieuwsoortig rechtspluralisme in de sfeer van familieverhou-
dingen dat sinds een aantal jaren, o.m. ten gevolge van blijvende immigratie 
van niet-westerse oorsprong naar Europa, wordt geconfronteerd met nieuwe 
rechtsvormen van gezinsverhoudingen. Dit pluralisme is vandaag mede oor-
zaak van de blijvende achterstelling van de Marokkaanse vrouw in België” (p. 
39). 
 
De studie is onderverdeeld in vijf delen. Na de uiteenzetting van Foblets over 
het doel van het onderzoek, de in het kader hiervan verrichte werkzaamheden 
en een beknopte beschrijving van enkele aspecten van het Marokkaans huwe-
lijksrecht (Deel I, “Ten geleide”, pp. 23-57), volgen de bevindingen van isla-
mologe en gezinssociologe Nouzha Bensalah (Deel II, “Het profiel van vrou-
wen: een typologie van familiale conflicten in de context van immigratie”, pp. 
59-104). Bensalah interviewde hiervoor 48 Marokkaanse migrantenvrouwen 
en 13 Marokkaanse migrantenmannen van de eerste, tweede en derde generatie 
in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Zij schetst hun ervaringen met en visies 
op de toepassing van het Marokkaans personen- en familierecht op de familie-
verhoudingen van Marokkaanse onderdanen in België. Ook gaat zij in op de 
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problematiek van gezinshereniging. Bensalah onderscheidt twee soorten con-
flicten, te weten conflicten die door bemiddeling van familie en/of vrienden 
worden beslecht en conflicten die voor een rechtbank in Marokko dan wel in 
België komen. De nadruk in haar betoog ligt op deze laatste, aangezien slechts 
enkele van de door haar onderzochte cases buiten het gerecht om werden opge-
lost en zij hierover maar weinig informatie heeft kunnen inwinnen. Wel bleek 
haar dat mannen en vrouwen een beroep op verschillende typen bemiddelaars 
deden: terwijl vrouwen veelal hun toevlucht zochten tot hun eigen omgeving 
(verwanten), richtten mannen zich meer tot ‘geïnstitutionaliseerde’ bemidde-
laars als consulaat, moskee, of Amicales. 

Uit haar onderzoek komt naar voren dat de gezinsconflicten van vrouwen 
deels samenhangen met de aard van het door hen doorlopen migratieproces. 
Bensalah onderscheidt zodoende vrouwen van de eerste migrantengeneratie, 
vrouwen die in België geboren en/of opgegroeid zijn, en een grote categorie 
vrouwen die de kloof tussen deze twee generaties overbrugt, dat wil zeggen, 
vrouwen die vanaf de jaren zeventig naar België gekomen zijn. Veel vrouwen 
uit de eerste categorie moesten op een gegeven moment tot hun grote verwon-
dering ervaren dat zij eenzijdig door hun man verstoten waren. Bij hun pogin-
gen zich hiertegen te verzetten, deden zij een beroep op Belgisch recht. Geen 
van hen verwachtte voor zichzelf een acceptabele oplossing van de Marok-
kaanse wet. De migrantenvrouwen uit de tweede categorie zagen zich vooral 
geconfronteerd met conflicten die ofwel het gevolg waren van hun keuze voor 
een gemengd huwelijk, ofwel voortkwamen uit een gearrangeerd huwelijk. 
Zowel over het Belgisch als het Marokkaans recht toonden zij zich vol onbe-
grip. De derde categorie vrouwen was het moeilijkst af te bakenen. Zij werden 
vaak geconfronteerd met geweld en met eisen van hun echtgenoot waarmee zij 
zich moeilijk konden verenigen. Het waren vooral deze vrouwen die een be-
roep op Belgische instellingen deden. Desondanks beschouwden alle vrouwen 
zichzelf over de hele lijn als de verliezers in de gezinsconflicten, of zij zich nu 
wel of niet tot Marokkaanse rechtbanken hadden gewend. Het Belgisch recht 
gebruikten zij als een vluchtoord om zich tegen de Marokkaanse gemeenschap 
en Marokkaanse wetgeving beschermen. De mannen daarentegen maakten bij 
hun huwelijksconflicten wel gebruik van de voordelen die de Mudawwana, het 
Marokkaans wetboek van personen- en familierecht, hen in deze biedt. 

In deel III (“Overzicht van rechtspraak”, pp. 105-149) biedt juriste Annabel 
Belamri op basis van de sinds 1980 gepubliceerde vonnissen en arresten een 
overzicht van de rechtspraak in België met betrekking tot aspecten van huwe-
lijk en echtscheiding van Marokkaanse migrantenvrouwen. Daarbij gaat zij 
eerst in op het huwelijk, en dan vooral op de problematiek van schijnhuwelij-
ken en de mogelijkheden om deze tegen te gaan. Vervolgens behandelt zij de 
problematiek rond de kinderen, toegespitst op de kwesties van afstamming, 
adoptie, voogdij, de zorg voor de kinderen en aspecten van polygamie. Ten 
slotte gaat Belamri in op de ontbinding van het huwelijk, in het bijzonder de 
“talâq” of eenzijdige verstoting door de man en de “khul’” of verstoting tegen 
compensatie. Deze laatste vorm van echtscheiding wordt in de Belgische recht-
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spraak gelijkgesteld aan echtscheiding met wederzijdse instemming. Wat de 
“talâq” betreft staat de Belgische rechtspraak over het algemeen op het stand-
punt, dat deze vorm van echtscheiding de Belgische internationaal privaatrech-
telijke openbare orde schendt vanwege het niet erkennen van het beginsel van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen of vanwege discriminatie op basis van 
geslacht. Sommige juristen laten daarbij een mogelijk beroep op de exceptie 
van de openbare orde afhangen van een onderzoek naar de verbondenheid (van 
de situatie) van de partijen met de Marokkaanse rechtsorde op het moment 
waarop de verstoting wordt uitgesproken. In het Nederlands recht wordt de 
eenzijdige verstoting door de man gezien als in strijd met de openbare orde, 
tenzij de echtgenote ermee heeft ingestemd (p. 147). 

De praktijkervaringen van 55 rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren 
van de burgerlijke stand, beëdigde vertalers en eerstelijnswerkers bij hun 
dienstverlening aan Marokkaanse migrantengezinnen staan centraal in Deel IV, 
“Praktijkjuristen en maatschappelijk werkers aan het woord” (pp. 151-213), 
geschreven door juriste Jinske Verhellen. De voornaamste onderwerpen die 
met hen besproken werden waren huwelijk en echtscheiding, maar ook aan-
verwante zaken kwamen aan de orde. De gebruikte vragenlijst was opgebouwd 
rond twee centrale (beleids)vraagstukken: het conflictenrechtelijk vraagstuk 
van de passende aanknopingsfactor voor grensoverschrijdende gezinssituaties 
en de problematiek van de gezinshereniging. Doordat de ervaringen van deze 
praktijkjuristen niet in klassieke overzichten van de rechtspraak zijn terug te 
vinden, heeft dit deel een belangrijke toegevoegde waarde. Opmerkelijk vond 
ik bijvoorbeeld het gemak waarmee juristen gebrek aan tijd en middelen ken-
nelijk als argument aanvoeren om voor de toepassing van Belgisch recht te 
kiezen. Anderen tonen zich zelfs geheel onwillig om vreemd recht in de Belgi-
sche rechtsorde toe te laten (p. 169). 

In Deel V (“Enkele concrete voorstellen ter versteviging van de gezinsposi-
tie van Marokkaanse migrantenvrouwen in België: huwelijk en echtscheiding”, 
pp. 215-295) brengt Foblets de belangrijkste inzichten die het onderzoek heeft 
opgeleverd bij elkaar. Daarbij gaat zij eerst kort in op wat in haar ogen het be-
leid op korte en middellange termijn zou moeten zijn in de strijd tegen de ach-
terstelling van migrantenvrouwen in België. Vervolgens behandelt zij de be-
langrijkste oorzaken van ongelijkheid en geeft ze de mogelijkheden en beper-
kingen van het recht bij de bestrijding hiervan aan. Zij onderscheidt drie types 
relaties tussen ‘recht’ en gelijkheid: 1) formeel-juridische ongelijkheid, met 
een onderscheid naar directe en indirecte discriminatie jegens migranten-
vrouwen; 2) ongelijkheid als gevolg van misbruik door privaatrechtelijke orga-
nisaties en individuen van hun contractvrijheid, waarbij ze een onderscheid 
maakt tussen de verhoudingen tussen particulieren en die tussen echtgenoten; 
en 3) ongelijkheid als gevolg van afwijkende sociaal-culturele levensomstan-
digheden waardoor migrantenvrouwen achtergesteld worden. Vervolgens doet 
Foblets een aantal voorstellen om de juridische positie van Marokkaanse mi-
grantenvrouwen in het eigen gezin te verbeteren. Deze hebben betrekking op 
drie beleidsterreinen die, elk voor een aantal deelaspecten, deze positie mede 
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bepalen, namelijk de beheersing van de internationale migratiestromen en de 
controle op de toepassing van de reglementering inzake verblijf van vreemde-
lingen op Belgisch grondgebied; het personeel statuut en het vraagstuk van de 
passende verwijzingsregel; en relevante en herkenbare rechtshulpverlening aan 
migrantenvrouwen. Foblets’ aandacht betreft vooral het tweede beleidsterrein. 

Ten slotte bevat het boek nog enige bijlagen: een chronologisch en analy-
tisch register van de gerepertorieerde rechtspraak (pp. 297-378), een selectieve 
bibliografie (pp. 379-393), de aan praktijkjuristen en maatschappelijk werkers 
voorgelegde vragenlijst (pp. 395-398) en een geannoteerde en naar beoogd 
werd zo letterlijk mogelijke vertaling uit het Arabisch van de Mudawwana (pp. 
399-476). 
 
De studie als geheel kan niet anders dan geslaagd genoemd worden. De juridi-
sche gezinsproblematiek van Marokkaanse migrantenvrouwen wordt vanuit 
verschillende invalshoeken onder de loep genomen. De grote complexiteit van 
deze problematiek in België (en in mindere mate Marokko) en voor zowel 
vrouwen met alleen de Marokkaanse als met een dubbele nationaliteit komt 
scherp tot uitdrukking. Dat geldt ook de talrijke dilemma’s waarvoor juristen 
staan. Zo nu en dan worden vergelijkingen getrokken met de gang van zaken 
in omliggende landen, waaronder Nederland. Het resultaat is een gedegen en 
uitvoerig gedocumenteerde studie die niet alleen een beeld schetst van de 
rechtspraak en de uiteenlopende visies van juristen en andere deskundigen, 
maar ook van de ervaringen en opvattingen van Marokkaanse vrouwen (en 
mannen) zelf. 

Met name dit laatste valt ten zeerste te prijzen. Juist de stemmen van dege-
nen die de gevolgen van de ontmoeting – zo niet botsing – van twee verschil-
lende rechtssystemen het meest direct aan den lijve ondervinden, verdienen het 
om gehoord te worden. De drie cases die Bensalah schetst (pp. 75-84) maken 
op indringende wijze duidelijk waarom. Dit neemt niet weg, dat het juridische 
perspectief in het boek overheerst. Nauwelijks een tiende deel van de bundel 
handelt over de ervaringen en visies van Marokkaanse vrouwen en mannen 
zelf. Hoewel hierbij weliswaar kan worden aangetekend, dat de interviews met 
Marokkaanse vrouwen en mannen inmiddels in een aparte publicatie beschik-
baar zijn (Marie-Claire Foblets, red., Marokkaanse migrantenvrouwen in ge-
zinsgeschillen. De interviews. Antwerpen/Apeldoorn: MAKLU, 1998), was 
meer ruimte voor hun opvattingen in deze bundel in mijn ogen wenselijk ge-
weest. Ik zou graag hebben gezien dat de beweegredenen voor de klaarblijke-
lijke voorkeur van veel Marokkaanse en Marokkaans-Belgische vrouwen voor 
Belgisch recht verder waren uitgediept. Duidelijk is dat dit recht hen naar hun 
eigen mening – én naar die van de auteurs – doorgaans meer bescherming 
biedt. Maar onduidelijk blijft wat dit nu betekent voor hun kijk op het Marok-
kaans familierecht of op islamitisch recht in het algemeen. Geldt hun afkeuring 
het Marokkaans familierecht als geheel, of betreft deze alleen (of vooral) de 
manier waarop dit recht in Marokko en in België wordt toegepast? Anders ge-
formuleerd, voelen zij zich tekort gedaan vanwege het patriarchale karakter 
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van de Mudawwana (pp. 80-81), of richt hun kritiek zich vooral op de concrete 
Marokkaanse rechtspraktijk, waarin zij vanwege het gemarchandeer met de 
bestaande rechtsregels onvoldoende hun rechten kunnen doen gelden (zie bij-
voorbeeld pp. 77 en 83-84)? Ik sluit niet uit dat het accent tijdens de interviews 
vooral op de reconstructie van de huwelijks- en echtscheidingsproblemen van 
de geïnterviewde vrouwen lag en dat deze meer fundamentele vragen niet of 
nauwelijks aan de orde zijn gekomen. Dat valt te betreuren, vooral ook omdat 
de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen en daardoor achterstelling 
van vrouwen in het Marokkaans personen- en familierecht voor de auteurs van 
het boek een centraal uitgangspunt vormt. 

Zoals Foblets in haar afsluitende bijdrage uiteenzet, is het gelijkheidsbegin-
sel in het Belgisch rechtsstelsel een algemeen aanvaard grondbeginsel. Gelijk-
heid en gelijke kansen zijn waarden of maatstaven bij uitstek geworden waar-
aan het gedrag van individuen binnen de gezinssituatie wordt getoetst. Wat niet 
hieraan beantwoordt, wordt verworpen, desnoods met een beroep op de excep-
tie van de openbare orde. Hoewel in het Marokkaans personen- en familierecht 
de echtgenoten geen individuele vrijheid van rechten genieten, betekent dit niet 
dat vrouwen geen rechten kunnen laten gelden of zonder bescherming blijven. 
Maar aangezien deze bescherming een patriarchaal karakter draagt, wordt deze 
in België niet geaccepteerd (pp. 279-280, vgl. p. 54). 

Ondanks dat deze idee van het patriarchale karakter van de Mudawwana als 
een op de islam gebaseerd rechtsstelsel met een ongelijke behandeling van 
mannen en vrouwen zo’n centrale plaats in het boek inneemt, wordt er toch be-
trekkelijk weinig aandacht besteed. Dit gebeurt bovendien niet zozeer in het 
inleidende eerste deel als wel in het laatste. Misschien ligt deze beoordeling 
van dit rechtsstelsel voor de auteurs zozeer voor de hand, dat zij een uitgebrei-
dere behandeling niet noodzakelijk achtten. Toch zou het boek aan vergelij-
kend perspectief en daarmee aan diepgang gewonnen hebben wanneer de le-
zers uitvoeriger geïnformeerd zouden zijn over de maatschappelijke en juridi-
sche discussies over dit thema in Marokko en andere islamitische landen. Zo 
had bijvoorbeeld gewezen kunnen worden op de consequentie van de grote 
werkloosheid onder mannen in Marokko. Deze maakt dat veel echtgenoten de 
in de Mudawwana vastgelegde verplichting om in het levensonderhoud van 
hun gezin te voorzien niet kunnen nakomen. Tegelijkertijd blijken vrouwen in 
Marokko zich niet langer te beperken tot huishoudelijk werk en de opvoeding 
van hun kinderen, maar treden zij in steeds grotere aantallen tot de arbeids-
markt toe en nemen zij zo soms een belangrijk deel van de kosten voor levens-
onderhoud van het gezin voor hun rekening. Volgens sommigen zou om deze 
reden de eveneens in de Mudawwana vastgelegde gehoorzaamheid van vrou-
wen aan hun echtgenoot op de helling moeten. Door op maatschappelijke ont-
wikkelingen en vraagstukken als deze in te gaan zouden de auteurs Belgische 
juristen en Marokkaanse migrantenvrouwen in België inzicht in en begrip voor 
de Marokkaanse sociaal-culturele context, waarbinnen de huidige discussies 
over en recente wijzigingen van de Mudawwana begrepen moeten worden, 
verschaft hebben. Ook in Marokko zijn de relaties tussen mannen en vrouwen 
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volop in beweging en is het debat hierover in volle gang. Gezien de hoop van 
de auteurs dat Marokkaanse migrantenvrouwen in de toekomst zelf zullen 
deelnemen aan de discussie over de toepassing van Marokkaans familierecht in 
België (p. 295), zou een dergelijke uiteenzetting alleszins te rechtvaardigen 
zijn geweest. 

Het is in het licht van de door de auteurs geconstateerde achterstelling van 
Marokkaanse migrantenvrouwen, dat zij in de bundel suggesties doen om van-
uit het recht hun positie in België te versterken. Het is in dit bestek niet moge-
lijk om al deze voorstellen, zoals die in Deel V aan de orde komen, te bespre-
ken. Laat ik volstaan met de constatering, dat Foblets de verschillende opties 
met hun respectievelijke voordelen, nadelen en dilemma’s op genuanceerde 
wijze bespreekt en me hier tot een enkel punt beperken. Het betreft een aspect 
dat in het boek relatief veel aandacht krijgt, namelijk de problematiek van de 
indirecte discriminatie van Marokkaanse migrantenvrouwen binnen het domein 
van het personen- en familierecht. Deze discriminatie is behalve op gewoonten 
in de gezinssfeer – zoals de veelal strengere opvoeding van dochters dan van 
zoons – tevens terug te voeren op het toepasbaar blijven maken van buiten-
landse discriminerende rechtsstelsels via de conflictregel van het Belgisch 
internationaal privaatrecht (artikel 3, lid 3, Burgerlijk Wetboek). Voor migran-
tenvrouwen met de Marokkaanse nationaliteit betekent dit, dat zij door het 
toepassen van bepaalde verwijzingsregels van het Belgisch internationaal pri-
vaatrecht via het Marokkaans recht onderworpen blijven aan geslachtsdiscri-
minerende familiewetgeving: “Telkens stuit de vraag van de toelaatbaarheid 
van het Marokkaans personen- en familierecht in België op hetzelfde dilemma: 
het is het knelpunt van de strijdigheid van de weerslag van de toepassing van 
het nationaliteitsbeginsel (de toepassing van Marokkaans recht in België) met 
de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie tussen echtgenoten op basis 
van het geslacht” (p. 240). 

Juristen in België verschillen van mening over de manier(en) waarop deze 
oorzaak van ongelijkheid moet worden aangepakt. Bovendien zijn concrete op-
lossingen niet zomaar te geven, ook al omdat verschillende, niet-juridische, 
oorzaken van ongelijkheid aan de controlebevoegdheid van de Belgische wet-
gever ontsnappen. Foblets constateert niettemin dat Belgische rechtbanken 
door de jaren heen een aantal vonnissen hebben uitgesproken, die een grotere 
mate van juridische gelijkheid tussen vrouwen en de hun omringende gezinsle-
den tot stand proberen te brengen. De toepassing van het nationaliteitsbeginsel 
heeft daarbij meer en meer plaats gemaakt voor toepassing van de wet van de 
woon- of verblijfplaats. De ongelijke behandeling van vrouwen werd gecorri-
geerd door toepassing van Belgisch recht via de exceptie van de openbare 
orde. Maar, zo stelt Foblets, daarmee is het probleem van ongelijke behande-
ling van bepaalde categorieën vreemdelingen binnen het domein van het per-
soneel statuut niet verdwenen. Zo gaan bijvoorbeeld niet alle rechtbanken en 
ambtenaren op gelijke wijze met het verbod op discriminatie om, wat de onze-
kerheid waarin Marokkaanse vrouwen verkeren vergroot. Zij zijn namelijk 
nooit zeker van de manier waarop rechters het dilemma van de keuze tussen 
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islamitisch huwelijksrecht en Belgisch huwelijksrecht zullen oplossen. Verder 
bestaat er een reëel risico dat volgens Belgisch recht verleende akten en/of 
rechterlijke beslissingen in Marokko niet worden erkend. Ook vormt meervou-
dig burgerschap een nieuwe bron van juridische onzekerheid.  

Het is mede om deze redenen dat Foblets zich uitspreekt voor een zeker 
rechtspluralisme. Zij staat positief tegenover het toelaten van een beperkte 
keuze door de betrokken partijen tussen de nationale wet en de wet van de 
woon- of verblijfplaats. Zij pleit, met andere woorden, voor een zekere wils-
vrijheid. Een voordeel van deze optie is dat oplossingen mogelijk worden die 
op de eigen omstandigheden van de betrokkenen zijn afgestemd, al dienen 
hieraan volgens Foblets dan wel duidelijke regels verbonden te zijn. Meer al-
gemeen bepleit zij “soepele omgangsvormen met de rechtscultuur van her-
komst van deze vrouwen; suggesties die niet ten koste gaan van haar gelijke 
behandeling, haar waardigheid en individuele zelfstandigheid binnen de eigen 
gezinskring” (p. 271, cursivering in origineel, r.s.). De toepassing van Marok-
kaans recht mag dus niet ten koste gaan van de bescherming die Marokkaanse 
vrouwen in het Belgisch recht vinden. Doordat zij in België hun toekomst op-
bouwen, moeten zij volgens Foblets in het geval van problemen op Belgisch 
recht kunnen terugvallen. “Ons besluit is dat de Marokkaanse vrouw in België, 
onder omstandigheden, moet kunnen opteren om zoveel mogelijk binnen de 
eigen rechtstraditie haar gezinsleven te leiden, maar dat zij, als vaste regel, 
maximaal moet kunnen verzekerd zijn van de bescherming van het Belgisch 
recht, wanneer zij daarom vraagt” (p. 281, cursivering in origineel, r.s.).  

Voor deze optie lijkt gezien de vaak precaire juridische positie van Marok-
kaanse migrantenvrouwen veel te zeggen. Toch is de keuze voor rechtsplura-
lisme tot op zekere hoogte verrassend. Eerder betoogde Foblets immers dat de 
achterstelling van Marokkaanse migrantenvrouwen in België juist mede door 
rechtspluralisme veroorzaakt werd (p. 39). Bovendien vraag ik mij af of de 
voorgestane “soepele omgang” met Marokkaans recht in de praktijk niet een 
illusie zal blijken te zijn. Gezien de bestaande tendens in de Belgische rechts-
praktijk moet men volgens mij hiervan geen al te hoge verwachtingen hebben. 
Men kan zich zelfs afvragen of de term pluralisme in dat geval nog wel op zijn 
plaats is. 

Deze kanttekeningen doen niettemin weinig af aan de waarde van dit boek. 
Sommige vragen mogen dan wellicht onbeantwoord blijven, ze worden in 
ieder geval opgeworpen en uitvoerig besproken. Als zodanig geeft deze studie 
dan ook veel stof tot nadenken. Het zou dan ook alleszins de moeite waard zijn 
om in Nederland een soortgelijk interdisciplinair onderzoek op te zetten. Daar-
bij zouden wat mij betreft Marokkaanse migrantenvrouwen zelf bovendien nog 
meer aan het woord mogen komen over de door hen ervaren problemen bij hu-
welijk en echtscheiding. 
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Verkenning van het waterrecht in Nepal 

Bespreking van Pradhan, R. e.a. [red.] Water rights, conflict and policy, Pro-
ceedings of a workshop held in Kathmandu, Nepal, January 22-24 1996. Co-
lombo (Sri Lanka): International Irrigation Management Institute, 1997, pp. 
xiv + 250, ISBN92-9090-185-3  
 
In 1996 werd in Kathmandu, Nepal, een workshop gehouden over waterrecht, 
conflict en beleid. Het deelnemersveld bestond uit een bont palet van onder-
zoekers, NGO-activisten, consultants, en Nepalese overheidsambtenaren, met 
name van het Department of Irrigation. Deze bundel bevat twaalf papers zoals 
die op de workshop gepresenteerd zijn. Ze zijn zeer wisselend van kwaliteit en 
– zoals vaker met proceedings gebeurt – niet meer dan marginaal door de re-
dactie bewerkt. De titel is misleidend algemeen, ten eerste omdat de meeste 
papers betrekking hebben op slechts één land – Nepal (maar twee papers gaan 
over een ander deel van de Zuid-Aziatische regio). Daarnaast ligt het accent op 
één bepaald soort watergebruik, namelijk irrigatie. Een praktisch bezwaar is 
dat het boek geen kaart van Nepal bevat, waardoor de lezer de verschillende 
casussen geografisch niet kan plaatsen. 

Het doel van de workshop, en de bundel, verdient nadere inspectie. Opval-
lend is namelijk dat de auteurs nauwelijks refereren aan vergelijkbare studies 
in andere delen van de wereld. In het nabije India heeft bijvoorbeeld Robert 
Wade toonaangevende analyses gemaakt van de sociaal-juridische dynamiek 
van irrigatiesystemen. Hier wordt niet naar verwezen. Het leveren van een 
bijdrage aan de bredere academische discussie is blijkbaar geen primaire inten-
tie geweest. 

Wat is de bedoeling dan wel? Aangezien leden van de Commission on Folk 
Law and Legal Pluralism nauw bij de organisatie van de workshop betrokken 
waren, en in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de inleiding en het 
concluderend hoofdstuk, is hun standpunt van belang. De workshop past in het 
streven van de Commission om in verschillende delen van de wereld seminars 
te organiseren, waarin plaatselijke academici en actievoerders met een buiten-
landse afvaardiging samenkomen om de relatie tussen rechtssystemen en na-
tuurlijke hulpbronnen te bespreken. Hierbij is het aanzwengelen en versterken 
van de lokale discussie over dit onderwerp een belangrijk motief. Daarnaast 
streeft de Commission telkens expliciet naar een wisselwerking tussen weten-
schap en beleid (c.q. wetenschappers en beleidsmakers/actievoerders). Zo be-

                                                           
1 Met dank aan Dik Roth. 
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zien ligt het zwaartepunt van de Kathmandu workshop in Nepal, en bestaat het 
belangrijkste doel uit een verdieping van lokale inzichten in de waterproblema-
tiek.  

Betekent dit dat de bundel voor de algemene lezer oninteressant is? Niet op 
voorhand. Hoewel een aantal vooraanstaande antropologen – waaronder Ed-
mund Leach en Clifford Geertz – in de zestiger jaren belangrijke studies over 
irrigatiesystemen in Azië hebben gemaakt, is het bredere sociologische per-
spectief in daaropvolgende decennia grotendeels verlaten. De jaren zeventig en 
tachtig vormden namelijk de periode van grote irrigatiewerken welke de Groe-
ne Revolutie die in de landbouw plaatsvond, moesten helpen bevorderen. De 
aandacht van sociale wetenschappers richtten zich met name op factoren die de 
deelname van boeren aan de aanleg en het onderhoud van irrigatiesystemen 
zouden kunnen bevorderen. Veel later is men pas weer aandacht gaan krijgen 
voor de complexiteit van zogenaamde farmer managed irrigation systems en 
voor de problematiek van het waterrecht. Deze bundel vormt een aanvulling op 
de nog tamelijk schaarse rechtsantropologische literatuur over het onderwerp. 
Het meest interessant zijn de papers die naar aanleiding van veldstudies in het 
tweede deel van het boek worden gepresenteerd. 
 
In het bergachtige koninkrijk Nepal spelen kleinschalige irrigatiesystemen een 
belangrijke rol in de landbouw. Puttend uit stroompjes en rivieren, hebben boe-
ren – tezamen met lokale machthebbers – in de loop van de tijd talloze kleine 
waterwerken geconstrueerd en onder beheer genomen. De schaal van deze be-
vloeiingssystemen is bescheiden: voordat zij van overheidswege werden uitge-
breid, bevloeiden de irrigatiesystemen die in het boek beschreven worden, 
tussen 1,6 en 260 hectare land, en waren tussen 12 en 340 boeren huishoudens 
bij het beheer betrokken. Vanaf de jaren zeventig ondernam de Nepalese over-
heid, tezamen met internationale donoren, pogingen om het bereik van deze 
irrigatiesystemen te vergroten en ook het beheer aan te passen. Behalve nieuwe 
waterwerken, introduceerde zij ook andere rechtsregels en autoriteiten. 

Vier papers gaan in op de veranderingen die door deze ingrepen in het wa-
terrecht hebben plaatsgevonden. De bijdrage van M.C. Pradhan en R. Pradhan, 
getiteld Disputing, negotiating and accommodating as means to acquire and 
protect water rights is hiervan het meest interessant. Pradhan en Pradhan ana-
lyseren de wijze waarop boeren die deelnemen aan een uitgebreid irrigatiesys-
teem in de zuidelijk gelegen Dang-vallei oude waterrechten verdedigen en 
nieuwe verwerven. De auteurs onderscheiden drie niveaus waarop conflicten 
over water zich in het gebied voordeden. Het hoogste niveau zette boeren van 
verschillende irrigatiesystemen tegenover elkaar. Het feit dat het ene irrigatie-
systeem was uitgebreid, beïnvloedde namelijk – omdat alle systemen een ge-
meenschappelijke bron hadden – de watertoevoer van de andere systemen. 
Binnen het uitgebreide irrigatiesysteem ontstonden daarnaast conflicten tussen 
boeren van het oude en het nieuwe bevloeiingsgebied. Tenslotte kwamen er 
binnen het oude bevloeiingsgebied door veranderd landgebruik (andere gewas-
sen betekenen andere waterbehoeftes) conflicten voor. Pradhan en Pradhan 
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analyseren de strategieën die door deelnemers in hun aanspraak op waterrecht 
werden toegepast. ‘Forum-shopping’ was daarbij een bekend gedragspatroon. 

Het aardige van de empirische papers is de gehanteerde historische optiek. 
Hierdoor wordt duidelijk dat farmer managed irrigation systems geen vast-
staande entiteiten zijn, maar bloot staan aan ontwikkeling en dynamiek. De va-
riatie in het toegepaste waterrecht is eveneens opvallend. Ondanks overeen-
komsten in natuurlijk milieu, techniek, geschiedenis en cultuur, blijkt het wa-
terrecht zich in elke situatie anders te ontwikkelen. Dit maant de student van 
het gewoonterecht tot voorzichtigheid. 

Wat voegen dergelijke empirische studies echter toe aan de specialistische 
kennis van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen? De inleiders van de bun-
del sommen een aantal kenmerken van het Nepalese waterrecht op, die de in-
gewijde lezer bekend in de oren klinken. Ik noem enkele conclusies. Zo is 
‘customary law’ met betrekking tot water in Nepal niet altijd rechtvaardig, of 
te verenigen met de moderne wens tot gelijke behandeling. Ook de mythe van 
het consistente en het complete overheidsrecht wordt doorgeprikt: het water-
recht van de Nepalese overheid is aantoonbaar inconsistent en van lacunes 
vervult. De conclusie dat het opdringen van overheidsrecht in bestaande irriga-
tiesystemen niet leidt tot vervanging maar tot hybridisering van het waterrecht, 
is evenmin opzienbarend. Tenslotte wijzen de schrijvers op de betekenis van 
machtsverhoudingen in het bepalen van het geldende waterrecht. Al deze pun-
ten mogen voor de deelnemers aan de workshop van belang geweest zijn, voor 
anderen zijn zij meer vanzelfsprekend. Te weinig worden nieuwe gezichtspun-
ten verkend of uitgewerkt.  

In het concluderend hoofdstuk, getiteld Local law and customary practices 
in the study of water rights, verbreden Joep Spiertz en Frans en Keebet von 
Benda-Beckmann de blik. Stap voor stap, en met behartigenswaardige een-
voud, bespreken zij eerst de elementen van een rechtsantropologisch perspec-
tief op het waterrecht. Nadat bekende problemen met het begrip customary law 
zijn aangestipt, lanceren de auteurs daarna het concept local law. Dit concept 
verschijnt in de tweede helft van de jaren negentig voor het eerst in rechtsplu-
ralistische geschriften, en ontvangt elders een vollediger behandeling (Spiertz 
en Wiber 1996). Local law is het geheel van de levende “‘mix’ of legal rules” 
waaraan mensen op het lokale niveau refereren. Zij dankt haar conceptie aan 
het feit dat het denken in termen van (interacterende) rechtssystemen dikwijls 
onjuist is, omdat het veronderstelt dat wat men op lokaal niveau aantreft terug 
te brengen is tot de constituerende rechtssystemen. Uit interactie, zo houden de 
auteurs ons voor, ontstaan volstrekt nieuwe instituties en rechtsregels. Tot zo-
ver kan men hun betoog onderschrijven. Of de term local law wel zo goed 
gekozen is, en of het niet andere problemen oproept, is echter de vraag. Ten 
eerste roept local law het beeld op van een min of meer consistent systeem. Dit 
lijkt tegen de bedoeling van de scheppers in te gaan. De term is bovendien eer-
der analytisch dan empirisch gericht: wat is ‘local’ in sociaal-ruimtelijke zin, 
en waar liggen de grenzen? Tenslotte roept een term als local law ook om ge-
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lijkwaardige tegenhangers zoals regional, supralocal, of national law, en die 
worden ons niet geboden.  
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Rob Schwitters 

Normalisering van handelen rondom het sterfbed 

Bespreking van John Griffiths, Alex Bood en Heleen Weyers, Euthanasia & 
Law in the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press 1998.  

Berichtgeving over de grenzen gecorrigeerd en een voorstel tot betere 
handhaving 

De euthanasiepraktijk in Nederland staat in het buitenland voornamelijk te 
boek als een omstreden voorbeeld. Hoe afwijzend men daar kan reageren is 
bekend uit de publicaties van de Amerikaanse psychiater en directeur van de 
American Suicide Foundation, Herbert Hendin. Hoe tendentieus de berichtge-
ving kan zijn blijkt mij ook hier in Noorwegen regelmatig. In één van de meest 
serieuze kranten (Dagbladet) trof ik bijvoorbeeld dezer dagen de volgende kop 
aan: ‘Actieve euthanasie: één op de vijf wil niet sterven’. De tekst vervolgt: 
‘Nederland is op weg de controle over actieve euthanasie te verliezen. Een 
vijfde van de patiënten verzoekt niet zelf om te sterven. De Norske Lægefore-
ning (de Noorse KNMG rs) is geschokt door deze cijfers’.  

Euthanasia & Law in the Netherlands is in eerste instantie bedoeld om der-
gelijke kritiek te pareren. Daartoe worden drie sporen gevolgd. Ten eerste 
wordt een beeld gegeven van de materiële en procedurele normen die de laatste 
decennia zijn ontstaan; een beeld dat de (buitenlandse) lezer moet overtuigen 
dat er in Nederland, in ieder geval in medische en juridische kringen, aller-
minst sprake is van een nonchalante houding ten aanzien van vragen van le-
vensbeëindiging. Ten tweede wordt aangetoond welke – nauwelijks alarme-
rende – werkelijkheid schuilgaat achter de cijfers die te pas en te onpas in 
dergelijke commentaren worden aangehaald. Ten derde wordt beweerd dat 
inzoverre er toch nog omstreden zaken zijn, niet bewezen is dat deze het ge-
volg zijn van onze rechtspolitieke benadering, zoals door veel buitenlandse 
critici geopperd wordt. 

Verder wordt een bijdrage geleverd aan het debat omtrent de wijze waarop 
euthanasie en verwante handelingen gehandhaafd moeten worden. In het boek 
vindt men de ideeën die John Griffiths ook in enkele andere publicaties heeft 
verwoord terug.1 Het betreft het ook binnen het kader van de binnenlandse dis-

                                                           
1 Zie met name: J. Griffiths, ‘Euthanasie: legalisering of decriminalisering’? in: Ne-

derlands Juristenblad 4 april 1997, afl. 14, pp. 619-628; J. Griffiths, ‘Euthanasie: 
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cussie radicale voorstel om de controle voornamelijk in handen te leggen van 
de geneeskundige professie zelf. Daartoe zou de meldingsprocedure volledig 
los moeten worden gemaakt van het strafrecht en dienstbaar moeten worden 
gemaakt aan de collegiale handhaving van normen.  

Voordat ik mij wat meer waarderend over het boek uitlaat, eerst even vrij 
sec een overzicht van de inhoud. Eén kanttekening vooraf: De auteurs hebben 
zich nadrukkelijk niet beperkt tot euthanasie, in de restrictieve betekenis van 
het woord die in ons land gangbaar is geworden. Zij hebben het niet alleen 
over ‘het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de be-
trokkene en op diens verzoek’, maar richten hun aandacht ook op andere medi-
sche handelingen die het leven bekorten, zoals pijnbestrijding, abstineren en 
beëindiging van leven zonder uitdrukkelijk verzoek. Euthanasie vormt maar 
een zeer gering deel van het totaal aantal handelingen waarbij beslissingen van 
artsen op één of andere wijze van invloed zijn op het moment van sterven. 
Daarvan zou sprake zijn in circa 2/5 van alle sterfgevallen. In 1995 waren dat 
er zo’n 60.000. De meest voorkomende vormen van medische handelingen die 
het leven bekorten zijn abstineren (20% van de sterfgevallen) en pijnbestrij-
ding (19% van alle sterfgevallen). Euthanasie omvat maar 3% van alle sterfge-
vallen en levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk verzoek nog geen 1%. De 
auteurs laten zien dat deze andere medische handelingen die het leven bekorten 
vaak moeilijk van euthanasie te onderscheiden zijn en dat deze handelingen in 
het licht van nieuw opgekomen zorgvuldigheidseisen vaak precair zijn en een 
publieke toetsing verdienen. Het brengt de auteurs tot het standpunt dat eigen-
lijk de meldingsprocedure een veel breder bereik van handelingen zou moeten 
gaan omvatten. 

De rechtsvorming 

In de eerste helft van het boek staat het proces van normvorming voorop. In 
enkele inleidende delen wordt ingegaan op de context waarin het euthanasiede-
bat plaatsvindt. Eerst worden beknopt enkele sociaal- en cultuurhistorische 
achtergronden beschreven die de libertaire en pragmatische houding in ons 
land kunnen verklaren. Vervolgens volgt een opsomming van enkele afwijzen-
de buitenlandse commentaren op de Nederlandse euthanasiepraktijk, die on-
middellijk als niet steekhoudend worden afgedaan. Verder wordt een beeld ge-
schetst van de wijze waarop de gezondheidszorg in ons land geïnstitutionali-
seerd is. In de hoofdstukken twee, drie en vier gaat het om de stand van het 
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Perspectives (Legal Semiotics Monographs), pp. 81-109. Liverpool: 1999. 
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recht. In hoofdstuk twee wordt de ontwikkeling van het recht vanaf de jaren 
vijftig besproken. In hoofdstuk drie staat het nu geldende recht voorop, waarbij 
een onderscheid wordt gemaakt tussen normen die uitgekristalliseerd zijn en 
die op een brede consensus berusten en normen die nog controversieel zijn, 
waarbij de auteurs niet nalaten om, doorgaans analoog redenerend, bepaalde 
ontwikkelingstendensen te voorspellen. Verder komen in dit hoofdstuk uitvoe-
rig de juridische aspecten van de meldingsprocedure ter sprake. In hoofdstuk 
vier wordt een meer analytisch inzicht geboden in de argumenten die een rol 
spelen in het debat rondom medische handelingen die het leven bekorten. 
Daarbij worden met name enkele vraagtekens geplaatst bij de argumentatieve 
grondslag van het onderscheid tussen euthanasie enerzijds en pijnbestrijding en 
abstineren anderzijds, een onderscheid waarop de bestaande meldingsprocedu-
re gefundeerd is. Verder wordt ingegaan op de vraag op welke gronden de 
staat kan interveniëren in de verhouding tussen iemand die wenst te sterven en 
iemand die op verzoek van die persoon bereid is hem daarbij hulp te bieden. 

Men komt in het boek slechts rudimentair uitgewerkte sociologische ver-
klaringen tegen van de gegroeide aandacht voor medische handelingen die het 
leven bekorten, de auteurs hebben ook niet meer geambieerd. De bijzondere 
houding van Nederland ten aanzien van euthanasie wordt in verband gebracht 
met de al in de Gouden Eeuw bestaande libertaire gezindheid en tevens be-
schouwd als een erfenis van de verzuiling die ertoe geleid heeft dat bij zaken 
die levensbeschouwelijke waarden raken frontale ideologische botsingen ver-
meden worden. Gelijk Joyce Outshoorn heeft laten zien ten aanzien van abor-
tus wordt politieke besluitvorming bij dergelijke zaken gekenmerkt door uit-
stel, depolitisering en neutralisering van het meningsverschil.2 Juist deze ken-
merken van het besluitvormingsproces maken volgens Griffiths c.s. dat het 
proces van rechtsvorming ten aanzien van euthanasie niet gedragen is door de 
wetgever, maar vooral door de rechter in samenspraak met andere betrokkenen 
zoals Staatscommissies, de KNMG en de Nederlandse Vereniging voor Vrij-
willige Euthanasie (NVVE). Aan het slot van het boek worden nog twee ande-
re sociale factoren aangestipt die de libertaire en pragmatische houding kunnen 
verklaren, namelijk het in Nederland bestaande grote vertrouwen in publieke 
instanties en de daar werkzame deskundigen alsmede de sterke sociale solidari-
teit die ons land kenmerkt. Dit laatste maakt dat het wel in de Amerikaanse 
discussie naar voren gebrachte argument dat armoede en de kosten van medi-
sche zorg mensen zouden kunnen aanzetten om euthanasie te verzoeken zonder 
dat werkelijk te willen, hier wat minder relevant is.  

Het boek biedt een helder overzicht van de rechtsvorming met betrekking 
tot euthanasie en andere medische handelingen die het leven bekorten. Met een 
groot deel van deze handelingen, zoals pijnbestrijding en abstineren, heeft het 
recht geen directe bemoeienis omdat het als normaal medisch handelen wordt 
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overgelaten aan de professionele competentie van medici (‘de medische excep-
tie’). Het is vooral euthanasie (door de Staatscommissie Euthanasie in 1985 ge-
zaghebbend gedefinieerd als ‘het opzettelijk levensbeëindigend handelen door 
een ander dan de betrokkene en op diens verzoek’) en beëindiging van leven 
zonder uitdrukkelijk verzoek, die het recht in beweging hebben gebracht. Het 
betreft handelingen die strafrechtelijk zijn verboden. Ten aanzien van eutha-
nasie is vanaf het begin van de jaren tachtig in de jurisprudentie een structurele 
rechtvaardigingsmogelijkheid geschapen. Inmiddels is overigens een wets-
voorstel ingediend waarmee die niet-strafbaarheid door de wetgever wordt be-
krachtigd. Er wordt in dit verband gesproken over een legalisering, maar de 
verandering is niet zo groot als dit begrip suggereert. 

Ten aanzien van euthanasie, waartoe de auteurs overigens ook hulp bij 
zelfdoding rekenen, hebben zich inmiddels in de rechtspraktijk en de maat-
schappelijke discussie een groot aantal materiële en procedurele normen uitge-
kristalliseerd. Omstreden is met name nog, in welke mate patiënten fysiek of 
psychisch moeten lijden alvorens hun verzoek tot (hulp bij) doding juridisch 
aanvaard kan worden. Levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk verzoek is nog 
veel meer in opspraak en de (juridische) normvorming is nog allerminst tot rust 
gekomen. 

Controle van medisch handelingen die het leven bekorten 

In de eerste vier hoofdstukken domineert de bewondering voor de wijze waar-
op normen ten aanzien van medische handelingen die het leven bekorten zijn 
ontwikkeld. In de laatste drie hoofdstukken verschuift de aandacht van het 
proces van rechtsvorming naar de vraag hoe dergelijke medische handelingen 
het beste gecontroleerd kunnen worden. Daarbij komen de gebreken van het 
Nederlandse stelsel veel meer centraal te staan. Deze kritische diagnose geeft 
overigens geen voeding aan de, doorgaans door buitenlanders geformuleerde, 
gedachte dat het toelaten van euthanasie onvermijdelijk tot misstanden leidt, 
want de remedie die de auteurs voorstaan is om de al in Nederland ingeslagen 
weg radicaal te vervolgen. Zij stellen veranderingen voor die de meldingspro-
cedure beter moeten doen functioneren, die de openheid rondom medische 
handelingen die het leven bekorten moeten vergroten en die de toetsing een 
meer neutraal-technisch karakter zullen geven.  

Op het functioneren van die meldingsprocedure komt het volgens Griffiths 
c.s. aan. De justitiële autoriteiten hebben nauwelijks zicht op handelingen die 
rondom het sterven plaatsvinden. Men kan immers moeilijk bij elk sterfbed een 
officier van justitie posteren. Daarmee wordt een adequate toetsing grotendeels 
afhankelijk van rapportage door de artsen zelf. Maar de meldingsprocedure 
fungeert maar in beperkte mate. Ten eerste, en dat is een centraal argument in 
het boek, is maar een fractie van het totaal aantal problematische medische 
handelingen die het leven bekorten onderworpen aan de meldingsplicht, name-
lijk euthanasie en levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk verzoek. Op pijnbe-
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strijding en abstineren daarentegen is de medische exceptie van toepassing. 
Deze handelingen worden beschouwd als niet voor melding in aanmerking 
komend normaal medisch handelen. De auteurs pleiten ervoor ook pijnbestrij-
ding en abstineren te reguleren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bij deze vor-
men van medisch handelen artsen zorgvuldigheidsnormen, zoals die ten aan-
zien van het raadplegen van de patiënt of diens naaste verwanten, bij een be-
slissing frequenter veronachtzamen dan bij wel meldingsplichtige handelings-
praktijken. Ten tweede hebben de onderzoeken van Van der Maas en Van der 
Wal aangetoond dat de bestaande meldingsprocedure maar gebrekkig functio-
neert. In 1990 werd maar 18% van het totale aantal euthanasiegevallen ge-
meld3, in 1995 was dit 41%.4 Men zou in deze bevindingen ook een opmerke-
lijke stijging kunnen lezen, maar Griffiths c.s. achten deze cijfers verontrus-
tend. Zij hebben daarvoor ook een belangrijke bijkomende reden. In het onder-
zoek van 1995 is namelijk tevens ontdekt dat slechts de minder problematische 
gevallen van euthanasie gemeld worden. Wanneer minder zorgvuldig is ge-
handeld zijn artsen weinig geneigd hun handelen aan de openbaarheid prijs te 
geven. Dat euthanasie soms nauwelijks van abstineren of pijnbestrijding te 
onderscheiden is biedt artsen ook de mogelijkheid om hun handelen tot een 
niet voor melding in aanmerking komende categorie te herdefiniëren. 

De alternatieve regulering die de auteurs voorstellen is volledig gefundeerd 
op de gedachte dat artsen gestimuleerd moeten worden om alle handelingen die 
het leven bekorten zichtbaar en toetsbaar te maken. Daartoe moet het vertrou-
wen in de meldingsprocedure vergroot worden en moeten mogelijkheden om 
door een herdefinitie van handelingen deze aan de meldingsplicht te kunnen 
onttrekken gereduceerd worden. De melding willen zij bevorderen door bij de 
toetsing het strafrecht op afstand te zetten. Aan het beperken van de mogelijk-
heid tot herdefinitie moet tevens de hiervoor genoemde uitbreiding van het be-
reik van de meldingsprocedure een bijdrage leveren. 

De huidige meldingsprocedure is gericht op het selecteren van precaire ge-
vallen die het OM kan vervolgen, dat is ook nu sinds 1998 Regionale Commis-
sies een buffer vormen niet wezenlijk veranderd. De auteurs van Euthanasia & 
Law in the Netherlands willen het strafrecht op afstand plaatsen door de mel-
dingsprocedure volledig in het teken te stellen van toetsing en controle door de 
medische beroepsgroep zelf. Daartoe dienen uit artsen bestaande toetsingscom-
missies in het leven geroepen te worden. Deze zullen een lokaal karakter heb-
ben en kunnen verbonden zijn aan de instelling waar de arts werkzaam is of 
verbonden zijn met de lokale organisatie van huisartsen waar hij of zij lid van 
is. De commissie bediscussieert elk gemeld geval in aanwezigheid van de rap-
porterende arts en in absolute vertrouwelijkheid. De casus wordt niet alleen be-
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oordeeld in het licht van strikt medische criteria, maar wordt ook getoetst aan 
de zorgvuldigheidsnormen, zoals consultatie van een tweede arts en het raad-
plegen van naaste verwanten, die zich binnen het recht ontwikkeld hebben. De 
commissie maakt een archief met daarin het formulier van elke besproken zaak 
en een verslag van de oordeelsvorming. Alleen zeer ernstige afwijkingen van 
de regels worden aan de Inspecteur voor de Volksgezondheid doorgegeven. 
Deze beoordeelt of de zaak nader getoetst moet worden in een tuchtrechtelijke 
procedure. Verder verkrijgt de Inspecteur slechts geaggregeerde gegevens. 
Wel behoudt deze het recht om steekproefgewijs de archieven te raadplegen en 
zo het functioneren van de commissies te toetsen. Cruciaal is dat het OM geen 
toegang krijgt tot het archief en tot het in de commissie tot stand gekomen be-
slissingsproces. Het OM behoudt zelfstandige opsporingsbevoegdheid, maar 
de meldingsprocedure is het daarbij niet langer dienstbaar. Daarmee lijkt het 
OM weer eenzelfde positie in te nemen als de justitiële autoriteiten in het bui-
tenland, een vervolgingsbevoegdheid zonder hulp van de meldingsprocedure, 
ware het niet dat indien, zoals de auteurs voorstellen, ook euthanasie en le-
vensbeëindiging zonder uitdrukkelijk verzoek door de medische exceptie om-
vat worden, het OM een veel ruimer bereik van toetsingsbevoegdheid door de 
medische professie zelf, moet respecteren.  

Resultaat van deze voorstellen is dus dat in toenemende mate wordt gere-
guleerd: ook abstineren en pijnbestrijding worden actief getoetst, maar dat 
tegelijkertijd wordt gedecriminaliseerd: euthanasie en levensbeëindiging zon-
der uitdrukkelijk verzoek worden in belangrijke mate aan strafrechtelijke toet-
sing onttrokken. Met het voorstel beogen de auteurs in eerste instantie het 
vertrouwen van artsen in de toetsingsprocedure te vergroten en zo de mel-
dingsbereidheid te bevorderen. Dat het hen vooral om het versterken van het 
vertrouwen te doen is blijkt ook uit het feit dat zij de uitbreiding van het bereik 
van de meldingsprocedure met abstineren en pijnbestrijding niet op korte ter-
mijn wenselijk achten omdat dit te veel weerstand in geneeskundige kring zou 
oproepen. Het toetsbaar maken van deze handelingen vinden zij een te grote 
stap wanneer het de meldingsbereidheid van artsen dreigt te frustreren. Daar-
mee hechten zij klaarblijkelijk minder gewicht aan de storende invloed op de 
meldingsprocedure die gelegen is in het feit dat zolang abstineren en pijnbe-
strijding niet meldingsplichtig zijn, artsen een belangrijke mogelijkheid gebo-
den wordt om handelingen door herdefiniëring aan rapportage te onttrekken. 
Deze prioritering is te volgen wanneer je wilt aannemen dat artsen minder 
geneigd zijn tot herdefinitie wanneer zij de strafrechtelijke consequenties van 
melding minder hoeven te vrezen.  

Kanttekeningen bij de voorgestelde toetsingsprocedure 

In het volgende wil ik vooral nader ingaan op de voorgestelde toetsingsproce-
dure, omdat het de meeste aanknopingspunten biedt voor een rechtssociologi-
sche vraagstelling. Toch wil ik niet ongezegd laten dat ik onder de indruk ben 
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van de hoofdstukken waarin het proces van rechtsvorming en de presentatie 
van meer feitelijke gegevens over besluitvorming rondom het levenseinde, 
voorop staan.5 De lezer wordt een ideologische stellingname nagenoeg onmo-
gelijk gemaakt door hem te confronteren met de complexiteit van juridische, 
morele en empirische vragen die opkomen wanneer men de dagelijkse medi-
sche praktijk dichter benadert. Een rigoureuze afwijzing van euthanasie is dan 
vrijwel niet langer mogelijk omdat bijvoorbeeld ook bij veel vormen van pijn-
bestrijding het sterven van de patiënt bewust overwogen en zelfs beoogd 
wordt. Kortom, de feitelijke problemen in ziekenhuizen laten geen absolute 
stellingnames toe. In Nederland lijkt men zich daarvan meer bewust dan in 
andere landen, en dit heeft ertoe geleid dat wij met de normvorming veel ver-
der voortgeschreden zijn, en controversiële praktijken minder onder het juk 
van een taboe verborgen blijven. Het boek schetst een beeld van een evenwich-
tig proces van normvorming waarbij KNMG, Staatscommissies en rechters 
stapje voor stapje en open voor elkanders argumentaties normen gearticuleerd 
hebben 

Ten aanzien van de voorgestelde toetsingsprocedure heb ik meer beden-
kingen. Dat ligt niet zozeer aan het feit dat het mij onaannemelijk lijkt dat deze 
procedure een belangrijke hindernis tegen melding zal wegnemen. Met een 
melding leveren artsen zich immers niet meer over aan de kans dat zij de door 
hen gevreesde strafrechtelijke vervolging moeten doorstaan. Handelen zij niet 
te vergaand in strijd met zorgvuldigheidsnormen dan gaat de verantwoording 
niet verder dan een hartig gesprek met collega’s (de toetsingscommissie). 
Overschrijden zij deze grenzen wel ernstig, dan kan de zaak in handen komen 
van de Inspecteur voor de Volksgezondheid of in het ergste geval voorgelegd 
worden aan het tuchtrecht. Maar in deze procedure, zo maken de auteurs op uit 
onderzoek, blijken zij meer vertrouwen te hebben dan in het strafrecht. Boven-
dien betekent niet-melding in de voorgestelde procedure dat men collega’s in 
de steek laat, hetgeen artsen niet graag voor hun rekening zouden willen ne-
men. 

Het lijkt mij tevens een goede gedachte om de zorgvuldigheidstoetsing in 
eerste instantie op zodanige wijze te laten plaatsvinden dat de arts die medische 
handelingen verrichtte die het leven bekortten niet als verdachte wordt beje-
gend, maar wordt aangesproken in een proces van overleg, argumentatie en 
rechtvaardiging. Deze procedure sluit veel beter aan bij het gegeven dat vaak 
moeilijk te beantwoorden vragen in het geding zijn. Overigens zal geen sprake 
zijn van een geheel machtsvrij moreel debat, omdat de toetsingscommissie al-
tijd de mogelijkheid heeft om zaken die zij uit het oogpunt van zorgvuldigheid 
ernstig tekort vindt schieten aan de Inspecteur voor te leggen. Daarmee dreigt 
wel het gevaar dat zaken die binnen de grenzen van het redelijke liggen bu-

                                                           
5 Dat er in juridisch opzicht niets mis is met dit boek bewijst de waardering van J. 

Remmelink die het in zijn bespreking een ‘classic’ noemde, zie: Boekbeschouwing, 
in: RM Themis 1998/9, pp. 327-329.  



94 Rob Schwitters 

reaucratisch en routineus verwerkt gaan worden en dat het proces van oor-
deelsvorming zich zal concentreren op de vraag welke gevallen nu wel en 
welke niet aan een zwaardere toetsingsprocedure moeten worden onderwor-
pen. Over dergelijke samenhangen tussen argumentatiewijzen, processen van 
oordeelsvorming en inrichting van de toetsingsprocedure vindt men overigens 
weinig in het boek. Wel de optimistische verwachting dat vanuit het oogpunt 
van rechtszekerheid en de tevens door auteurs wenselijk geachte flexibele en 
casuïstische oordeelsvorming, de voorgestelde toetsingsprocedure de voorkeur 
verdient boven de bestaande. 

De bestaande strafrechtelijke toetsingsprocedure is volgens Griffiths c.s. 
vanuit het oogpunt van rechtszekerheid problematisch. Daarmee doelen zij 
voornamelijk op de materiële rechtszekerheid: Artsen moeten niet alleen kun-
nen voorspellen of hen een straf te wachten staat (formele rechtszekerheid), 
maar ook of zij al dan niet vervolgd zullen worden. Juist op terreinen waar het 
proces van normvorming nog niet tot rust was gekomen, is het vervolgingsbe-
leid zeer onvoorspelbaar geweest en soms sterk afhankelijk van de politieke 
gezindheid van ministers. De winst van het voorgestelde systeem van collegia-
le handhaving is zonder twijfel dat de gevolgen van rechtsonzekerheid minder 
repercussies zullen hebben voor de meldingsbereidheid, omdat artsen door hun 
handelen te rapporteren de kans op strafrechtelijke vervolging niet zullen ver-
groten. Maar of de voorgestelde procedure ook de rechtszekerheid dient in die 
zin dat het proces van rechtsvorming alle bij beslissingen rondom het levens-
einde betrokkenen ondubbelzinnige aanwijzingen geeft voor een zorgvuldige 
praktijk, dat vraag ik mij af. Juist voor de betekenis van deze algemene effec-
ten, i.c. de richtlijnen die (wettelijke) normen geven voor patiënten, hun fami-
lieleden, artsen, verpleegkundigen en voor het beleid in ziekenhuizen en ver-
pleegtehuizen, heeft Griffiths herhaaldelijk aandacht gevraagd.6 Maar kan van 
de voorgestelde procedure, waarbij lokale toetsingscommisies een centrale rol 
spelen, in het licht van dit aspect van rechtszekerheid veel verwacht worden? 
De besluitvorming binnen de toetsingscommissies zal een besloten karakter 
hebben. Het is deze slechts toegestaan om geanonimiseerde en gekwantificeer-
de overzichten van hun meningsvorming en beslissingen te publiceren. En in 
de toetsingsprocedures die wel een openbaar karakter hebben, te weten de 
tuchtrechtelijke en de strafrechtelijke, zullen vooral de ernstig respectievelijk 
zeer ernstig onzorgvuldige praktijken beoordeeld worden. Er zullen dan drie 
bronnen van normvorming zijn, de lokale toetsingscommisies, het tuchtrecht 
en het strafrecht. De door de commissie gehanteerde normen zullen artsen 
moeten ontlenen aan de sterk van individuele casus abstraherende verslagen 
van haar besluitvorming en wellicht aan verhalen van collega´s in de naaste 
omgeving. In de vakliteratuur en massamedia zullen de beslissingen van tucht-
rechter en strafrechter teruggevonden kunnen worden. Deze meervoudige 
informatie lijkt mij niet bevorderlijk voor de rechtszekerheid. In dit opzicht is 
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de bestaande procedure in het voordeel. Zo blijkt uit onderzoek dat artsen zich 
juist op het terrein van euthanasie en levensbeëindiging zonder verzoek sterk 
bewust zijn van de eisen van zorgvuldigheid.7 Men kan hierin een aanwijzing 
zien voor de (algemene) effectiviteit van de huidige, in een strafrechtelijke 
context staande, meldingsprocedure. Het is wellicht juist vanwege het feit dat 
het proces van normvorming sterk gemonopoliseerd is door één instantie (i.c. 
de strafrechter) dat beslissingen als het Chabot-arrest leidende inzichten kun-
nen bieden voor de medische praktijk. Daarnaast hebben proefprocessen als 
deze een sterk decriminaliserend effect gehad op de strafrechtelijke toetsing 
van medisch handelen rondom het levenseinde. Als het tuchtrecht en zeker het 
strafrecht (omdat het de medische exceptie dient te respecteren) alleen nog de 
zeer ernstige overtredingen gaan toetsen, dan zullen deze procedures gecrimi-
naliseerd worden. 

Het is opmerkelijk dat in de laatste hoofdstukken van het boek het straf-
recht wordt beschreven als een proces van normvorming dat vanuit het oog-
punt van flexibiliteit en casuïstiek tekort schiet, want het eerste deel van het 
boek vormt één huldebetoon aan juist deze kwaliteiten van dat recht. Toch is er 
geen sprake van een inconsistente redenering, daar de auteurs vooral in re-
cent(e) (voorgenomen) wijzigingen van het recht een bedreiging zien voor het 
flexibele en casuïstische karakter van de toetsing. De in 1998 ingestelde regio-
nale commissies die een buffer moeten vormen voor het OM dreigen weinig 
ruimte te krijgen voor flexibele besluitvorming omdat zij zo uniform mogelijk 
dienen te beslissen en zich dienen te oriënteren op de in het strafrecht geformu-
leerde normen. Als belangrijkste bezwaar tegen de (voorgenomen) legalisering 
van euthanasie hebben de auteurs dat de zorgvuldigheidsnormen in de wet 
worden opgenomen en zo tot noodzakelijke voorwaarden worden wil men aan 
strafrechtelijke veroordeling kunnen ontsnappen. De zorgvuldigheidseisen 
dreigen dan een keurslijf te worden dat rechters minder mogelijkheden biedt 
verschillende kwaliteiten van de handelingspraktijk in samenhang te waarde-
ren.  

Griffiths c.s. beweren dat de collegiale toetsingsprocedure bevorderlijk is 
voor een flexibele en casuïstische oordeelsvorming. Ik weet dat niet zo zeker. 
Het kleinschalige en lokale karakter van de commissies maakt dat deze proce-
dures nogal ontvankelijk zullen zijn voor collegiale affiniteiten (men kent el-
kaar persoonlijk) en levensbeschouwelijke verschillen (een aan een protestants 
ziekenhuis in Kampen verbonden commissie zal anders oordelen dan een aan 
het AMC verbonden commissie). De Inspectie voor de Volksgezondheid zal 
zich dan al snel geroepen voelen de invloed van lokale factoren te beperken 
met behulp van vrij strakke instructies en richtlijnen. 

Verder verwachten de auteurs van de collegiale toetsing dat deze een einde 
maakt aan een in de bestaande toetsingspraktijk door hen waargenomen discre-
pantie tussen strafrechtelijke en medische interpretaties van intenties, causali-
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teit en doen en laten. Zonder in twijfel te willen trekken dat er accentverschil-
len zijn in de wijze waarop binnen respectievelijk de juridische en medische 
praktijk dergelijke begrippen geïnterpreteerd worden, en dat dergelijke accent-
verschillen problematisch kunnen zijn voor de handhaving, overtuigt mij het 
beeld dat van deze discrepantie wordt gegeven allerminst. In het beeld dat van 
de strafrechtelijke analyse van intenties en causaliteit gegeven wordt, zou het 
onmogelijk zijn om vervroeging van de dood ten gevolge van pijnbestrijding te 
onderscheiden van euthanasie waarbij de (vervroegde) dood bewust beoogd 
wordt. Met name omdat het strafrecht een objectieve interpretatie van intenties 
wordt toegedicht, waarbij het ervan zou uitgaan dat artsen alle voorzienbare 
gevolgen van handelen hebben beoogd, zou het beide handelingspraktijken 
niet weten te onderscheiden. Juridisch gesproken zou dus het onderscheid 
tussen ‘natuurlijke dood’ (pijnbestrijding) en ‘niet-natuurlijke dood’ (euthana-
sie), het fundament van de bestaande meldingsprocedure, op drijfzand berus-
ten. Dat in de juridische praktijk dit onderscheid desalniettemin wel degelijk 
gemaakt wordt, verklaren de auteurs uit het feit dat het recht een concessie 
heeft gedaan aan de in medische kringen bestaande interpretaties van deze 
begrippen. Zo wordt nu bijvoorbeeld ook in de juridische praktijk het in de 
medische praktijk gangbare subjectieve intentiebegrip gehanteerd. De auteurs 
zien dit als een gekunstelde poging om de tegenstelling tussen juridische en 
medische interpretaties te overbruggen. Mij lijkt het eerder een bewijs voor de 
openheid van het recht, dat met het oog op adequate beslissingen in bepaalde 
contexten afstand doet van absolute dogma’s. Daarmee ga ik nog voorbij aan 
de vraag, maar dat kan ik als niet-jurist niet zo goed beoordelen, of de auteurs 
geen eenzijdig beeld van het recht geven. Het is mijn indruk dat in het straf-
recht meer subjectieve interpretaties van intenties een veel groter rol spelen 
dan de auteurs doen voorkomen.  

Ook is moeilijk te volgen waarom de auteurs nu juist in de door hen voor-
gestelde collegiale toetsingsprocedure de remedie zien om de kwalijke gevol-
gen van de door hen waargenomen discrepantie te pareren. Zij vinden juist het, 
door hen oorspronkelijk aan de medische praktijk toegeschreven, subjectieve 
intentiebegrip problematisch omdat het de artsen de mogelijkheid biedt om 
meldingsplichtige euthanasie te herdefiniëren tot vormen van medisch hande-
len die niet gemeld behoeven te worden. In dit verband is het opmerkelijk dat 
de auteurs menen dergelijke problemen te voorkomen door de rol van het straf-
recht bij de toetsing te beperken om deze in belangrijke mate in handen te ge-
ven van vertegenwoordigers van de medische praktijk zelf. Gezien het feit dat 
de auteurs voorlopig vrede kunnen hebben met deze decriminalisering zonder 
het toepassingsbereik van de meldingsprocedure uit te breiden, is het herdefini-
tieprobleem niet helemaal verdwenen. 

Zoals al opgemerkt, de door Griffiths c.s. gesuggereerde toetsingsprocedu-
re sluit logisch aan bij kenmerken van de Nederlandse houding ten opzichte 
van medische handelingen die het leven bekorten: een beoogde verbetering van 
de meldingsprocedure door middel van een niet-strafrechtelijke toetsing in de 
vorm van collegiale verantwoording veronderstelt een open, niet-gepolitiseerde 
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en pragmatische houding die zij kenmerkend achten voor het door hen be-
schreven proces van rechtsvorming. Men zou het voorstel om slechts artsen in 
de toetsingscommissies op te nemen kunnen zien als een uitvloeisel van het feit 
dat de toetsing hier meer dan in andere landen een neutraal-technisch karakter 
heeft gekregen. Toch zie ik niet in waarom de samenstelling van de commis-
sies zo eenzijdig moet zijn. Zeker bij de toetsing van euthanasie, waar de gren-
zen met name verlegd zijn door een toenemende erkenning van het recht op 
zelfbeschikking van patiënten, en waar ‘quality of life’ argumenten een steeds 
grotere rol gaan spelen, hetgeen de auteurs ook lijken toe te juichen, valt het 
moeilijk te begrijpen dat de door de toetsingscommissie te nemen beslissingen 
bij uitstek een kwestie zijn van medische expertise. Het is de vraag of de door 
medici zelf geregeerde toetsingsprocedure een even bindende factor zal kun-
nen zijn tussen al die participanten bij het debat over medische handelingen die 
het leven bekorten, als de strafrechter de laatste decennia heeft weten te zijn. 

Naar een meer rechtssociologische benadering 

In Euthanasia & Law in the Netherlands is zowel nuance als eigenzinnigheid 
terug te vinden, respectievelijk een heldere en gedetailleerde analyse van het 
proces van rechtsvorming alsmede een voorstel tot een ingrijpende wijziging 
van de toetsingsprocedure waarin de opvattingen van Griffiths, de pleitbezor-
ger van sociologische benaderingen als de sociale werking van recht en rechts-
pluralisme, onmiskenbaar aanwezig zijn. De auteurs hebben geen rechtssocio-
logische studie willen schrijven, maar deze is zeker door het rechtssociologi-
sche denken geïnspireerd. Daarbij konden zij ook dankbaar gebruik maken van 
reeds verricht onderzoek, zoals de rapporten van Van der Maas (1991) en Van 
der Wal (1995) en de studies die binnen het verband van de vakgroep van John 
Griffiths gedaan zijn of gaande zijn.8 Het boek levert zelf maar een bescheiden 
zelfstandige bijdrage aan de rechtssociologische bestudering van handelingen 
die het leven bekorten maar roept een veelheid van vragen op die verdere uit-
werking vanuit dit gezichtspunt verdienen. 

Alleen al de beschrijving en verklaring van (veranderende) opvattingen 
over euthanasie en verwante handelingen in diverse landen en de opvattingen 
van verschillende bij deze handelingen betrokken groepen als juristen, artsen, 
politici en belangengroepen vormt een rijk domein van onderzoek. In het boek 
ontbreken, het is al gezegd, dergelijke sociologische analyses niet geheel, maar 
                                                           
8 Met name: R. Pool, Vragen om te sterven. Euthanasie in een Nederlands zieken-

huis. Rotterdam 1996; A.M. The, ‘Vanavond om 8 uur...’ Verpleegkundige dilem-
ma’s bij euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde. Houten/Diegem 
1997. Verder werkt H. Weyers aan een (promotie)onderzoek waarin het proces van 
rechtsvorming met betrekking tot euthanasie in historisch perspectief wordt be-
schreven en A. Bood aan een (promotie)onderzoek over de filosofische aspecten 
van de regulering van euthanasie. 
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deze zijn weinig gedetailleerd uitgewerkt. Er wordt met name gewezen op de 
belangrijke rol van de ontwikkeling van medische kennis, waardoor sterven in 
toenemende mate op één of andere wijze verband houdt met beslissingen van 
artsen. Verder wordt aandacht besteed aan het steeds grotere gewicht van het 
recht op zelfbeschikking van de patiënt, hetgeen wordt toegeschreven aan pro-
cessen van democratisering, individualisering en secularisering. Factoren als 
de reeds genoemde invloed van de verzuiling op onze morele oriëntaties en het 
vertrouwen in artsen kunnen de bijzondere positie van Nederland ten aanzien 
van euthanasie begrijpelijk maken.  

Vergelijk ik de situatie in Noorwegen met die in Nederland dan valt vooral 
de verschillende houding van politici, artsen en hun beroepsorganisaties op. 
Uit onderzoeken blijkt dat de Noorse bevolking niet zo anders oordeelt dan de 
Nederlandse over (actieve) euthanasie. Een grote meerderheid acht dit geoor-
loofd. Politici en de Norske Lægeforening tonen zich echter, vrijwel unaniem, 
resoluut afwijzend. Ter verklaring van deze uiteenlopende rol van deze ‘elites’ 
gaan mijn gedachten in de volgende richting. In Noorwegen is het veel gebrui-
kelijker dan in Nederland dat leidende figuren in politieke en maatschappelijke 
kwesties een beroep doen op een vanzelfsprekende moraal waarvan veronder-
steld wordt dat deze de gehele natie bindt. In Nederland is tengevolge van de 
invloed van de verzuiling een dergelijk, de gehele natie includerend, moreel 
appel minder goed denkbaar. Wat de artsen in het bijzonder betreft: een zeer 
groot deel van de Noorse artsen is werkzaam in een weinig geürbaniseerde 
omgeving, waar zij nog veel moreel gezag hebben. In Nederland is dat gezag 
niet geheel afwezig, maar in een geürbaniseerde cultuur waarin vele verschil-
lende levensbeschouwelijke en maatschappelijke opvattingen naast elkaar 
staan, is moreel respect waarschijnlijk vooral te verdienen door een neutrale 
niet-gepolitiseerde opvatting ten aanzien van vragen van leven en dood.9 Dit 
zijn natuurlijk verklaringen die niet nieuw en nog sterk generaliserend zijn. 

 In Euthanasia & Law worden nog enkele andere factoren aangestipt die 
overeenkomsten en verschillen tussen landen kunnen verklaren, zoals de bete-
kenis van het juridiseringsproces dat maakt dat de verhouding tussen artsen en 
patiënten in toenemende mate in termen van juridische rechten en plichten 
wordt gedefinieerd. Verder wordt gewezen op het karakter van de medische 
context waarin het handelen plaatsvindt en het vertrouwen in experts. Het zijn 
algemene noemers die om verdere verdieping vragen.  

Behalve de beschrijving en verklaring van overeenkomsten en verschillen 
tussen standpunten van diverse betrokkenen in verschillende landen biedt dit 
thema ook veel aanknopingspunten voor de bestudering van de sociale wer-
king van recht. Zoals gezegd, de contouren voor een dergelijke benadering zijn 

                                                           
9 Van der Wal, o.c. 1996, vond een positieve correlatie tussen de toepassing van 

euthanasie, enerzijds en het zich niet verbonden voelen met een levensbeschouwe-
lijke overtuiging, het praktiseren in een grote stad en het woonachtig zijn in de pro-
vincies Noord- of Zuid-Holland, anderzijds.  
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al onmiskenbaar in dit boek aanwezig en deze is ook nader uitgewerkt in enke-
le lezingen en publicaties van John Griffiths.10 Bij de toetsing van medische 
handelingen die het leven bekorten gaat het om een domein waar het recht 
opereert in een aanwijsbaar sterk semi-autonoom sociaal veld, en waar het 
voor wat betreft de handhaving ook sterk op dit veld aangewezen is. Het roept 
vragen op over de verhouding tussen het recht en de normen die meer zelfstan-
dig door artsen en verpleegkundigen ontwikkeld worden.11 Het geëxperimen-
teer met toetsingsprocedures in ons land zet ook aan tot onderzoek naar de im-
plicaties van de diverse procedures voor de handhaving en voor het proces van 
normvorming, vanuit het oogpunt van rechtszekerheid, flexibiliteit en casuïs-
tiek.  

Verder zijn medische handelingen die het leven bekorten een dankbaar 
(rechts-)sociologisch thema omdat veel van deze handelingen plaatsvinden 
binnen het spanningsveld tussen individuele verantwoordelijkheid enerzijds en 
collectieve verantwoordelijkheid anderzijds, of tussen zelfbeschikking ener-
zijds en dwang der instituties anderzijds. Juist sociologen beschikken over een 
benaderingswijze die hen gevoelig maakt voor het feit dat ook autonome keuze 
en zelfbeschikking sociale constructies zijn die in verschillende sociale con-
texten een andere betekenis hebben.  

De vragen die ik hier stel zijn overigens voor een belangrijk deel ontleend 
aan het door NWO gefinancierde project The regulation of medical behavior 
that potentially shortens life dat door Griffiths is opgezet.12 Het boek krijgt een 
belangrijk vervolg met een internationaal vergelijkende en interdisciplinaire 
studie met een sterk accent op rechtssociologische vragen. Drie promovendi en 
een post-doconderzoeker zullen studies op dit terrein gaan verrichten.  

Besluit: Een hellend vlak? 

Zijn Griffiths, Bood en Weyers er nu in geslaagd om het nogal eens door bui-
tenlandse critici gehoorde verwijt te weerleggen dat Nederland zich op een hel-
lend vlak beweegt doordat aanvaarding van euthanasie onvermijdelijk leidt tot 
misstanden? Het boek roept het beeld op van een allerminst lichtzinnige hou-
ding ten aanzien van euthanasie en verwante handelingen, waarbij er een ten-
dens is om artsen aan meer regulering te onderwerpen. Aannemelijk wordt ge-
maakt dat de cijfers die doorgaans worden aangehaald als bewijs voor misstan-
den in feite grotendeels handelingen betreffen die als normaal medisch hande-
len gelden, dan wel zeer goed te rechtvaardigen praktijken betreffen die ver-
                                                           
10 Zie met name: J. Griffiths, o.c. 1997,1998 en 1999. 
11 Over de wijze waarop patiënten, artsen, verpleegkundigen en andere betrokkenen 

beslissen en de rol die het recht daarbij speelt weten we al heel wat meer op grond 
van de fraaie op participerende observatie gefundeerde studies van Robert Pool 
(o.c. 1996) en Anne-Mei The (o.c. 1997). 

12 Een project waar ik zelf bij betrokken ben. 
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moedelijk niet minder in andere landen gangbaar zijn. Het leven dat door ande-
ren beëindigd wordt zonder dat sprake is van een verzoek door de patiënt moet 
in de Nederlandse context niet geassocieerd worden met handelingen die gren-
zen aan moord, maar vooral met handelingen bij patiënten die niet langer in 
staat zijn zich een wil te vormen, waarbij deze handelingen de laatste schakel 
betreffen in een lange keten van (niet-)behandelbeslissingen en pijnbestrijding 
die aan het sterven voorafgaan. Verder werpen Griffiths c.s. enkele critici te-
recht voor de voeten niet aannemelijk te kunnen maken dat eventuele proble-
matische gevallen in andere landen ontbreken alsmede dat zij niet weten aan te 
tonen dat er een verband bestaat tussen deze gevallen en de Nederlandse eutha-
nasiepraktijk. Toch lijkt mij de stelling dat Nederland zich met zijn houding 
ten aanzien van euthanasie op een hellend vlak beweegt niet in alle opzichten 
uit de lucht gegrepen. 

Minder dan in andere landen is men in ons land in staat in het openbare do-
mein handelingen te verbieden en deze tegelijkertijd in de meer besloten sfeer 
oogluikend toe te staan. Het pragmatisch reguleren krijgt doorgaans de voor-
keur boven absolute verboden, juist omdat men zich bewust is van de fnui-
kende effecten die een repressief beleid kan hebben in de nisjes van de samen-
leving die zich aan publieke controle onttrekken, of het nu om prostitutie, 
drugs of euthanasie gaat. De door de auteurs voorgestelde handhavings- en 
toetsingsprocedure past in dit denkklimaat. Door decriminalisering willen zij 
de openheid en zichtbaarheid bevorderen. Abstineren en pijnbestrijding willen 
zij aan controle onderwerpen, met name om te voorkomen dat euthanasie en 
levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk verzoek onder het mom van een andere 
naam aan toetsing aan publieke standaarden van zorgvuldigheid kunnen wor-
den onttrokken. De alternatieve gedachte dat het de voorkeur kan verdienen 
om euthanasie (straf)rechtelijk te verbieden in de wetenschap dat normaal 
medisch handelen dekkende categorieën als pijnbestrijding en abstineren de 
nodige ruimte bieden voor de uitvoering van aan euthanasie grenzende hande-
lingen wordt in ons land al snel als hypocriet beschouwd. En al ben ik ook 
geneigd om een dergelijke benadering af te wijzen met name omdat hetgeen 
zich in het verborgene afspeelt moeilijk valt te toetsen, er is toch iets in die 
benadering dat een nadere overweging waard is.  

Het is duidelijk dat Griffiths, Bood en Weyers alleen op grond van inhou-
delijke overwegingen al geen voorstanders zijn van een strafrechtelijk verbod 
van euthanasie. Maar, zoals aangegeven, in hun boek worden daarnaast veel 
argumenten genoemd die aannemelijk moeten maken dat een strafrechtelijke 
regulering van euthanasie nauwelijks effectief kan zijn. Het vertrouwen van 
veel critici van de Nederlandse euthanasiepraktijk in een strafrechtelijk verbod 
vormt in hun ogen vooral een soort angstbezwering. Mij lijkt het dat ze zo de 
symbolische dimensie van zo’n verbod enigszins onderschatten. De hang in 
veel landen naar een handhaving van een strafrechtelijk verbod lijkt voor een 
belangrijk deel ingegeven door de bijdrage die men daarvan verwacht aan het 
instandhouden van een taboe. In landen, zoals in Noorwegen, waar de moraal 
meer in beheer is bij de staat dan in ons land, maakt zo’n strafrechtelijke norm 
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toch vaak grote indruk. Een verbod draagt ertoe bij dat mensen veel minder ge-
makkelijk in het openbaar euthanasie als een mogelijke handelingskeuze ter 
sprake kunnen brengen. Aan de waarde van dit taboe moest ik denken bij het 
lezen van enkele passages in Pools studie, waarin hij verslag doet van zijn, op 
participerende observatie gefundeerde, registratie van de besluitvorming rond-
om het levenseinde. Hij schetst het beeld van een doorgaans zeer overwogen 
en zorgvuldige besluitvorming, maar doet tevens verslag van opvattingen en 
houdingen die aangeven hoe ingrijpend de besluitvorming kan veranderen 
wanneer euthanasie algemeen aanvaard wordt geacht. Daarbij gaat het mij niet 
eens zozeer om de sommige door Pool genoemde gevallen waarbij praktische 
motieven van naaste familieleden, zoals een geboekte vakantie of het niet te 
veel vrij willen nemen van werk, aanzetten om de arts te verzoeken het sterven 
te bespoedigen. Dat zijn extreme gevallen die bij de handhaving van zorgvul-
digheidseisen wel betrekkelijk eenvoudig gecorrigeerd zullen kunnen worden. 
Maar van meer betekenis in dit opzicht zijn de ogenschijnlijk minder opvallen-
de verschuivingen van interpretaties. Pool wijst bijvoorbeeld op patiënten die 
een recht op euthanasie claimden, veronderstellende dat artsen verplicht zijn 
aan hun verlangen gehoor te geven. Verder geeft hij aan vaak de indruk te heb-
ben dat wanneer gezonde verwanten de redenen om de dood te bespoedigen in 
altruïstische termen uitdrukken (bv.: ‘Kunt u hem een spuitje geven, want ik 
wil niet dat hij langer lijdt’), zij zelf de emotie en de spanning niet langer meer 
lijken te kunnen verdragen.13 Dergelijke houdingen wijzen erop hoe ingrijpend 
het patroon van onderlinge verwachtingen rondom het sterfbed kan veranderen 
wanneer euthanasie een handelingsoptie wordt. Waar eens de zorg van ernstig 
zieken of zij anderen niet te veel tot last worden anathema was, wordt deze nu 
actueel bij hun keuze artsen te verzoeken hun leven te bekorten. Zolang uit-
sluitend artsen op grond van medische overwegingen beslisten over leven of 
dood was de angst van patiënten en hun naaste verwanten voor de dood minder 
direct van invloed op de besluitvorming. In een omgeving waarin artsen en 
verpleegkundigen gespitst zijn op mogelijke euthanasieverzoeken, is de schei-
dingslijn tussen de patiënt geboden handelingsmogelijkheden en een ervaren 
druk om aan veronderstelde verwachtingen te voldoen uiterst precair. Wat eens 
verboden was wordt een keuzemogelijkheid en wat een keuzemogelijkheid is 
wordt ontvankelijk voor de druk die in sociale afhankelijkheden en psychische 
onmacht besloten ligt. Juist een cultuur als de westerse, waarin mensen een al-
lesbehalve gemakkelijke relatie met de dood hebben, is daarvoor kwetsbaar. 
Velen lijken een strafrechtelijk verbod te prefereren in de overtuiging een 
heilige grens te moeten respecteren: euthanasie mag niet als een handelings-
mogelijkheid in het dagelijkse spraakgebruik worden opgenomen, hooguit 
gemaskeerd door andere definities bij uitzondering worden toegelaten. 

Dergelijke overwegingen maken voor mij de reacties van diegenen die 
krampachtig vasthouden aan een strafrechtelijk verbod beter invoelbaar. Het 

                                                           
13 R. Pool, o.c., p. 210. 
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doet mij ook beseffen dat een open en pragmatische houding zoals in ons land 
niet alleen voordelen verschaft bij de handhaving van de zorgvuldige praktijk, 
maar ook zeer hoge eisen stelt aan de toetsingsprocedure. Uit Euthanasia & 
Law in the Netherlands spreekt een groot vertrouwen in openheid, zichtbaar-
heid en regulering. 



WINNENDE ONDERZOEKSPROJECTEN 

Wibo van Rossum 

Culturele minderheden en eigen vormen van rechtspleging; 
een rechtsantropologisch onderzoek naar het rechtspreken 

van alevitische Turken1 

Doel- en probleemstelling 

Niet alleen brengen culturele minderheden zoals bekend hun eigen cultuur, sociale 
waarden en normen mee, ook valt het te verwachten dat ze hun eigen vormen van hand-
having en conflictbeslechting zullen hebben. Het blijkt zelfs dat er bepaalde vormen 
van rechtspraak zijn, zoals onder de Turkse migranten die zich aleviet noemen. Naar 
eigen sociale instituties als de rechtspraak onder culturele minderheden is in Nederland 
weinig onderzoek gedaan. Alevieten kennen de dede, iemand die op bepaalde momen-
ten als rechter zitting houdt ten tijde van de zogenaamde cem. 

Cems zijn plechtige gebeurtenissen die in Nederland, Duitsland en uiteraard Turkije 
verschillende keren per jaar worden georganiseerd door alevitische verenigingen en 
stichtingen. Het is pas sinds kort openlijk bekend dat deze cems ook tegenwoordig 
worden gehouden. Het vermoeden bestaat dat alevieten zich tot nog toe als onderdrukte 

                                                                 
1 Dit onderzoeksvoorstel (looptijd 1998-2003) voor een post doc-plaats is in juli 1998 door de 

Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 
de Universiteit van Amsterdam goedgekeurd. De Faculteit stelt uit eigen middelen jaarlijks 
twee post doc-plaatsen beschikbaar om kwalitatief goede onderzoekers te kunnen behouden. 
De commissie Geesteswetenschappen en Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de 
Universiteit van Amsterdam heeft daarna het voorstel goedgekeurd. Met 20 andere voorstellen 
is het voorstel vervolgens door het College van Bestuur aan de KNAW ingezonden voor het 
Programma Akademie-Onderzoekers. Dit programma bepaalt dat de Universiteit voor iedere 
aangestelde Akademie-Onderzoeker gedurende drie jaar jaarlijks f 100.000,- ontvangt. Ik heb 
op 13 november met de selectiecommissie Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de 
KNAW een gesprek gevoerd. Deze commissie heeft besloten het voorstel niet op de voor-
dracht aan het bestuur van de KNAW te plaatsen. (Zeven van de door de UvA ingediende 21 
onderzoeksvoorstellen zijn in het KNAW-programma opgenomen.) Een belangrijke afwij-
zingsgrond was dat een internationaal netwerk op het betreffende onderzoeksgebied zich tot op 
dit moment onvoldoende laat aftekenen. Het voorstel kan éénmaal opnieuw bij de KNAW 
worden ingediend. Het onderzoek wordt thans uit de eigen middelen van de Faculteit gefi-
nancierd. 

 Ik dank André Hoekema (onder wiens verantwoordelijkheid het onderzoek wordt uitgevoerd) 
en Agnes Schreiner voor de intensieve gesprekken die tot het uiteindelijke voorstel hebben ge-
leid, en Niels van Manen voor zijn commentaar op een eerdere versie van het voorstel. Zonder 
gesprekken met personen die contact hebben met de alevitische gemeenschap in Nederland, 
waaronder Flavia Reil en Müslüm Polat, was het object van onderzoek overigens niet aan het 
daglicht gekomen. 
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minderheid niet openlijk konden manifesteren en zich in het openbaar voegden naar de 
dominante islamitische richting (de soennitische). Nu ze zich tegenwoordig open orga-
niseren, bestaat de mogelijkheid om naar het cultureel-eigen fenomeen van de cem on-
derzoek te doen. Uit de literatuur valt af te leiden dat drie typen cem van elkaar zijn te 
onderscheiden: de görgü cem met het accent op verantwoording aan de gemeenschap, 
de ibadet cem met een meer liturgisch karakter en de muhabbet cem die vooral ruimte 
biedt aan het onderhouden van sociale contacten en aan conversatie. Alledrie de cems 
worden ingeleid door een moment van rechtspreken. Deze informele rechtspraak of an-
ders gezegd meer formele vorm van conflictbeslechting binnen de sociale groep, lijkt 
vooral in het teken van het ‘schoon schip maken’ te staan. 
 
Het onderzoek geeft ons inzicht in het totstandkomen en bestaan van (in)formele 
rechterlijke instellingen binnen maatschappelijke groepen en de sociale processen die 
daaraan ten grondslag liggen. Daartoe zal het rechtspreken zelf eerst als concreet 
sociaal fenomeen beschreven moeten worden. Wat is bijvoorbeeld de aard van de 
vragen en problemen die voor de dede gebracht worden en welke gebruiken, culturele 
waarden en normen zijn in het spel? De vraag is ook of er een procedure is 
voorgeschreven, hoe deze procedure verloopt en wat de verhouding is van het moment 
van rechtspreken tot de andere plechtige en ceremoniële momenten van de cem. Welke 
rol neemt de dede op zich tijdens de cem (voorzitter, geschilsbeslechter, rechter), hoe 
gedragen partijen zich, kunnen ze worden bijgestaan of vertegenwoordigd, en wat 
gebeurt er als men het niet eens is met een beslissing van de dede (kan men in beroep)? 
Welke verschillen zijn bovendien te constateren tussen het concrete verloop van het 
rechtspreken door de dede in Nederland, Duitsland en Turkije? 

Aan de hand van de volgende vragen zal het onderzoek inzicht moeten opleveren in 
de plaats van dit rechtspreken in de culturele en maatschappelijke context van de alevi-
tische minderheid. Welke maatschappelijke waarden liggen aan het alevitische recht-
spreken in Nederland ten grondslag en in hoeverre zijn deze waarden te herleiden tot de 
rechtscultuur van het land van herkomst? Als inderdaad gesproken kan worden van een 
eigen rechtscultuur, sluit deze dan aan bij de in Nederland bekende concepten van recht 
en rechtspraak, of juist bij niet-westerse? Zijn er verschillen te constateren tussen de 
maatschappelijke waarden die aan het alevitische rechtspreken in Nederland en Duits-
land ten grondslag liggen en in hoeverre zijn deze verschillen te herleiden tot ontwikke-
lingen die zich binnen de alevitische minderheid zelf in de immigratielanden ten op-
zichte van Turkije voordoen? 

Tevens zullen in het onderzoek vragen worden gesteld om te bepalen in hoeverre 
sociale en maatschappelijke processen die zich in de Nederlandse samenleving voor-
doen, van invloed zijn op aard en inrichting van deze rechtspraak en de maatschappelij-
ke waarden die eraan ten grondslag liggen. Is er bijvoorbeeld sprake van interactie 
tussen de alevitische rechtspleging en maatschappelijke ontwikkelingen in de Neder-
landse samenleving? Wanneer en hoe manifesteert die interactie zich, met andere woor-
den, in welk type zaken wordt traditie als argument naar voren gebracht, wanneer het 
argument om aan te sluiten bij sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in de Neder-
landse samenleving? Zijn er op dit punt verschillen te constateren tussen de alevitische 
rechtspleging in Nederland in vergelijking met die in Duitsland en Turkije? 

Centrale vraag 

De centrale vraag van het onderzoek is: Wat is de aard en inrichting van het alevitische 
rechtspreken in Nederland, welke maatschappelijke waarden liggen aan deze recht-
spraak ten grondslag en in hoeverre zijn sociale en maatschappelijke processen die zich 
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binnen de groep zelf zowel als in de Nederlandse samenleving voordoen, van invloed 
op aard en inrichting van deze rechtspraak en de maatschappelijke waarden die eraan 
ten grondslag liggen? 

Wetenschappelijk belang 

De aandacht in het rechtsantropologische onderzoek in Nederland is tot op heden vooral 
uitgegaan naar eigen waarden en normen onder groepen van immigranten (vgl. Böcker 
1994; Delvaux 1993; Eppink 1992; Strijbosch 1985, 1991; Yesilgöz 1992, 1996). In dit 
onderzoek worden informele vormen van sociale controle belicht en komt het bestaan 
van meer formele of geïnstitutionaliseerde procedures in de vorm van bijvoorbeeld 
apart belegde vergaderingen, doorgaans niet aan het licht. De veronderstelling is soms 
zelfs dat uitgebreide procedures in verband met rechtspraak onder minderheden niet 
voorkomen (Strijbosch 1993: 73). Nu en dan zijn echter beschrijvingen te vinden van 
‘gerechtelijk’ onderzoek dat volgens een bepaald stramien verloopt (vgl. Strijbosch 
1988 v.w.b. Molukkers; Van den Bergh 1980 v.w.b. Staphorst) en vinden we berichten 
in de media over ‘zigeunerrechtbanken’. Video-opnamen van een cem die in Nederland 
is gehouden, laten zien dat het rechtspreken een eigen plaats in de plechtigheid krijgt 
toegewezen (Kruip & Reil 1993). Het onderzoek naar de rechtspraak op de cem zal 
inzicht verschaffen in het concrete verloop van zo’n gerechtelijke procedure in het licht 
van sociale en maatschappelijke processen binnen alevitische groepen en de Nederland-
se samenleving, en resulteert daarom in de wetenschappelijke invulling van een tot nu 
toe onderbelicht gebleven gebied. Het onderzoek draagt tevens bij aan het inzicht in de 
culturele bepaaldheid van de juridische uitwerking van sociale waarden die aan rechts-
pleging ten grondslag liggen (vgl. Blankenburg & Bruinsma 1994; Gulliver 1979; Platto 
1991). Ik heb oog gekregen voor de alevitische rechtspleging tijdens het onderzoek 
voor mijn dissertatie. Met dat onderzoek toon ik aan dat de procedure en het ritueel van 
de Nederlandse rechtspraak bij Turkse verdachten eigen ceremoniële gebruiken op-
roept, die door de Nederlandse procesdeelnemers niet als zodanig worden herkend (Van 
Rossum 1998). Aard en inrichting van de rechtspraak op de ceremonie van de cem is in 
het voorgestelde onderzoek vertrek- en eindpunt van de analyse (vgl. Schreiner 1990, 
1996). 

Rechtswetenschappelijk onderzoek naar bijzondere en informele vormen van recht-
spraak binnen de Nederlandse rechtspleging toont verschillen en overeenkomsten aan 
met de gewone rechtspraak, waardoor een helder zicht wordt gegeven op algemene be-
ginselen die aan rechtspleging ten grondslag liggen (Van der Heijden 1984; Niessen-
Cobben 1995; De Waard 1987). Als deze vormen van rechtspraak (d.w.z. de officiële 
Nederlandse, bijzondere en informele rechtspraak) eveneens opgevat worden als sociale 
instituties die het resultaat zijn van maatschappelijke processen en de uitdrukking zijn 
van sociale waarden die binnen maatschappelijke groeperingen leven, biedt dat uitein-
delijk de mogelijkheid voor een vergelijkende analyse met de alevitische rechtspraak. 
Door het culturele contrast geeft de alevitische rechtspraak, opgevat als meer formele 
variant (in vergelijking met informele sociale controle) van geschilbeslechting, nieuw 
inzicht in de maatschappelijke waarden en beginselen van moderne en alternatieve vor-
men van rechtspraak zoals alternatieve geschilbeslechting in de context van het Neder-
landse recht (Brown & Marriott 1993; Kocken & Van Manen 1998; Naber 1996). 

Hoewel het onderzoek primair bijdraagt aan de rechtsantropologie doordat het in-
zicht geeft in het bestaan en de werking van een concrete vorm van rechtspraak bij een 
culturele minderheid, dragen de resultaten van het onderzoek ook bij aan de theorie-
vorming over ‘ander recht’ ten opzichte van ‘statelijk recht’ in een samenleving, met 
andere woorden aan de theorie over legal pluralism (vgl. Griffiths 1986; Merry 1988). 
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Met de aandacht voor het verloop van het geding op de cem zal het onderzoek inzicht 
geven in de mate van interactie met de omringende samenleving, ofwel de mate van re-
sistentie tegen en de overname en transformatie van sociale en maatschappelijke waar-
den in de Nederlandse samenleving. 

Behalve aan theorievorming in rechtsantropologie en de theorie over rechtsplura-
lisme, levert het resultaat van het onderzoek ook een bijdrage aan de geestesweten-
schappen. In het onderzoek naar de institutionalisering van de islam in Nederland is 
geen bijzondere aandacht geschonken aan de liturgische kanten van de cem en ook in 
Duitsland is de meeste aandacht uitgegaan naar de institutionalisering van de islam 
zoals die met behulp van moskeeën vorm krijgt (Doomernik 1991; Landman 1992, 
1996; Waardenburg 1987). In de studies naar het alevitisme in Turkije als (onder- of 
tegen)stroming binnen de islam als religie, wordt de cem als ritueel en dus onbelangrijk 
ter zijde gelaten (zie bijv. Mélikoff 1982). In recente doctoraalscripties van antropolo-
gen komt de cem echter als ceremonieel hoogtepunt naar voren (Reil 1993; De Ruyter 
1992; Van Vught 1992), echter zonder dat duidelijk is of de cem een (vervangings) 
plaats is of biedt om het geloof te belijden (zoals de kerk of de moskee; vgl. Shadid en 
Van Koningsveld 1996). Het is inmiddels bekend dat cems in Nederland steeds vaker 
worden georganiseerd (nu zeker twintig per jaar, aldus ingewijden), maar behalve dat 
participanten zeggen dat cems de alevitische identiteit versterken is niet bekend waarom 
ze worden gehouden. Tot op heden is bovendien onduidelijk of de cems zich ook in 
Nederland laten onderscheiden in de drie typen görgü, ibadet en muhabbet. 

Maatschappelijk belang 

Alevieten in Nederland maken naar schatting 20 tot 30% van de immigrantengemeen-
schap uit Turkije van ongeveer 300.000 personen uit. Deze schatting kan veranderen 
omdat veel van hen pas in de laatste paar jaar en in ontvangende landen als Nederland 
en Duitsland hun alevitische identiteit (zijn gaan) cultiveren, wat onder andere veroor-
zaakt wordt doordat zij in contact komen met hier te lande opgerichte alevitische stich-
tingen en verenigingen. Deze verenigingen spelen een actieve rol in het ontwikkelen en 
uitdragen van de alevitische leer. De Nederlands-alevitische overkoepelende organisatie 
HAK-DER is in 1991 opgericht (Reil 1993). In Duitsland is in hetzelfde jaar de Euro-
pese Alevitische Federatie AABF opgericht (Karakasoglu-Aydin 1996). 

Hoewel het gaat om een omvangrijke groep Turken in Nederland (± 60-90.000 per-
sonen) en Duitsland (± 400-600.000 personen) bleven alevieten om verschillende rede-
nen in Nederland, Duitsland en ook Turkije tot op heden buiten de maatschappelijke 
aandacht. Een eerste reden daarvoor kan worden gevonden in het feit dat lokale aleviti-
sche verenigingen en organisaties pas sinds de jaren tachtig naar buiten treden. Vanwe-
ge het anti-fundamentalistische karakter en de contacten met linkse groeperingen in 
Turkije sedert de jaren zestig, heeft het alevitisme lange tijd als ‘ondergrondse’ stro-
ming bestaan (Väth 1993). De beeldvorming over Turkse moslims in Nederland en 
Duitsland berust daarom vooral op gegevens over Turkse soennitische moslims. Een 
tweede reden voor de relatieve onbekendheid van het alevitisme is dat zij in het alge-
meen een ‘zwijgcultuur’ lijken te kennen (Polat 1998). Aanpassingsproblemen van ale-
vieten aan een nieuwe omgeving zijn mogelijk daardoor tot op heden niet aan het licht 
gekomen of geproblematiseerd, waardoor de aandacht niet primair naar hen is uitge-
gaan. 

Behalve dat het onderzoek bijdraagt aan een genuanceerd beeld van de islam en de 
Turken in Nederland, levert de voorgestelde studie ook een bijdrage in het debat over 
de vraag in hoeverre eigen instituties van culturele minderheden bijdragen aan het 
proces van integratie en emancipatie of juist belemmerend werken (vgl. Shadid & Van 
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Koningsveld 1996). Enerzijds is integratie en emancipatie van minderheden met een 
andere culturele achtergrond dan de Nederlandse, maatschappelijk gezien wenselijk op 
het gebied van werk, huisvesting en inkomen, maar deze wens staat onder spanning 
omdat het eveneens wenselijk is om de culturele pluriformiteit in de Nederlandse sa-
menleving te behouden en te beschermen, terwijl er bovendien de wens is van minder-
heidsgroepen zelf om hun eigen cultuur te behouden (vgl. Entzinger 1996). De resulta-
ten van het onderzoek dragen bij aan de empirische fundering in het maatschappelijke 
debat waarin de vraag wordt gesteld welke rol aan cultureel eigen sociale institutie kan 
worden toegekend bij het ontwikkelen en versterken van de sociaal-economische positie 
en het vormen van een culturele identiteit. Onderzoek naar de opleving van het alevi-
tisme in Turkije heeft aangetoond dat de cem als traditie wordt gecultiveerd en op die 
manier bijdraagt aan het vormen van een ‘alevitische identiteit’ (Kehl-Bodrogi 1988, 
1993; Vorhoff 1995). 

Werkplan en methode van onderzoek 

In het vooronderzoek dat voor het opstellen van dit onderzoeksvoorstel is gedaan, is 
duidelijk geworden dat tot op heden aan de rechtspleging op de cem geen bijzondere 
aandacht is geschonken. Ook de Turkse literatuur, voor zover deze in Nederland be-
schikbaar is, levert geen goed inzicht op in het daadwerkelijk functioneren van de ale-
vitische rechtspleging. Specialisten op het gebied van het alevitisme bevestigen deze 
waarneming. 

Uitgaande van een periode van vijf jaar worden daarom in het eerste halfjaar met 
een korte uitloop in het tweede halfjaar, de belangrijkste lijnen van het onderzoek uitge-
zet. De literatuur die reeds over de cem is verzameld en bestudeerd, wordt juist op het 
punt van de cemrechtspraak en met het oog op de huidige onderzoeksvraag gesystemati-
seerd en beschreven. Uiteraard zal nog literatuur worden verzameld om het beeld van 
het bestaande onderzoek naar de cem te completeren. Van het literatuuronderzoek wordt 
tussentijds verslag gedaan. In dit verslag worden de gegevens gesystematiseerd met het 
oog op de onderzoeksvraag naar aard en inrichting van de cemrechtspraak en de maat-
schappelijke waarden die aan deze rechtspraak ten grondslag liggen. 

In het eerste jaar wordt de basis gelegd voor observatie van cems. Daartoe worden 
contacten gelegd met alevitische verenigingen, instellingen en sleutelpersonen en met 
onderzoekers die eerder toegang kregen tot de cem. Met Krizstina Kehl-Bodrogi (Kehl-
Bodrogi 1988, 1997) in Duitsland, Karin Vorhoff (Vorhoff 1995) in Turkije en David 
Shankland (Shankland 1993a) in Wales, die onderzoek hebben gedaan naar de situatie 
in Turkije, worden contacten aangehaald om toegang te krijgen tot alevitische instellin-
gen en onderzoeksinstituten en tot cems in Turkije. De genoemde personen en instellin-
gen in het buitenland zullen worden bezocht. 

Vervolgens ligt de nadruk op het ontwikkelen van een observatieschema dat ge-
hanteerd kan worden bij observeren van cems. Enkele cems in Nederland zullen bij 
wijze van proef worden bijgewoond en ook zullen interviews worden afgenomen. 

In het tweede jaar van het onderzoek tot en met het vierde jaar, worden cems in Ne-
derland, Duitsland en Turkije bijgewoond en met het oog op de onderzoeksvraag be-
schreven. Het materiaal dat met de observaties is verkregen, zal telkens worden aange-
vuld met interviews met de belangrijkste participanten en met gegevens uit de literatuur 
worden vergeleken. Het verzamelde materiaal wordt gesystematiseerd op aard en in-
richting van het rechtspreken op de cem en met het oog op een reconstructie van de ale-
vitische rechtscultuur, in het bijzonder de culturele en maatschappelijke waarden die 
aan het rechtspreken ten grondslag liggen. De eerder genoemde vragen (zie doel en 
probleemstelling) zijn daarbij leidraad. 
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In het laatste jaar wordt op basis van de gemaakte rapportages en verslagen in het En-
gels de monografie geschreven. 
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